
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาพณิชยการ 

 
 

จุดประสงค 
 

1. เขาใจหลักการและประยุกตใชภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา  วิทยาศาสตร  
คณิตศาสตร  สุขศึกษาและพลศึกษา  ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

2. เขาใจหลักการและกระบวนการในงานพื้นฐานวิชาชีพและงานที่สัมพันธเกี่ยวของกับการ
พัฒนางานดานพณิชยการ 

3. เขาใจหลักการ  วิธีการและขั้นตอนในสาขางานที่เลือก 
4. มีทักษะ  มีประสบการณ  กระบวนการในงานอาชีพตามสาขางานที่เลือก 
5. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานอาชีพตามสาขางานที่เลือก 
6. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน 
7. มีทักษะในการแสวงหาความรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ

มากยิ่งขึ้น 
8. อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ใชพลังงานอยางคุมคาและถูกวิธี 
9. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่ดีตองาน  และเห็นแนวทางในทางประกอบอาชีพ

สุจริต 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 

1. ส่ือสารโดยใชภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และภาษาอื่นในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ 
2. พัฒนาตนเองและสังคมตามหลักศาสนา  สิทธิหนาที่พลเมือง  วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 
3. พัฒนาตนเอง   พัฒนางานอาชีพ   และแกไขปญหา   โดยใชหลักการกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 
4. พัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพของตน  โดยใชหลักการกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา 
5. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปและระบบสารสนเทศ  เพื่อพัฒนางานดานธุรกิจ 
6. วางแผนประกอบอาชีพดานธุรกิจ  โดยนําระบบบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาใชใน

องคการ 
7. จัดคุณภาพสิ่งแวดลอม  อาชีวอนามัย  และความปลอดภัยในองคกรและชุมชน 
8. ประยุกตใชหลักการพื้นฐานงานอาชีพดานธุรกิจ  ในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจําวัน 

 
1. สาขางานการบัญชี 

9. มีทักษะในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจบริการ  บัญชีของกิจการประเภทธุรกิจ
ซ้ือขายสินคา  บัญชีของกิจการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม 

10. เขาใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีที่ใชในการควบคุมและตรวจสอบงานบัญชีของ
กิจการ 

11. มีทักษะและประสบการณในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการพิเศษลักษณะตาง ๆ 
12. ปฏิบัติงานบัญชีเพื่อการชําระภาษีของกิจการและกระบวนการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

 
2. 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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3. สาขางานการเลขานุการ 
9. ปฏิบัติงานในหนาที่เลขานุการ 
10. ปฏิบัติงานสํานักงาน 
11. ใชเครื่องใชสํานักงานและอุปกรณตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
12. พิมพงานขั้นผลิตรูปแบบตาง ๆ 
13. ประยุกตใชเทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

4. สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
9. เขาใจระบบการทํางานของคอมพิวเตอร 
10. จัดการและแกไขปญหาระบบคอมพิวเตอร 
11. เขียนโปรแกรมขนาดเล็ก 
12. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ 
13. ใชระบบเครือขายในการปฏิบัติงาน 
14. สรางเว็บเพจ 

 

5. สาขางานธุรกิจคาปลีก 
9. จําแนกประเภทและโครงสรางของธุรกิจคาปลีก 
10. จัดการงานตอนรับและใหบริการลูกคา 
11. จัดการเอกสารที่ใชในธุรกิจคาปลีก 
12. วางแผนดําเนินการสงเสริมการขายในธุรกิจคาปลีก 
13. ตรวจสอบและหามาตรการปองกันการสูญเสียสินคาในรานคาปลีก 

 

6. สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล 
9. ปฏิบัติงานสวนหนาในสถานพยาบาล 
10. ปฏิบัติงานการปฐมพยาบาลเบื้องตน  สงเสริมและฟนฟูสุขภาพ 
11. ดูแลเด็กวัยกอนเรียนและผูสูงอายุ 
12. จัดโภชนาการและกิจกรรมนันทนาการอยางเหมาะสมกับบุคคลแตละวัยและเพศ 

 

7. สาขางานการประชาสัมพันธ 
9. ปฏิบัติงานการประชาสัมพันธโดยการพูด  อาน  เขียน  การผลิต  การใชส่ือประชาสัมพันธ 
10. ใชโสตทัศนูปกรณและการบํารุงรักษาในงานประชาสัมพันธ 
11. เลือกใชเทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ 
12. จัดกิจกรรมดานมวลชนสัมพันธ 
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8. สาขางานภาษาตางประเทศ 
9. ใชภาษาเพื่อการสื่อสารในการแลกเปลี่ยนขอมูล  ความคิดเห็นในสถานการณทางธุรกิจ 
10. วิเคราะหความแตกตางทางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมและ

ประยุกตใชไดตามสถานการณ 
11. ใชภาษาตางประเทศเปนเครื่องมือในการเรียนรูและประกอบอาชีพ 

 
9. สาขางานงานสํานักงานสําหรับผูพิการทางสายตา 

9. ใชเครื่องมือและวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน 
10. ประยุกตใชอุปกรณในการเขียนอักษรเบรลล 
11. ใชคอมพิวเตอรพกพาและสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาพณชิยการ 

 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2545 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณชิยการ  จะตองศึกษารายวชิาจากหมวดวชิาตาง ๆ  และเขารวมกจิกรรมเสริมหลักสูตร       
ไมนอยกวา  102   หนวยกิต    ดังโครงสรางตอไปนี ้
 
 1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 26 หนวยกิต 
 1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต 
 1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชพี 8 หนวยกิต 
 2. หมวดวิชาชพี   ไมนอยกวา 66 หนวยกิต 
 2.1 วิชาชีพพืน้ฐาน 10 หนวยกิต 
 2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 16 หนวยกิต 
 2.3 วิชาชีพสาขางาน 36 หนวยกิต 
 2.4 โครงการ 4 หนวยกิต 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 
 5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง 
 รวม ไมนอยกวา 102 หนวยกิต 
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1.  หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 26 หนวย
กิต 
     1.1   วิชาสามัญท่ัวไป (ไมนอยกวา  18 หนวย
กิต) 
  1.1.1 กลุมวิชาภาษา       (ไมนอยกวา  8  หนวยกติ) 
   (1)  ภาษาไทย  (ไมนอยกวา  4  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา 2000-1101 จํานวน  2  
หนวยกิต และเลือกเรียนรายวิชาที่เหลืออีก รวมไมนอยกวา  4  หนวยกติ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

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) 

 

   (2)  ภาษาอังกฤษและภาษาอืน่ ๆ    (4   หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2 (2) 
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2 2 (2) 

 

  1.1.2 กลุมวิชาสังคมศึกษา  (ไมนอยกวา 4  หนวยกิต)  
ใหเรียนรายวิชา  2000 – 1301  จํานวน  2  หนวยกิต  และเลือกเรียนรายวิชาอื่นอกี รวม  

4  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 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 เหตุการณปจจบุัน 2 (2) 
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 1.1.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   (4   หนวยกิต) 
 

(1)  วิชาวิทยาศาสตร  (2  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2000-1401 วิทยาศาสตรพืน้ฐาน 2 (3) 
 

(2)  วิชาคณติศาสตร  (2   หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต  1 2 (2) 
 

  1.1.4 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)   
 

   ใหเลือกเรยีนรายวิชาในกลุมพลศึกษา   ไมนอยกวา  1  หนวยกิต    และเลือกรายวิชาใน
กลุมสุขศึกษาอีกไมนอยกวา  1 หนวยกติ  รวมไมนอยกวา 2 หนวยกติ   หรือ   เลือกเรยีนรายวิชาในกลุม 
บูรณาการพลศึกษาและสุขศึกษา ไมนอยกวา 2 หนวยกติ 

 

   (1)  กลุมพลศึกษา  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 1 (2) 
2000-1605 การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน  1 (2) 
2000-1606 การปองกันตนเองจากภัยสังคม 1 (2) 
2000-1607 พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง 1 (2) 

  

   (2)  กลุมสุขศึกษา 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2000-1602 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวติ 1 (1) 
2000-1608 พัฒนาการและทักษะในการดําเนินชวีิต 1 (1) 
2000-1609 สุขภาพกับการทํางาน 1 (1) 
2000-1610 ความปลอดภยัในโรงงาน 1 (1) 
2000-1611 ความปลอดภยัในงานเกษตร 1 (1) 
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   (3)  กลุมบูรณาการพลศึกษาและสุขศึกษา  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2000-1603 การพัฒนาคุณภาพชีวติ 2 (3) 
2000-1604 การจัดระเบยีบชีวิตเพื่อความสุข 2 (3) 

 

       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวชิาชพี (ไมนอยกวา 8  หนวยกิต) 
 

1.2.1  กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา   4  หนวยกิต)  
 

(1)  กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ  (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนรายวิชา
ตอไปนี ้

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2000-1220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1 (2) 
2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 1 (2) 
2000-1222 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 1 (2) 
2000-1223 ภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม 1 (2) 
2000-1224 ภาษาอังกฤษธรุกิจ 1 (2) 
2000-1225 ภาษาอังกฤษอตุสาหกรรมการทองเที่ยว 1 (2) 
2000-1226 ภาษาอังกฤษศลิปกรรม 1 (2) 
2000-1227 ภาษาอังกฤษเพื่องานคหกรรม 1 (2) 
2000-1228 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร 1 (2) 
2000-1229 ภาษาอังกฤษเพื่อการประมง 1 (2) 
2000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร 1 (2) 
2000-1231 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการประมง 1 (2) 
2000-1232 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 (2) 
2000-1233 ภาษาอังกฤษอนิเตอรเน็ต 1 (2) 
2000-1234 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
2000-1235 ภาษาอังกฤษสาํหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
2000-1236 การศึกษาภาษาอังกฤษโดยอสิระ 1 (2) 
2000-1237 ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ 1 (2) 
2000-1238 ภาษาอังกฤษอาหารและโภชนาการ 1 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา           หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
2000-1239 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา 1 (2) 
2000-1240 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานชาง 1 (2) 
2000-1241 การเขียนจดหมายโตตอบ 1 (2) 
2000-1242 ภาษาอังกฤษเพื่องานพาณิชยศิลป 1 (2) 
2000-1243 ภาษาอังกฤษเพื่องานวจิิตรศิลป 1 (2) 
2000-1244 ภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ 1 (2) 
2000-1245 การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 (2) 
2000-1246 ภาษาอังกฤษเพื่องานเครื่องประดับอัญมณ ี 1 (2) 
2000-1247 ภาษาอังกฤษเพื่องานเครื่องเคลือบดินเผา 1 (2) 
2000-1248 ภาษาอังกฤษเพื่องานหัตถกรรม 1 (2) 
2000-1249 ภาษาอังกฤษเพื่องานเครื่องหนัง 1 (2) 
2000-1250 ภาษาจนีพื้นฐาน  1 1 (2) 
2000-1251 ภาษาจนีพื้นฐาน  2 1 (2) 
2000-1252 ภาษาญี่ปุนพืน้ฐาน  1 1 (2) 
2000-1253 ภาษาญี่ปุนพืน้ฐาน  2 1 (2) 
2000-1254 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน  1 1 (2) 
2000-1255 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน  2 1 (2) 
2000-1256 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน  1 1 (2) 
2000-1257 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน  2 1 (2) 

 
 1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตร   (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) 

  (1)  วิชาวิทยาศาสตร  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี ้
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2000-1420 วิทยาศาสตรอุตสาหกรรม 2 (3) 
2000-1421 วิทยาศาสตรประยุกต 2 (3) 
2000-1422 วิทยาศาสตรเกษตร 2 (3) 
2000-1423 วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 2 (3) 
2000-1424 โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*) 
2000-1425 ชีวเคม ี 2 (3) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2000-1426 เคมีพื้นฐาน 2 (3) 
2000-1427 ฟสิกสพื้นฐาน 1 2 (3) 
2000-1428 ฟสิกสพื้นฐาน 2 2 (3) 
2000-1429 ฟสิกสพื้นฐาน 3 2 (3) 
2000-1430 ชีววิทยาพื้นฐาน 2 (3) 

 
    (2)  กลุมวิชาคณิตศาสตร   (ไมนอยกวา   2   หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

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

 

2.  หมวดวิชาชีพ             ไมนอยกวา     66    หนวยกิต 
  

 2.1  วิชาชพีพืน้ฐาน       10  หนวยกิต 
 ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้  จนครบหนวยกิตที่กําหนด 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2001 – 0001  คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ 2 (3) 
2001 – 0002  การจัดการธุรกิจเบื้องตน 2 (3) 
2001 – 0003  การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 2 (3) 
2001 – 0004  การจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2 (3) 
2200 – 1001   ธุรกิจทั่วไป 2 (2) 
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2.2  วิชาชพีสาขาวิชา   ไมนอยกวา 16 หนวยกิต 
 ใหเรียนรายวิชา  2201 – 1001  ที่เหลือใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้  จนครบหนวยกิตที่
กําหนด  โดยคํานึงถึงสาขางานที่เลือก 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2201–1001 การใชโปรแกรมประมวลผลคํา 2 (3) 
2201–1002 บัญชีเบื้องตน  1 3 (4) 
2201–1003 บัญชีเบื้องตน  2 3 (4) 
2201–1004 การขาย  1 3 (3) 
2201–1005 พิมพดีดไทย  1 2 (4) 
2201–1006 พิมพดีดไทย  2 1 (3) 
2201–1007 พิมพดีดอังกฤษ  1 1 (3) 
2201–1008 พิมพดีดอังกฤษ  2 1 (3) 
2201–1009 พิมพไทยดวยคอมพิวเตอร  1 2 (4) 
2201–1010 พิมพไทยดวยคอมพิวเตอร  2 1 (3) 
2201–1011 พิมพอังกฤษดวยคอมพวิเตอร  1 1 (3) 
2201–1012 พิมพอังกฤษดวยคอมพวิเตอร  2 1 (3) 
2201–1013 บัญชีพื้นฐานสําหรับผูพิการทางสายตา 3 (5) 
2201–1014 การบันทึกและถอดขอความเสียง 2 (4) 
2201–1015 เศรษฐศาสตรผูบริโภค 2 (2) 
2201–1016 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 2 (2) 
2201–1017 กฎหมายพาณชิย 2 (3) 
2201–1018 เอกสารธุรกิจ 2 (2) 
2201–1019 มารยาทและการสมาคม 2 (4) 
2201–1020 ความรูเกี่ยวกบักฎหมายทัว่ไป 2 (3) 
2201–1021 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 2 (3) 
2201–1022 การจัดตั้งสถานประกอบการและกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 2 (2) 
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2.3  วิชาชพีสาขางาน       ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตามสาขางานที่กําหนดสาขาใดสาขาหนึ่ง รวมไมนอยกวา  24 หนวย
กิต  สวนที่เหลืออาจเลือกเรียนจากรายวิชาในสาขางานเดิม หรือรายวิชาในสาขางานอื่น หรือรายวิชาใน
หลายสาขางานรวมกัน  จนครบหนวยกิตที่กําหนด 
  

 2.3.1  สาขางานการบัญช ี
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2201 – 2101 การบัญชีตั๋วเงนิ 3 (3) 
2201 – 2102 การบัญชีหางหุนสวน 3 (4) 
2201 – 2103 การบัญชีบริษัทจํากัด 3 (4) 
2201 – 2104 การบัญชีเชาซื้อและซื้อขายผอนชําระ 3 (3) 
2201 – 2105 ระบบบัญชีเดีย่วและสินคา 3 (3) 
2201 – 2106 การบัญชีรวมคาและฝากขาย 3 (4) 
2201 – 2107 การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ 3 (3) 
2201 – 2108 การบัญชีเกี่ยวกับภาษ ี 3 (3) 
2201 – 2109 กระบวนการจดัทําบัญชี 3 (6) 
2201 – 2110 การบัญชีกับคอมพิวเตอร 3 (3) 
2201 – 2111 ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา 2 (3) 
2201 – 2112 การบัญชีสําหรับกิจการพิเศษ 3 (3) 
2201 – 2113  การบัญชีสินคา 3 (3) 
2201 – 2114 การบัญชีอุตสาหกรรม 3 (3) 
2201 – 2827 ภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี 2 (3) 
2201 – 4101 การบัญชี  1 * (*) 
2201 – 4102 การบัญชี  2 * (*) 
2201 – 4103 การบัญชี  3 * (*) 
2201 – 4104 การบัญชี  4 * (*) 
2201 – 4105 การบัญชี  5 * (*) 
2201 – 4106 การบัญชี  6 * (*) 

 
 สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงค
รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  
40  ช่ัวโมง   มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
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2.3.2  สาขางานการขาย   
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2201–2201  การขาย  2 3 (3) 
2201–2202 การขายปลีกและการขายสง 3 (4) 
2201–2203 การขายตรง 3 (4) 
2201–2204   การดําเนินธุรกิจขนาดยอม 3 (4) 
2201–2205  การโฆษณา 3 (5) 
2201–2206  การจัดแสดงสนิคา 3 (6) 
2201–2207  การหาขอมูลทางการตลาด 3 (4) 
2201–2208  การสงเสริมการขาย 3 (4) 
2201–2209  การประกันภัย 3 (4) 
2201–2210  ศิลปการขาย 3 (4) 
2201–2211  การจัดจําหนายสินคาและบริการ 3 (3) 
2201–2212  การบริหารเวลา 3 (3) 
2201–2213  การจัดการผลติภัณฑทองถ่ิน 2 (4) 
2201–2214  การจัดซื้อเบื้องตน 2 (3) 
2201–2215  การบรรจุภัณฑ 2 (4) 
2201–2216  การใชยานพาหนะเพื่อการจดัสงสินคา 2 (4) 
2201–2217 หลักการสหกรณเบื้องตน 2 (3) 
2201–2814  ภาษาอังกฤษสาํหรับพนักงานขาย 2 (3) 
2201–4201  การขาย   1 * (*) 
2201–4202  การขาย   2 * (*) 
2201–4203  การขาย   3 * (*) 
2201–4204  การขาย   4 * (*) 
2201–4205  การขาย   5 * (*) 
2201–4206  การขาย   6 * (*) 

 
 สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงค
รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  
40  ช่ัวโมง   มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
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2.3.3  สาขางานการเลขานุการ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2201–2301 การเลขานุการ 2 (3) 
2201–2302 เทคนิคการเปนเลขานุการ 2 (4) 
2201–2303 งานสํานักงาน 2 (3) 
2201–2304 การจัดเก็บเอกสาร 2 (4) 
2201–2305 งานสารบรรณ 2 (2) 
2201–2306 การใชเครื่องใชสํานักงาน 2 (4) 
2201–2307 ชวเลขไทยเบือ้งตน 2 (4) 
2201–2308 พิมพดีดประยกุต 3 (5) 
2201–2309 พิมพดีดขั้นผลิต 2 (4) 
2201–2310 การบันทึกและถอดขอความ 2 (4) 
2201–2311 การเตรียมความพรอมสูอาชีพเลขานุการ 2 (3) 
2201–2312 การจัดประชุมสัมมนา 2 (3) 
2201–2313 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานเลขานุการ 3 (5) 
2201–2314 ระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ 2 (4) 
2201–2315  ชวเลขไทยประยุกต 2 (4) 
2201–2316 การพัฒนาบุคลิกภาพ 2 (4) 
2201–2816 ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานกุาร 2 (3) 
2201–2817 สนทนาภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ 2 (3) 
2201–4301 การเลขานุการ  1 * (*) 
2201–4302 การเลขานุการ  2 * (*) 
2201–4303 การเลขานุการ  3 * (*) 
2201–4304 การเลขานุการ  4 * (*) 
2201–4305 การเลขานุการ  5 * (*) 
2201–4306 การเลขานุการ  6 * (*) 

 

 สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงค
รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  
40  ช่ัวโมง   มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
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             2.3.4  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2201 – 2401 คอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการเบื้องตน 2 (4) 
2201 – 2402 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร 2 (2) 
2201 – 2403 จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร 2 (2) 
2201 – 2404 การใชโปรแกรมตารางงาน 2 (4) 
2201 – 2405 การใชโปรแกรมฐานขอมูล 2 (4) 
2201 – 2406 การใชโปรแกรมนําเสนอขอมูล 2 (4) 
2201 – 2407 โปรแกรมประมวลผลคําประยุกต 1 (2) 
2201 – 2408 การผลิตสื่อส่ิงพิมพ 2 (4) 
2201 – 2409 การประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส 2 (2) 
2201 – 2410 หลักการเขียนโปรแกรม 2 (4) 
2201 – 2411 การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซโหมด 2 (4) 
2201 – 2412 การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI (Graphic  User  Interface) 2 (4) 
2201 – 2413 การประยกุตคอมพิวเตอรกับงานสถิติ 2 (4) 
2201 – 2414 การสรางเว็บเพจ 2 (4) 
2201 – 2415 ระบบเครอืขายเบื้องตน 2 (4) 
2201 – 2416 ฮารดแวรและยูทิลิตี้เบื้องตน 2 (4) 
2201 – 2417 ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร 3 (6) 
2201 – 2418 เทคโนโลยีสํานักงาน 2 (4) 
2201 – 2419 การใชโปรแกรมกราฟกส 2 (4) 
2201 – 2825  ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพวิเตอร 2 (3) 
2201 – 4401 คอมพิวเตอรธุรกิจ  1 * (*) 
2201 – 4402 คอมพิวเตอรธุรกิจ  2 * (*) 
2201 – 4403 คอมพิวเตอรธุรกิจ  3 * (*) 
2201 – 4404 คอมพิวเตอรธุรกิจ  4 * (*) 
2201 – 4405 คอมพิวเตอรธุรกิจ  5 * (*) 
2201 – 4406 คอมพิวเตอรธุรกิจ  6 * (*) 

 
 สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงค
รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  
40  ช่ัวโมง   มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
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 2.3.5  สาขางานธุรกิจคาปลีก 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2201 – 4501 ธุรกิจคาปลีก  1 * (*) 
2201 – 4502 ธุรกิจคาปลีก  2 * (*) 
2201 – 4503 ธุรกิจคาปลีก  3 * (*) 
2201 – 4504 ธุรกิจคาปลีก  4 * (*) 
2201 – 4505 ธุรกิจคาปลีก  5 * (*) 
2201 – 4506 ธุรกิจคาปลีก  6 * (*) 

 
 สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงค
รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  
40  ช่ัวโมง   มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
 

            2.3.6  สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2201 – 2601 จิตวิทยาธุรกิจสถานพยาบาล 2 (2) 
2201 – 2602 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัรางกายมนษุย 2 (2) 
2201 – 2603 การบริการและการปฐมพยาบาลเบื้องตน 3 (6) 
2201 – 2604 งานประชาสัมพันธสวนหนา 2 (4) 
2201 – 2605 การดูแลผูสูงอาย ุ 3 (6) 
2201 – 2606 งานเวชระเบียน 2 (4) 
2201 – 2607 การดูแลเดก็วยักอนเรยีน 3 (6) 
2201 – 2608 การใชคอมพิวเตอรในธุรกิจสถานพยาบาล 3 (6) 
2201 – 2609 โภชนาการเบือ้งตน 3 (6) 
2201 – 2610 การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย 3 (6) 
2201 – 2304  การจัดเก็บเอกสาร 2 (4) 
2201 – 2305 งานสารบรรณ 2 (2) 
2201 – 2306 การใชเครื่องใชสํานักงาน 2 (4) 
2201 – 2818  ภาษาอังกฤษธรุกิจสถานพยาบาล 2 (3) 
2201 – 2826 สนทนาภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสถานพยาบาล 2 (3) 
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2201 – 4601 ธุรกิจสถานพยาบาล  1 * (*) 
2201 – 4602 ธุรกิจสถานพยาบาล  2 * (*) 
2201 – 4603 ธุรกิจสถานพยาบาล  3 * (*) 
2201 – 4604 ธุรกิจสถานพยาบาล  4 * (*) 
2201 – 4605 ธุรกิจสถานพยาบาล  5 * (*) 
2201 – 4606 ธุรกิจสถานพยาบาล  6 * (*) 

 

 สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงค
รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  
40  ช่ัวโมง   มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
 

             2.3.7  สาขางานการประชาสัมพนัธ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2201 – 2701 หลักการประชาสัมพันธ 3 (3) 
2201 – 2702 ความรูพื้นฐานทางสื่อมวลชน 3 (3) 
2201 – 2703 มนุษยสัมพนัธ 2 (2) 
2201 – 2704 การพูดเพื่องานประชาสัมพนัธ 3 (4) 
2201 – 2705 จิตวิทยาทั่วไป 2 (2) 
2201 – 2706 การอานเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพ 2 (3) 
2201 – 2707 การถายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ 3 (4) 
2201 – 2708 การเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ 3 (4) 
2201 – 2709 กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ 3 (5) 
2201 – 2710 การเขียนขาวเบื้องตน 3 (5) 
2201 – 2711 การใชโปรแกรมเพื่อนําเสนอ 2 (4) 
2201 – 2712 การจัดแถลงขาว 3 (3) 
2201 – 2713 กฎหมายและจรรยาบรรณการโฆษณาและประชาสัมพันธ 2 (2) 
2201 – 2714 โสตทัศนูปกรณ 3 (3) 
2201 – 2821 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ 2 (3) 
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2201 – 4701 การประชาสัมพันธ  1 * (*) 
2201 – 4702 การประชาสัมพันธ  2 * (*) 
2201 – 4703 การประชาสัมพันธ  3 * (*) 
2201 – 4704 การประชาสัมพันธ  4 * (*) 
2201 – 4705 การประชาสัมพันธ  5 * (*) 
2201 – 4706 การประชาสัมพันธ  6 * (*) 

 
 สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงค
รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  
40  ช่ัวโมง   มีคาเทากบั  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 ภาษาอังกฤษอนิเตอรเน็ต  1 3 (4) 
2201 – 2809 สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ  1 3 (4) 
2201 – 2810 สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ  2 3 (4) 

 

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2201 – 2811 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเทีย่ว 3 (4) 
2201 – 2812 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3 (4) 
2201 – 2813 ภาษาอังกฤษสาํหรับมัคคุเทศก 3 (4) 
2201 – 2814 ภาษาอังกฤษสาํหรับพนักงานขาย 2 (3) 
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2201 – 2815 ภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3 (4) 
2201 – 2816 ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานกุาร 2 (3) 
2201 – 2817 สนทนาภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ 2 (3) 
2201 – 2818 ภาษาอังกฤษธรุกิจสถานพยาบาล 2 (3) 
2201 – 2819 การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 3 (4) 
2201 – 2820 การอานหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ 2 (3) 
2201 – 2821 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ 2 (3) 
2201 – 2822 ภาษาอังกฤษโครงงานธุรกิจ  1 2 (3) 
2201 – 2823 ภาษาอังกฤษโครงงานธุรกิจ  2 2 (3) 
2201 – 2824 ภาษาอังกฤษอนิเตอรเน็ต  2 3 (4) 
2201 – 2825 ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพวิเตอร 2 (3) 
2201 – 2826 สนทนาภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสถานพยาบาล 2 (3) 
2201 – 2827 ภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี 2 (3) 

 
กลุมวิชาภาษาตางประเทศอื่น 

             ภาษาจีน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2201 – 2831 ภาษาจนี  1 3 (4) 
2201 – 2832 ภาษาจนี  2 3 (4) 
2201 – 2833 ภาษาจนี  3 3 (4) 
2201 – 2834 ภาษาจนี  4 3 (4) 

           ภาษาญีปุ่น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2201 – 2836 ภาษาญี่ปุน  1 3 (4) 
2201 – 2837 ภาษาญี่ปุน  2 3 (4) 
2201 – 2838 ภาษาญี่ปุน  3 3 (4) 
2201 – 2839 ภาษาญี่ปุน  4 3 (4) 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545 

~ 20 ~

             ภาษาฝรั่งเศส 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2201 – 2841 ภาษาฝรั่งเศส  1 3 (4) 
2201 – 2842 ภาษาฝรั่งเศส  2 3 (4) 
2201 – 2843 ภาษาฝรั่งเศส  3 3 (4) 
2201 – 2844 ภาษาฝรั่งเศส  4 3 (4) 

            ภาษาเยอรมัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2201 – 2846 ภาษาเยอรมัน  1 3 (4) 
2201 – 2847 ภาษาเยอรมัน  2 3 (4) 
2201 – 2848 ภาษาเยอรมัน  3 3 (4) 
2201 – 2849 ภาษาเยอรมัน  4 3 (4) 

 

หมายเหตุ     สถานศึกษาสามารถเปดสอนรายวิชาภาษาตางประเทศอืน่ ๆ  ไดอีกตามความเหมาะสม   
                    จํานวน  12   หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2201 – 4801 ภาษาตางประเทศ  1 * (*) 
2201 – 4802 ภาษาตางประเทศ  2 * (*) 
2201 – 4803 ภาษาตางประเทศ  3 * (*) 
2201 – 4804 ภาษาตางประเทศ  4 * (*) 
2201 – 4805 ภาษาตางประเทศ  5 * (*) 
2201 – 4806 ภาษาตางประเทศ  6 * (*) 

 
 สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงค
รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  
40  ช่ัวโมง   มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
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2.3.9  สาขางานงานสํานักงานสําหรับผูพิการทางสายตา 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2201 – 2901  การใชเครื่องใชสํานักงานสําหรับผูพิการทางสายตา 3 (6) 
2201 – 2902 อักษรเบรลลขั้นพื้นฐาน 2 (4) 
2201 – 2903  การพัฒนาบุคลิกภาพและการเคลื่อนไหว 3 (6) 
2201 – 2904  คอมพิวเตอรพกพาสําหรับผูพิการทางสายตา  1 3 (6) 
2201 – 2905  คอมพิวเตอรพกพาสําหรับผูพิการทางสายตา  2 3 (6) 
2201 – 2906 สนทนาภาษาอังกฤษในงานอาชีพสําหรับผูพิการทางสายตา 2 (6) 
2201 – 2907  การเตรียมความพรอมสูอาชีพสําหรับผูพิการทางสายตา 2 (4) 
2201 – 2908  การใชอินเทอรเน็ตสําหรับผูพิการทางสายตา 2 (4) 
2201 – 2909  โปรแกรมตารางงานสําหรับผูพิการทางสายตา 2 (4) 
2201 – 2910  ศิลปการพูดสําหรับผูพิการทางสายตา 2 (4) 
2201 – 2911  ความรูเกี่ยวกบัระบบปฏิบัติการเบื้องตนสําหรับผูพิการทางสายตา 2 (4) 
2201 – 2912  นวดแผนไทยขั้นพื้นฐาน 3 (6) 
2201 – 2913  ดนตรีสากลและการขับรอง 2 (6) 
2201 – 2914  โหราศาสตร 3 (6) 
2201 – 2915  นวดแผนไทยขั้นสูงและนวดฝาเทา 3 (6) 
2201 – 1020  ความรูเกี่ยวกบักฎหมายทัว่ไป 2 (3) 

 
          2.4  โครงการ                    4       หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2201 – 5001 โครงการ 4     (160) 
 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ          
พุทธศักราช  2545  ทุกประเภทวิชา 
 
4.  ฝกงาน  (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย 1 ภาคเรียน ใชเวลา             
ไมนอยกวา  40  ชั่วโมงเทากับ  1  หนวยกิต 
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5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร         ไมนอยกวา  200   ชั่วโมง 
 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน  โดยมีเวลาตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  200  
ช่ัวโมง 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2002 – 0001 – 0002  กิจกรรมลูกเสอืวิสามัญ 1 – 2  - (2) 
2002 – 0003 – 0006  กิจกรรมองคการวิชาชีพ  1 – 4  - (2) 
2002 – 0007 – 0012  กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานศึกษา / สถานประกอบการ - (2) 
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จุดประสงค มาตรฐานและคําอธิบายรายวชิา 
ประเภทวิชาประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาพณิชยการ 
กลุมวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ  วิชาชีพสาขาวิชา 

 
 

 

2200 – 1001  ธุรกิจท่ัวไป 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

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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2201 – 1001  การใชโปรแกรมประมวลผลคํา 2  (3) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. มีความเขาใจโปรแกรมประมวลผลคํา 
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมประมวลผลคํา 
3. เห็นถึงความสําคัญของโปรแกรมประมวลผลคํา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายความหมาย  หนาที่  และสวนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคํา 
2. ใชคําสั่งในโปรแกรมประมวลผลคําเพื่อสรางและแกไขเอกสาร 
3. จัดพิมพเอกสารดวยโปรแกรมประมวลผลคํา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของโปรแกรมประมวลผลคํา  

ปฏิบัติการพิมพและจัดการขอความการพิมพเอกสารรูปแบบตาง ๆ  การบันทึก  การจัดพิมพเอกสารทาง
เครื่องพิมพ 

 
2201 – 1002  บัญชีเบื้องตน  1 3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  วิธีการ  และขั้นตอนการจัดทําบัญชีสําหรับกิจการ       
เจาของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ 

2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องตนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สําหรับกิจการเจาของ       
คนเดียวประเภทธุรกิจบริการ 

3. มีกิจนิสัย  ความมีระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  มีวินัยตรงตอเวลา  และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ
บัญชี 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการ  วิธีการ  และขั้นตอนการจัดทําบัญชี สําหรับกิจการเจาของคนเดียวประเภท

ธุรกิจบริการ 
2. บันทึกรายการคาในสมุดรายวันทั่วไป  สมุดเงินสด  2  ชอง  และผานรายการไปบัญชีแยก

ประเภทที่เกี่ยวของ 
3. ทํากระดาษทําการชนิด  6  ชอง  และรายงานทางการเงิน 
4. ปดบัญชี  เมื่อส้ินงวดบัญชี 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545 

~ 25 ~

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   เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  วิธีการและขั้นตอนการจัดทําบัญชีสําหรับกิจการของ   
เจาของคนเดียวประเภทธุรกิจซื้อขาย 

2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องตนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สําหรับกิจการเจาของ      
คนเดียวประเภทธุรกิจซื้อขายสินคา 

3. มีกิจนิสัย  ความมีระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  มีวินัยตรงตอเวลา  และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ
บัญชี   

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการ  วิธีการ  และขั้นตอนการจัดทําบัญชี  สําหรับกิจการเจาของคนเดียว  ประเภท

ธุรกิจซื้อขายสินคา 
2. บันทึกรายการคาในสมุดรายวันเฉพาะและผานรายการไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของ 
3. บันทึกรายการปรับปรุงเมื่อส้ินงวดบัญชี 
4. ทํากระดาษทําการชนิด   8  ชอง  และรายงานทางการเงิน 
5. ปดบัญชี  เมื่อส้ินงวดบัญชี 

คําอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาความหมายของสินคา  การจดบันทึกรายการเกี่ยวกับสินคาในสมุดบันทึกรายการ      
ขั้นตน  การผานรายการไปบัญชีแยกประเภท  รายการปรับปรุงเมื่อส้ินงวดบัญชี  การปดบัญชี  กระดาษ
ทําการ  8  ชอง  งบกําไรขาดทุนและงบดุล  และสรุปวงจรบัญชี 
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2201 – 1004 การขาย  1 3  (3) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. มีความเขาใจความรูพื้นฐานของงานขาย   ประเภท  ลักษณะงานขาย   ความรู เกี่ยวกับ            
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  
 
 

2201 – 1005  พิมพดีดไทย  1 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องพิมพดีดไทย 
2. มีทักษะในการพิมพดีดแบบสัมผัส 
3. มีทักษะในการแกไขเครื่องพิมพดีดอยางงาย และบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีด 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพิมพดีด 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกสวนตาง ๆ และการบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีด 
2. พิมพแบบสัมผัส 
3. คํานวณคําสุทธิ 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545 

~ 27 ~

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสวนประกอบตาง ๆ  ของเครื่องพิมพดีดไทย  การสรางเทคนิคที่ดีในการ
พิมพสัมผัส  การบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีดและการแกไขอยางงาย  การเรียนรูแปนพิมพ  การพิมพสัมผัส  
และวิธีคํานวณคํา 
 
2201 – 1006 พิมพดีดไทย  2 1 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการพิมพงานชนิดตาง ๆ 
2. มีทักษะในการพิมพงานและการแกไขขอผิดพลาด 
3. มีทักษะในการแกไขเครื่องพิมพดีดอยางงาย และบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีด 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพิมพดีด 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกรูปแบบงานพิมพชนิดตาง ๆ 
2. พิมพงานและการแกไขขอผิดพลาด 
3. คํานวณคําสุทธิ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบการพิมพงานชนิดตาง ๆ  การแกไขขอผิดพลาดในการพิมพ  การ
พิมพสัมผัส  เพื่อเพิ่มทักษะความเร็ว  ความแมนยํา  และวิธีคํานวณคํา 
 
2201 – 1007 พิมพดีดอังกฤษ  1 1  (3) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องพิมพดีดอังกฤษ 
2. มีทักษะในการพิมพดีดแบบสัมผัส 
3. มีทักษะในการแกไขเครื่องพิมพดีดอยางงายและบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีด 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพิมพดีด 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกสวนตาง ๆ และการบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีด 
2. พิมพแบบสัมผัส 
3. คํานวณคําสุทธิ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสวนประกอบตาง ๆ  ของเครื่องพิมพดีดอังกฤษ  การสรางเทคนิคที่ดีใน
การพิมพสัมผัส  การบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีดและการแกไขอยางงาย  การเรียนรูแปนพิมพ  การพิมพ
สัมผัส  และวิธีคํานวณคํา 
 
2201 – 1008  พิมพดีดอังกฤษ  2 1  (3) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการพิมพงานชนิดตาง ๆ 
2. มีทักษะในการพิมพงานและการแกไขขอผิดพลาด 
3. มีทักษะในการแกไขเครื่องพิมพดีดอยางงายและบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีด 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพิมพดีด 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกรูปแบบงานพิมพชนิดตาง ๆ 
2. พิมพงานและการแกไขขอผิดพลาด 
3. คํานวณคําสุทธิ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบการพิมพงานชนิดตาง ๆ  การแกไขขอผิดพลาดในการพิมพ    
การพิมพ  การพิมพสัมผัสเพื่อเพิ่มทักษะความเร็ว  ความแมนยํา  และวิธีคํานวณคํา 
 
2201 – 1009 พิมพไทยดวยคอมพิวเตอร  1 2  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. เขาใจองคประกอบของเครื่องไมโครคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา 
2. เขาใจลักษณะและรูปแบบของแปนพิมพคอมพิวเตอรภาษาไทย 
3. มีทักษะในการบังคับแปนพิมพคอมพิวเตอรแบบสัมผัส 
4. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดีในการใชคอมพิวเตอร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกสวนประกอบตาง ๆ  ของเครื่องคอมพิวเตอร  และการบํารุงรักษา 
2. พิมพแบบสัมผัส 
3. การคํานวณคําสุทธิ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองคประกอบของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร  และการบํารุงรักษา  
ลักษณะและรูปแบบของแปนพิมพคอมพิวเตอรภาษาไทย  ทานั่ง  การวางมือ  การเคาะแปนอักษร  การ
พิมพแบบสัมผัส  และการคํานวณคํา 
 
 

2201 – 1010  พิมพไทยดวยคอมพิวเตอร  2 1 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. เขาใจองคประกอบของเครื่องไมโครคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา 
2. มีทักษะในการพิมพงานแบบสัมผัสไดอยางรวดเร็วและแมนยํา 
3. มีทักษะในการพิมพงานและการแกไขขอผิดพลาด 
4. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดีในการใชคอมพิวเตอร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกรูปแบบของงานพิมพ 
2. พิมพงานและแกไขขอผิดพลาด 
3. การคํานวณคําสุทธ ิ

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบการพิมพงานชนิดตาง ๆ  การพัฒนาทักษะความเร็วและความ
แมนยํา  การคํานวณระดับความเร็วและความแมนยํา  ทั้งนี้  โดยสามารถเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อ
การฝกพิมพสัมผัสที่เหมาะสม  เปนสื่อในการฝกหัดได 
 
2201 – 1011  พิมพอังกฤษดวยคอมพิวเตอร  1 1  (3) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. เขาใจองคประกอบของเครื่องไมโครคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา 
2. เขาใจลักษณะและรูปแบบของแปนพิมพคอมพิวเตอรภาษาอังกฤษ 
3. มีทักษะในการบังคับแปนพิมพคอมพิวเตอรแบบสัมผัส 
4. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดีในการใชคอมพิวเตอร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกสวนประกอบตาง ๆ  ของเครื่องคอมพิวเตอร และการบํารุงรักษา 
2. พิมพแบบสัมผัส 
3. การคํานวณคําสุทธิ 



 

วิชาชีพพ้ืนฐานและวิชาชีพสาขาวิชา สาขาวิชาพณิชยการ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

~ 30 ~

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองคประกอบของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร  และการบํารุงรักษา  
ลักษณะและรูปแบบของแปนพิมพคอมพิวเตอรภาษาอังกฤษ  ทานั่ง  การวางมือ  การเคาะแปนอักษร  
การพิมพแบบสัมผัส  และการคํานวณคํา 
 
2201 – 1012  พิมพอังกฤษดวยคอมพิวเตอร  2 1  (3) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. เขาใจองคประกอบของเครื่องไมโครคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา 
2. มีทักษะในการพิมพงานแบบสัมผัสไดอยางรวดเร็วและแมนยํา 
3. มีทักษะในการพิมพงานและการแกไขขอผิดพลาด 
4. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดีในการใชคอมพิวเตอร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกรูปแบบของงานพิมพ 
2. พิมพงานและแกไขขอผิดพลาด 
3. การคํานวณคําสุทธิ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบการพิมพงานชนิดตาง ๆ  การพัฒนาทักษะความเร็ว และความ
แมนยํา  การคํานวณระดับความเร็วและความแมนยํา  ทั้งนี้  โดยสามารถเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ
การฝกพิมพสัมผัสที่เหมาะสม  เปนสื่อในการฝกหัดได 
 
2201 – 1013 บัญชีพื้นฐานสําหรับผูพิการทางสายตา 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. มีความรูเกี่ยวกับหลักการทําบัญชีทั่วไป 
2. มีความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการบันทึกบัญชี 
3. สามารถสรุปผลการทํางบเงินและฐานะของกิจการ 
4. มีทักษะในการแกไขปรับปรุงบัญชี 
5. สามารถสรุปผลการดําเนินงานของกิจการได 
6. ตระหนักถึงความสําคัญของการบัญชีพื้นฐาน 
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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   เพื่อให 

1. มีความรูพื้นฐานในการใชเครื่องบันทึกและถอดขอความเสียง 
2. บันทึกและถอดขอความจากเครื่องบันทึกคําบอกได 
3. จัดรูปแบบของขอความที่ถอดจากเครื่องบันทึกไดอยางถูกตอง  สวยงาม 
4. ตรวจทานความถูกตองของขอความที่ถอดจากเครื่อง  และคํานวณคําสุทธิได 
5. นําความรูที่ไดรับไปประกอบอาชีพได 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บันทึกและถอดขอความเสียงจากอุปกรณในรูปแบบตาง ๆ 
2. พิมพและจัดรูปแบบของขอความที่ถอดจากเครื่องบันทึกไดถูกตอง 
3. คํานวณคําสุทธิไดถูกตอง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสวนตาง ๆ ของเครื่องบันทึกและถอดขอความเสียง   เทคนิคการใช
เครื่องบันทึกเทปและถอดขอความเสียง  รูปแบบของขอความ  การผลิตงานดวยเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับผูพิการทางสายตา และการตรวจคํานวณคําสุทธิไดโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรเสียงสําหรับผูพิการ
ทางสายตา 
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2201 – 1015 เศรษฐศาสตรผูบริโภค 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

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  การใชบริการประกันภัยและการประกันชีวิต  ปญหาเศรษฐกิจของ          
ผูบริโภคและแนวทางแกไข 
 
2201 – 1016 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. รูแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร 
2. เขาใจโครงสรางของระบบเศรษฐศาสตร 
3. เกิดความรูเกี่ยวกับอุปสงค  อุปทาน  และราคาดุลยภาพ 
4. สามารถนําทฤษฎีเศรษฐศาสตรไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
5. ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร โครงสรางของระบบเศรษฐศาสตร 
2. เขาใจอุปสงค  อุปทาน  และราคาดุลยภาพ 
3. นําหลักเศรษฐศาสตรไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน   
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร  ระบบเศรษฐกิจ  อุปสงค  อุปทาน  การกําหนดราคา      
ดุลยภาพ  พฤติกรรมผูบริโภค  ทฤษฎีการผลิต  ตลาดในระบบเศรษฐกิจ  รายไดประชาชาติ  เงินเฟอ      
เงินฝด  เงินตึงตัว  วัฏจักรเศรษฐกิจ  ดุลการคาและดุลการชําระเงิน  การพัฒนาเศรษฐกิจ  โครงสรางและ
ปญหาเศรษฐกิจของประเทศ  และแนวทางแกไข 
 
2201 – 1017 กฎหมายพาณชิย 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

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  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจลักษณะและรูปแบบของเอกสารทางธุรกิจ 
2. มีทักษะในการใชเอกสารทางธุรกิจไดถูกตอง และเหมาะสมกับธุรกิจแตละประเภท 
3. มีกิจนิสัยการปฏิบัติงานอยางมีระเบียบ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายรูปแบบของเอกสารธุรกิจประเภทตาง ๆ 
2. เลือกใชเอกสารทางธุรกิจไดเหมาะสมกับธรุกิจ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความหมาย ความสําคัญและประโยชนของเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ เอกสารทาง

การเงิน  เอกสารการซื้อและการขายสินคา  เอกสารการขนสง  เอกสารการประกันภัย  เอกสารการคลัง  
สินคา  เอกสารการนําเขาและการสงออก  ความสัมพันธระหวางเอกสารทางธุรกิจกับเทคโนโลยี 
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2201 – 1019  มารยาทและการสมาคม 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เห็นถึงคุณคาและความสําคัญของการสมาคม 
2. ปฏิบัติตนและแสดงออกถึงมารยาททที่ดีในสังคม 
3. สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความหมายและความสําคัญของการสมาคม 
2. ปฏิบัติตนและแสดงออกถึงมารยาทที่ดีในสังคม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการสมาคม  การสนทนา  การแตงกาย  มารยาทที่ดี
ในการสมาคม  มารยาทการติดตอส่ือสารในงานอาชีพ  มารยาทในการรับประทานอาหาร  มารยาทใน
งานเลี้ยงรับรอง  การปรับปรุงตนเอง  และการวางตนใหเหมาะสมในโอกาสตาง ๆ 
 
2201 – 1020 ความรูเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู ความเขาใจในความหมาย ที่มา ประวัตแิละประเภทของกฎหมายไทย 
2. มีความเขาใจขอบเขตของการใชกฎหมายไทย 
3. ปลูกฝงใหเห็นความสําคัญของกฎหมายไทย รูจักฝกตนเองใหอยูในกรอบบัญญัติของ

กฎหมายเพื่อใหเปนพลเมืองดีของชาติ 
4. สามารถนํามาใชในการแกปญหาที่เกี่ยวกับกฎหมายในชวีิตประจําวันและในงานอาชพีธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักกฎหมายที่สําคัญของกฎหมายไทย 
2. เขาใจขั้นตอนและขอบเขตของการใชกฎหมายไทย 
3. นําความรูกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจไปใชในการประกอบธุรกิจและชีวิตประจําวัน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความหมายและที่มาของกฎหมาย  ประเภทของกฎหมาย  ประวัติความเปนมาของกฎหมาย

ไทย  ขอบเขตของการใชกฎหมาย  วันเริ่มตนและสิ้นสุดของการใชกฎหมาย  ผูใชกฎหมาย  กฎหมาย    
รัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติ  พระราชกําหนด  พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวงและกฎหมายสวนทองถ่ิน  
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยลักษณะบคุคลทรัพย  นิติกรรม  หนี้และสัญญา 
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2201 – 1021 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู ความเขาใจในการจัดทําสัญญาจางแรงงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
2. รูถึงสิทธิการคุมครองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 
3. รูถึงสิทธิการคุมครองตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ 
4. รูถึงสิทธิการคุมครองตามกฎหมายประกันสังคม 
5. สามารถนําความรูมาใชแกปญหาในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยสัญญาจางแรงงาน 
2. อธิบายสิทธิการคุมครองแรงงานตามกฎหมายแรงงาน  กฎหมายแรงงานสัมพันธ และ

กฎหมายประกันสังคม 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยสัญญาจางแรงงาน ศึกษากฎหมาย          
คุมครองแรงงานและกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงที่เกี่ยวของกับการคุมครองแรงงาน ศึกษา
กฎหมายแรงงานสัมพันธ และศึกษากฎหมายประกันสังคม 
 
2201 – 1022 การจัดตั้งสถานประกอบการและกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา  2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกีย่วกบัการจดทะเบยีนพาณิชย 
2. มีความรู ความเขาใจเกีย่วกบัการจัดตั้งสถานประกอบการ  โรงงาน 
3. มีความรู ความเขาใจในกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา 
4. รูถึงการกําหนดโทษในกฎหมายที่เกีย่วของ 
5. มีความรู ความเขาใจในเกีย่วกับมูลคาเพิ่ม และธุรกิจเฉพาะ 
6. สามารถนํามาใชในการแกปญหาที่เกี่ยวกับกฎหมายในชวีิตประจําวันและในงานอาชพีธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย  จดทะเบียนหางหุนสวน 
2. เขาใจกระบวนการจัดตั้งสถานประกอบการ 
3. เขาใจกฎหมายเกีย่วกับทรัพยสินทางปญญา  ลิขสิทธิ์  อนุสนธิเครื่องหมายการคา 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย    การจดทะเบียนหางหุนสวน   การจัดตั้งสถาน

ประกอบการ   การจัดตั้งโรงงาน    กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา  ลิขสิทธิ์   อนุสิทธิ์เครื่องหมาย
การคา   และขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของรวมถึงภาษีมูลคาเพิ่มและธุรกิจเฉพาะ 
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สาขางานการบัญชี 
 
2201 – 2101 การบัญชีตั๋วเงนิ 3 (3) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 
1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับ ตั๋วเงิน 
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 การบัญชีหางหุนสวน 3 (4) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 
1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชี สําหรับกิจการ     

หางหุนสวน 
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สําหรับกิจการหางหุนสวน 
3. มีกิจนิสัย  ความมีวินัย  ความเปนระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  ความอดทน  รับผิดชอบใน

การปฏิบัติงาน  และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี 
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สาขางานการบัญชี สาขาวิชาพณิชยการ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจในหลักการ  และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับกิจการหางหุนสวน 
2. บันทึกรายการบัญชีของกิจการหางหุนสวน 
3. จัดทํางบการเงินของกิจการหางหุนสวน 
4. ชําระบัญชีของกิจการหางหุนสวน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความหมายของกิจการหางหุนสวน และการจัดตั้งกิจการ และการ
จัดตั้งกิจการ ประเภทของกิจการหางหุนสวนและขอแตกตางที่กําหนดตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย  กฎหมายเกี่ยวกับหางหุนสวน  การบันทึกรายการเปดบัญชี  การแบงผลกําไรขาดทุน  การบันทึก
บัญชีตามวิธีทุนเปลี่ยนแปลงและวิธีทุนคงที่  การทํางบการเงินตามกฎหมาย  ภาษีเงินไดของหางหุนสวน  
การรับหุนสวนใหม  หุนสวนลาออกหรือตาย  การเลิกกิจการ  และการชําระบัญชีหางหุนสวนนิติบุคคล 
 
2201 – 2103 การบัญชีบริษทัจํากัด 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการบริษัท 
จํากัด  และบริษัทจํากัด (มหาชน) 

2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องตน ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  สําหรับกิจการบริษัท
จํากัด และบริษัทจํากัด (มหาชน) 

3. มีกิจนิสัย  ความมีวินัย  ความเปนระเบียบ ละเอียดรอบคอบ  ความอดทนรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน  และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจในหลักการ  และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับกิจการบริษัทจํากัด และบริษัท

จํากัด (มหาชน) 
2. บันทึกรายการบัญชีของกิจการบริษัทจํากัด  และบริษัทจํากัด  (มหาชน) 
3. จัดทํารายงานทางการเงินของกิจการของบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด (มหาชน) 
4. ชําระบัญชีของกิจการบริษัทจํากัด  และบริษัทจํากัด  (มหาชน) 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและขอแตกตางระหวางบริษัทจํากัดและบริษัทจํากัด 
(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 การบัญชีเชาซือ้และซื้อขายผอนชําระ 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ   และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชี  สําหรับกิจการที่
ดําเนินการเชาซื้อ   และการขายเงินผอน 

2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องตนตามหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไป  สําหรับกิจการที่
ดําเนินการเชาซื้อ  และการขายเงินผอน 

3. มีกิจนิสัย    ความมีวินัย   ความเปนระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ   ความอดทน  รับผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน  และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจในหลักการ  และกระบวนการปฏิบตัิงานบัญชีเกี่ยวกับกจิการเชาซื้อและซื้อขายผอน

ชําระ 
2. บันทึกรายการบัญชีของกิจการเชาซื้อและซื้อขายผอนชําระ 
3. จัดทํารายงานทางการเงิน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การเชาซื้อและการขายเงินผอน  สินคารับแลกเปลี่ยน  การยึดสินคาคืน  
ดอกเบี้ยที่คิดในการขายเงินผอน  งบกําไรขาดทุนและงบดุล  การซื้อเงินผอน  ดอกเบี้ยที่คิดในการซื้อเงิน
ผอน 
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2201 – 2105 ระบบบัญชีเดี่ยวและสินคา 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจและสามารถเปรียบเทียบขอดีขอเสีย  เกี่ยวกับหลักการ   และ
กระบวนการปฏิบัติงานบัญชีระหวางระบบบัญชีเดี่ยวและระบบบัญชีคู และกระบวนการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสินคา 

2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชี ทั้งในการควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
3. มีกิจนิสัย  ความมีวินัย  ความเปนระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  ความอดทน  รับผิดชอบใน

การปฏิบัติงาน     มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี    และจรรณยาบรรณในวิชาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เปรียบเทียบหลักการ  และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีระหวางระบบบัญชีเดี่ยวกับระบบ
บัญชีคูบันทึกรายการบัญชีของกิจการ 

2. คํานวณสินทรัพย  หนี้สิน  สวนของเจาของ  รายไดและคาใชจายตามระบบบัญชีเดี่ยว 
3. จัดทํารายงานทางการเงินตามระบบบัญชีเดี่ยว 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน การคํานวณกําไรหรือขาดทุนตามระบบบัญชี
เดี่ยว  การคํานวณยอดซื้อสินคา  การคํานวณยอดขายสินคา  การคํานวณรายไดและคาใชจายตาง ๆ    
อัตรากําไรขั้นตน  การคํานวณโดยใชอัตรากําไรขั้นตน  งบกําไรขาดทุน  ขอบกพรองของระบบบัญชี
เดี่ยว ระบบการควบคุมสินคา  โดยการทําบัญชีคุมสินคาตามมาตรฐานการบัญชี   การตรวจนับสินคา
คงเหลือในวันสิ้นงวดบัญชี  การตีราคาสินคาคงเหลือ  การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินคาแบบสิ้นงวด  
(Periodic )  และแบบตอเนื่อง  (Perpetual) 
 
2201 – 2106 การบัญชีรวมคาและฝากขาย 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการที่
ดําเนินการรวมคา   และฝากขายสินคา 

2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องตน ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ของกิจการที่ดําเนินการ
รวมคา  และฝากขายสินคา 

3. มีกิจนิสัย  ความมีวินัย  ความเปนระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  ความอดทนรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน  และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการ  วิธีการและขัน้ตอนการจดัทําบัญชีของกิจการรวมคาและฝากขาย 
2. บันทึกบัญชีของกิจการรวมคาและฝากขาย 
3. คํานวณกําไรขาดทุนของกิจการรวมคาและฝากขาย 
4. จัดทํารายงานทางการเงินของกิจการรวมคาและฝากขาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีของกิจการรวมคา  โดยวิธีผูรวมคาแตละฝายจดบันทึกรายการ
ทั้งสิ้นในสมุดบัญชีของตน  วิธีการบัญชีที่ใชสมุดบัญชีชุดหนึ่งตางหาก  การคํานวณกําไรขาดทุนกอน
การรวมคาสิ้นสุด  การปรับปรุงและการปดบัญชีในวันสิ้นงวดบัญชี  และการปดบัญชีเมื่อการรวมคา    
ส้ินสุด การฝากขายสินคา วิธีสงสินคาไปฝากขาย การรับฝากขาย   เงินทดรอง หนี้สินระหวางผูฝากขาย
กับผูรับฝากขาย งบกําไรขาดทุน งบดุล และการบันทึกบัญชี 
 
2201 – 2107 การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสําคัญ 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการ
ประเภทธุรกจิอุตสาหกรรม 

2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องตนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป    สําหรับกิจการประเภท
ธุรกิจอุตสาหกรรม 

3. มีกิจนิสัย  ความมีวินัย  ความเปนระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ ความอดทนรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน  และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการ  วิธีการและขั้นตอนการจัดทําบัญชีของกิจการอุตสาหกรรม 
2. บันทึกรายการในสมุดบัญชีเกี่ยวกับตนทุนผลิต 
3. จัดทํางบตนทุนผลิตและรายงานทางการเงิน 
4. เขาใจวิธีการจัดทําและจัดเก็บใบสําคัญ 
5. บันทึกรายการในทะเบียนใบสําคัญและทะเบียนจายเช็ค 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะของกิจการอุตสาหกรรมเปรียบเทียบกับกิจการซื้อ สินคา      
เพื่อจําหนาย  องคประกอบของตนทุนการผลิต  การรับจายวัตถุดิบ  การทําทะเบียนคาแรงงาน  ภาษีหัก  
ณ ที่จาย  คาใชจายในการผลิต  การบันทึกรายการเกี่ยวกับการผลิต  บัญชีตนทุนการผลิต  การคํานวณ  
ตนทุน  สินคาที่ผลิตสําเร็จ  กระดาษทําการ  รายการปรับปรุงและปดบัญชี  งบตนทุนผลิตและงบการเงิน 
ลักษณะของระบบใบสําคัญ การจัดทําและการจัดเก็บใบสําคัญ  การบันทึกรายการในสมุดบัญชี 
 
2201 – 2108 การบัญชีเก่ียวกับภาษ ี 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีที่เกี่ยวของกับภาษี
เงินไดนิติบุคคล 

2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล  ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  
และที่กฎหมายกําหนด 

3. มีกิจนิสัย    ความมีวินัย    ความเปนระเบียบ   ละเอียดรอบคอบ  ความอดทน  รับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติงาน  มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี  และมีจรรณยาบรรณ    ในวิชาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการ  วิธีการเกีย่วกบัภาษีเงนิไดนติิบุคคล  ภาษีเงินไดหกั  ณ  ที่จาย  ภาษีมูลคาเพิ่ม

และธุรกิจเฉพาะ 
2. คํานวณกําไรสทุธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 
3. คํานวณภาษีมลูคาเพิ่มและบนัทึกในสมดุบญัชี 
4. จัดทํารายงานภาษีซ้ือ  รายงานภาษีขาย  และรายงานสินคาและวัตถุดิบ 
5. กรอกแบบแสดงรายการเสียภาษ ี

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรสุทธิ  ขอแตกตางของกําไร
สุทธิตามบัญชี     กับกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษี      รายไดและคาใชจายที่นํามาคํานวณหากําไรสุทธิ เพื่อเสีย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล  การคํานวณการเสียภาษีกําไรสุทธิคร่ึงป  ส้ินปภาษี  การกรอกแบบแสดงการเสีย
ภาษี และการบันทึกรายการในสมุดบัญชี ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย  การจัดทําใบรับรองการหักภาษี ณ ที่
จาย  เอกสารและการนําสงเงินภาษีหัก ณ ที่จาย ผูมีหนาที่เสียภาษีมูลคาเพิ่มและธุรกิจเฉพาะ ผูที่ไดรับการ
ยกเวนภาษี  ภาษีซ้ือและภาษีขาย  ฐานภาษีและอัตราภาษี  เอกสารใบกํากับภาษี  รูปแบบและการปฏิบัติ
รายงานภาษีซ้ือ  รายงานภาษีขาย  รายงานสินคาและวัตถุดิบ  การบันทึกรายการในสมุดบัญชี 
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2201 – 2109 กระบวนการจัดทําบัญช ี 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา     เพื่อให 

1. ประมวลความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับ  เอกสารการดําเนินงาน  หลักการ  และกระบวนการ
ปฏิบัติงานบัญชี  ของกิจการในประเภทธุรกิจบริการ  ซ้ือขายสินคา  และอุตสาหกรรม  ทั้ง
ในรูปแบบของกิจการเจาของคนเดียว  หางหุนสวน  และบริษัทจํากัด 

2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  พรอมสําหรับการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพบัญชี 

3. มีกิจนิสัย  ความมีวินัย  ความเปนระเบียบ    ละเอียดรอบคอบ   ความอดทน  รับผิดชอบ   
ในการปฏิบัติงาน    มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชีและมีจรรณยาบรรณในวิชาชีพ   

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการ  วิธีการเกีย่วกบัวงจรปฏิบัตงิานบัญชีและการจัดการเกี่ยวกับเอกสารทางดาน

บัญชีของกิจการแตละประเภท 
2. จัดทําบัญชีไดเหมาะสมตามประเภทของธรุกิจ 
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   เพื่อให 

1. ประมวลความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับ  เอกสารทางการคา  หลักการ  กระบวนการจัดทําบัญชี
ของธุรกิจ  ที่ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานบัญชี 

2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีดวยคอมพิวเตอร  ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  พรอมสําหรับ
การปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี 

3. มีกิจนิสัย  ความมีวินัย ความเปนระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  ความอดทนรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน  และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการ  วิธีการและกระบวนการจัดทําบัญชีของธุรกิจ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางดานบัญชีหรือโปรแกรมตารางงาน 
2. จัดทําบัญชีและออกรายงานทางการเงิน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานบัญชีหรือ

โปรแกรมตารางงาน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การบันทึกรายการบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในธุรกิจและออก
รายงานทางการเงินของกิจการประเภทซื้อขายสินคาและใหบริการดวยโปรแกรมสําเร็จรูป หรือโปรแกรม
ตารางงาน 
 

2201 – 2111 ภาษีเงินไดบคุคลธรรมดา 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  วิธีการคํานวณ  และขั้นตอนการยื่นแบบแสดง       
รายการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

2. มีทักษะปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ตามที่กฎหมายกําหนด 
3. มีกิจนิสัย  ความมีวินัย  ความเปนระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  ความอดรับผิด มีวินัย            

ตรงตอเวลา  และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี   
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 
 ปฏิบัติงานคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ เกี่ยวกับภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา และภาษีหัก ณ ที่จาย 
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2201 – 2112 การบัญชีสําหรับกิจการพิเศษ 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู     ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ     กระบวนการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภท
สถานศึกษาเอกชน  สโมสร  สมาคม  ผูประกอบอาชีพอิสระ และเกษตรกร 

2. มีทักษะการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการพิเศษ  ลักษณะตาง ๆ  และสามารถประยุกตใชใน
การดํารงชีวิตประจําวัน 

3. มีกิจนิสัย  ความมีวินัย ความเปนระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  ความอดทนรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน  และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนการจัดทําบัญชีของกิจการประเภทสถานศึกษาเอกชน  

สโมสร  สมาคม  ผูประกอบอาชีพอิสระและเกษตรกร 
2. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชน  สโมสร  สมาคม  ผูประกอบอาชีพอิสระ  และ

เกษตรกร 
3. จัดทํารายงานทางการเงินของสถานศึกษาเอกชน  สโมสร  สมาคม  ผูประกอบอาชีพอิสระ

และเกษตรกร 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีของกิจการพิเศษ  เกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชน  สโมสร   
สมาคม  ผูประกอบอาชีพอิสระ  และเกษตรกร   
 
2201 – 2113 การบัญชีสินคา 3 (3) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความรู  ความเขาใจในหลักการ  และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับสินคา 
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชี  ทั้งในการควบคุม  และตรวจสอบการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
3. มีกิจนิสัย  ความมีวินัย  ความเปนระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  ความอดทนรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงาน  มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี  และจรรณยาบรรณในวิชาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ  วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับสินคา 
2. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินคาแบบสิ้นงวดและสินคาแบบตอเนื่อง 
3. คํานวณราคาสินคาคงเหลือแตละวิธี 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมสินคา  โดยการทําบัญชีควบคุมสินคาตามมาตรฐาน
การบัญชี  การตรวจนับสินคาคงเหลือในวันสิ้นงวดบัญชี  การตีราคาสินคาคงเหลือ  การบันทึกรายการ
เกี่ยวกับสินคาแบบสิ้นงวด  (Periodic) และแบบตอเนื่อง  (Perpetual) 
 
2201 – 2114 การบัญชีอุตสาหกรรม 3 (3) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชี  ของกิจการ

ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม 
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องตนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  สําหรับกิจการประเภท

ธุรกิจอุตสาหกรรม 
3. มีกิจนิสัย  ความมีวินัย  ความเปนระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  ความอดทนรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงาน  และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ  วิธีการและขั้นตอนการจัดทําบัญชีของกิจการอุตสาหกรรม 
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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สาขางานการขาย 
 
2201 – 2201 การขาย  2 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

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   เพื่อให 

1. มีความรูและความเขาใจหลักการดําเนินงานกิจการคาสงคาปลกีในรูปแบบรานคา 
2. สามารถประสานแนวคิดเรื่องการคาสง คาปลีก กับการดาํเนินธุรกิจขนาดยอม 
3. มีความรูเร่ืองระเบียบวิธีการปฏิบัติคาสง คาปลีก ที่กระทาํตามกฎหมาย 
4. มองเห็นแนวทางในการออกไปประกอบอาชีพ ในฐานะพนักงานขายหรือเจาของกิจการ 

ตลอดจนมีเจตคติที่ดีตออาชีพคาสงคาปลีก 
มาตรฐานรายวิชา 

1. กําหนดแนวความคิดในการคาสง  คาปลีก  และธุรกิจขนาดยอม 
2. ดําเนินงานกิจการคาสง  คาปลีก  ในรูปแบบรานคา 
3. ปฏิบัติตามวิธีการ  ระเบียบการ  คาสง  คาปลีก  ตามกฎหมาย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบอาชีพคาสง คาปลีก และการจัดตั้งและการหาทุนในการ 
ดําเนินงาน ประเภทของรานคาปลีกคาสง ทําเลที่ตั้ง หลักการจัดซื้อสินคา การควบคุมสินคาคงคลังการ          
ตั้งราคาขายปลีกคาสง การปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายของรานคาปลีกคาสง การจดทะเบียนการคา 
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีปาย ตลอดจนการทําบัญชีคาปลีก คาสง 
 
2201 – 2203 การขายตรง 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. มีความรูและเขาใจลักษณะการดําเนินงานของธุรกิจขายตรง ในรูปแบบตางๆ 
2. มีทักษะ สามารถนําความรูในประกอบอาชีพขายตรงไดอยางมีจรรยาบรรณ 
3. มีคุณธรรม เจตคติที่ดี ตออาชีพขายตรง 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกลักษณะการดําเนินงานของธุรกิจขายตรงในรูปแบบตาง ๆ 
2. แนะนํา  สาธิตสินคาขายตรงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. ประกอบอาชีพการขายตรงดวยเตคติที่ดีและมีจรรยาบรรณ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสภาวะตลาดการขายตรง ความรูเกี่ยวกับการขาย
ตรงและการตลาดทางตรง ประเภทของธุรกิจขายตรง การวางแผนการขาย การเลือกลูกคาเปาหมาย         
วิธีการเสนอขาย เทคนิคการขาย คุณสมบัติของตัวแทนขายตรง การวัดผลการขาย และจรรยาบรรณใน     
วิชาชีพขายตรง 
 
2201 – 2204 การดําเนินธุรกิจขนาดยอม 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจ ลักษณะและรูปแบบขององคกรการธุรกิจตางๆ 
2. มีความรูความเขาใจในดารนําขั้นตอนในการจัดตั้งธุรกิจประเภทตางๆ 
3. มีความรูเกี่ยวกับเอกสารตางๆ ที่ตองยื่นขออนุญาต จดทะเบียน 
4. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับธุรกิจสัมปทานหรือฟรานไซด  ทําเลที่ตั้ง  แหลงเงินทุนและตลาด

สําหรับธุรกิจขนาดยอม 
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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   เพื่อให 
1. มีความรูเกี่ยวกับวิวัฒนาการ  ความหมาย  และวัตถุประสงคของการโฆษณา 
2. เชื่อมโยงแนวความคิดของการโฆษณาและการขายที่ใชอยูในกิจการธุรกิจตางๆ 
3. มีความเขาใจเกี่ยวกับการเลือกสื่อโฆษณาใหตรงกับกลุมเปาหมาย 
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของการโฆษณา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายความหมาย  ความสําคัญ  และประเภทของการโฆษณา 
2. เลือกสื่อโฆษณาใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
3. นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดทําสื่อโฆษณาอยางมีจรรยาบรรณ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการโฆษณา ประเภทของการโฆษณา  

การสื่อความคิดดวยภาพ ส่ือการโฆษณา การตกแตงราน การติดตามผลการโฆษณา อาชีพโฆษณา และ
จรรยาบรรณของอาชีพ  และการนําเทคโนโลยีประยุกตใชในการโฆษณา 
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2201 – 2206 การจัดแสดงสนิคา 3 (6) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 
1. มีความรูความเขาใจถึงความสําคัญ วิธีการ การจัดแสดงสินคาในราน 
2. สามารถนําความรูไปใชประโยชน ตอชีวิตประจําวัน 
3. มีทักษะในการสรางสรรคงานเพื่อดึงดูดใจลูกคา 
4. ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดแสดงสินคา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายวัตถุประสงคและความสําคัญของการจัดแสดงสินคา 
2. วางแผนและจดัหาวัสดุ อุปกรณที่ใชในการจัดแสดงสินคาอยางประหยดั 
3. จัดแสดงสินคา  ณ  จุดขาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุประสงคและความสําคัญของการจัดแสดงประเภทของการจัดแสดง 
การวางแผนการจัดแสดงสินคา หลักการจัดแสดงสินคา วัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดแสดงสินคา  คาใชจาย  
ประโยชนของการจัดแสดงสินคา  และการติดตามผลของการจัดแสดงสินคา 
 
2201 – 2207 การหาขอมูลทางการตลาด 3  (4) 
 

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

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความหมาย ความสําคญัของขอมูลทางการตลาด  และปจจัยที่มีผลตอการดําเนนิธุรกิจ 
2. อธิบายวิธีการหาขอมูลทางการตลาดและการจัดหมวดหมูของขอมูล  เพื่อใชในการตดัสินใจ 
3. สรางแบบสอบถามในการหาขอมูลทางการตลาดประเภทตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญของขอมูลทางการตลาด ปจจัยที่มีผลตอ          
การดําเนินงานธุรกิจ ประเภทของขอมูลทางการตลาด แหลงขอมูล ปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการหาขอมูลทาง
การตลาด  การจัดหมวดหมูของขอมูล  การนําขอมูลทางการตลาดไปใชในการตัดสินใจ 
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2201 – 2208 การสงเสริมการขาย 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. ความรูความเขาใจ  การสงเสริมการขาย 
2. สามารถเลือกรูปแบบการสงเสริมการขายไดอยางเหมาะสม 
3. มีทักษะในกิจกรรมการสงเสริมการขาย 
4. เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอการสงเสริมการขาย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความหมาย  ความสําคัญและวัตถุประสงคของการสงเสริมการขาย 
2. จัดกิจกรรมที่ใชในการสงเสริมการขายมุงสูผูบริโภค  มุงสูคนกลาง  และมุงสูพนักงานขาย 
3. ดําเนินการวัดผลการสงเสริมการขาย และเสนอแนะวิธีการแกปญหาและอุปสรรคในการ     

สงเสริมการขาย 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของการสงเสริมการขายวัตถุประสงคของ
การสงเสริมการขาย กิจกรรมที่ใชในการสงเสริมการขาย การสงเสริมการขายมุงสูผูบริโภคการสงเสริม
การขายมุงสูคนกลาง การสงเสริมการขายมุงสูพนักงานขาย การวัดผลการสงเสริมการขายปญหาและ           
อุปสรรคในการสงเสริมการขาย 
 
2201 – 2209 การประกันภัย 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันภัย การขายประกันชีวิต 
2. มีทักษะเกี่ยวกับการขายประกันภัย สามารถเลือกการประกันภัยไดอยางเหมาะสม ตลอดจน

มีเจตคติที่ดีตอการประกันภัย 
3. สามารถประเมินคาใชจายในการเอาประกันภัย และเชื่อมโยงแนวความคิดหลักการขาย     

ประกันภัยได 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกความหมาย  ความสําคัญ  ประวัติความเปนมาและจุดประสงคของการประกันภัย 
2. อธิบายประเภทของการประกันภัยและการประกันชีวิตในประเทศไทย 
3. อธิบายขั้นตอน  วิธีการเสนอขายประกันภัยและประกันชีวิต 
4. อธิบายชนิดของกิจการที่ควรเอาประกัน  วิธีการเลือกบริษัทประกันภัย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการประกันภัย ประวัติความเปนมาและ   
จุดประสงคของการประกันภัย ประเภทของการประกันภัย การประกันชีวิตในประเทศไทย คุณสมบัติของ
ตัวแทนขายประกันชีวิต วิธีการเสนอขายประกันชีวิต วิธีการในการเอาประกัน ชนิดของกิจการที่ควรเอา
ประกัน  การเลือกบริษัทประกันภัย  การติดตามผลการขายประกันภัย  การศึกษาตัวอยางการขาย 
ประกันภัย 
 
2201 – 2210 ศิลปการขาย 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. มีความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขาย 
2. สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันและในการประกอบอาชีพขาย 
3. มีทักษะในการเขียนคําพูดขาย  และเสนอขายอยางมีประสิทธิภาพ 
4. ตระหนักและเห็นความสําคัญของศิลปการขาย 

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
ใหเหมาะสมกบัอาชีพขาย จรรยาบรรณของอาชีพขาย 
 
2201 – 2211 การจัดจัดหนายสินคาและบรกิาร 3  (3) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. มีความรูและความเขาใจชองทางการจัดจําหนาย 
2. มีทักษะในการกําหนดชองทางการจัดจําหนายของสินคาและบริการ 
3. ตระหนักในความสําคัญ และนําไปใชในการประกอบอาชีพได 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความหมาย  ความสําคัญของชองทางการจัดจําหนาย และลักษณะของตลาดสินคาและ

ตลาดบริการ 
2. อธิบายชองทางการจัดจําหนายสินคาและบริการ 
3. จัดลําดับความสําคัญของตลาดเปาหมาย วิเคราะหสถานการณ สภาพแวดลอมดานการ        

แขงขัน 
4. บอกลักษณะของการขนสงเพื่อการจัดจําหนาย  และขอดีขอเสียของการขนสงประเภทตางๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของชองทางการจัดจําหนาย ลักษณะของ
ตลาดสินคาและตลาดบริการ ชองทางการจัดจําหนายสินคา ชองทางการจัดจําหนายบริการ การจัดลําดับ
ความสําคัญของตลาดเปาหมาย  การวิเคราะหสถานการณ  สภาพแวดลอมดานการแขงขัน  ลักษณะของ
การขนสงเพื่อการจัดจําหนาย  ขอดีขอเสียของการขนสงประเภทตาง ๆ 
 
2201 – 2212 การบริหารเวลา 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการการบริหารเวลา 
2. มีทักษะในการวางแผนการบริหารเวลา 
3. ตระหนักถึงความสําคัญและมีทัศนคติที่ดีตอการบริหารเวลา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกทฤษฎีการบริหารเวลา 
2. วางแผนการบริหารเวลาของตนเอง และของทีมงาน 
3. บอกกลยุทธการบริหารเวลาและเทคโนโลยีที่นํามาใชในการบริหารเวลา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ ทฤษฎีการบริหารเวลา การวางแผนการบริหารเวลา การสรางทักษะ การบริหาร
เวลาของตนเอง การบริหารเวลางานขาย การบริหารเวลาเปนทีมงาน กลยุทธการบริหารเวลา การนํา
เทคโนโลยีมาใชในการบริหารเวลา 
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2201 – 2213 การจัดการผลิตภัณฑทองถิน่ 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. เห็นความสําคัญผลิตภัณฑของทองถ่ิน 
2. สามารถวางแผนการตลาด 
3. เห็นแนวทางและสงเสริมเขาสูอาชีพธุรกิจขนาดยอม 
4. ตระหนักถึงคุณคาสิ่งประดิษฐและผลิตภัณฑของแตละทองถ่ิน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สํารวจผลิตภัณฑหนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตําบลในแตละทองถ่ินของประเทศ 
2. บอกวิธีการติดตอขอเปนตัวแทนจําหนายในประเทศและตางประเทศ 
3. วางแผนดําเนินการหาตลาดกลุมเปาหมาย และกําหนดกลยุทธทางการตลาด  ตลอดจนการ

ฝกอบรมพนักงานขาย 
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   เพื่อให 
1. มีความรูหลักการจัดซื้อสินคา 
2. มีความเขาใจขั้นตอนการจัดซื้อ  และกฎระเบียบการจัดซื้อ 
3. มีทักษะการจัดการเอกสารและการควบคุมสินคาคงคลัง 
4. มีกิจนิสัยการทํางานอยางมีระเบียบ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกวิธีการจัดลําดับขั้นตอนการจัดซื้อสินคา  กฎระเบียบ  และหนวยงานที่ดําเนินการจัดซื้อ 
2. บอกวิธีปฏิบัติการควบคุมสินคาคงคลัง  การจัดการเงินทนุและการจัดทําสัญญาการจัดซื้อ 
3. เลือกเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดซื้อ 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติการจัดซื้อสินคา  ขั้นตอนการจัดซื้อ  กฎระเบียบการจัดซื้อ  หนวยงานจัดซื้อ  

การดําเนินงานจัดซื้อ  การควบคุมสินคาคงคลัง  การจัดการเงินทุนการจัดซื้อ  การจัดทําสัญญาการ          
จัดซื้อ  และการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช 
 
2201 – 2215 การบรรจุภัณฑ 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. รูหลักการและวิธีการออกแบบ  เขียนแบบของบรรจุภัณฑ 
2. สามารถเลือกใชวัสดุทําภาชนะบรรจุไดเหมาะสม 
3. รูกฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ 
4. สามารถปฏิบัติสรางหุนจําลอง 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ออกแบบบรรจุภัณฑ  ของที่ระลึก 
2. จําแนกชนิด  คุณสมบัติของวัสดุ  ความปลอดภัยและประหยัดในการผลิต 
3. บอกวิธีการบรรจุ  การขนสง  การจัดจําหนายและการอุปโภคบริโภค 
4. อธิบายกฎหมายที่เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ  และปฏิบัติการสรางหุนจําลอง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญและหนาที่ของบรรจุภัณฑ  หลักและวิธีการออกแบบ             
บรรจุภัณฑ  ของที่ระลึก  ชนิดและคุณสมบัติของวัสดุ  ความปลอดภัย  และประหยัดในการผลิต               
การบรรจุ  การขนสง การจัดจําหนาย  และการอุปโภคบริโภค  กฎหมายที่เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ   
ปฏิบัติการสรางหุนจําลอง 
 
2201 – 2216 การใชยานพาหนะเพื่อการจัดสงสินคา 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. เขาใจเครื่องหมายจราจร  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับของการขับรถ 
2. เขาใจขั้นตอนการปฏิบัติในการขับรถ 
3. มีกิจนิสัยและสงเสริมในการขับรถอยางเครงครัด 
4. สามารถวางแผนการจัดสงสินคา และบริการตรงตามเวลาที่กําหนดและสินคาอยูในสภาพ

สมบูรณ 
5. ตระหนักถึงความรับผิดชอบ  การมีวินัย  การมีจิตสํานึกในการใชรถใชถนนรวมกัน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกคุณสมบัติของผูขอใบอนุญาตขับรถ  และขั้นตอนการขอใบอนุญาตขับรถทุกชนิด 
2. ฝกทักษะการขับขี่ยานพาหนะในสภาวการณตาง ๆ 
3. บอกขอควรปฏิบัติเมื่อมีเหตุการณฉุกเฉิน เชน อุบัติเหตุ  ฯลฯ 
4. บอกอํานาจของเจาพนักงาน ตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก 
5. บอกสาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติทั่วไปของผูจะขอใบอนุญาตขับรถ ชนิดของใบอนุญาตขับรถ  
การเรียนขับรถและการฝกหัดขับ  ขั้นตอนการขอใบอนุญาตขับรถ  การตรวจสอบรถกอนออก เดินทาง  
การบํารุงรักษาเครื่องยนตและการตรวจเช็คประจําวัน  วิธีขับรถใหประหยัดน้ํามัน  ขอควรทราบในขณะ
ขับรถ  การขับรถในสภาวการณตาง ๆ  ขอควรปฏิบัติเมื่อมีเหตุการณฉุกเฉิน  ขอแนะนําเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  
เข็มขัดนิรภัย   น้ําหนักรถบรรทุก    ตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก      อํานาจของเจาพนักงาน
เครื่องหมายควบคุมการจราจร  สาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ วางแผน       
จัดสงสินคา / บริการ ตรงตามเวลาที่กําหนด  และสินคาอยูในสภาพสมบูรณ 
 
2201 – 2217 หลักการสหกรณเบื้องตน 2 (3) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. เขาใจหลักการของสหกรณ 
2. รูขั้นตอนและวิธีการของสหกรณ 
3. พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของสหกรณ 
4. ตระหนักถึงความสําคัญ  และมีทัศนคติที่ดีตอระบบสหกรณ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายโครงสรางของสหกรณ  และการจัดตั้งสหกรณ 
2. ปฏิบัติงานของสหกรณไดถูกตองตามหลักการ 
3. อธิบายกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสหกรณ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติสหกรณ  หลักการสหกรณ  โครงสรางของสหกรณ  บทบาท
และความสําคัญกับการแกไขปญหาในระดับทองถ่ิน  การจัดตั้งสหกรณ  การดําเนินงานของสหกรณ     
การระดมทุนในสหกรณ   กฎหมายที่เกี่ยวของกับสหกรณ  ปญหาและอุปสรรคของสหกรณในประเทศ
ไทย 
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สาขางานการเลขานุการ 
 
2201 – 2301 การเลขานุการ 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความเขาใจวชิาชีพเลขานุการ 
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานเลขานุการ 
3. นําภูมิปญญาทองถ่ินมาประยกุตใชในงานอาชีพ 
4. มีเจตคติที่ดีตออาชีพเลขานุการ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติงานวิชาชีพเลขานุการ 
2. เตรียมการเดนิทางใหนายจาง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานของผูประกอบวิชาชีพเลขานุการ จรรยาบรรณเลขานุการ        
กิจนิสัยในการทํางาน   การสรางมนุษยสัมพันธ    งานบริการ   บุคลิกภาพ    การใชบริการติดตอส่ือสาร   
การตอนรับ การนัดหมาย การเตรียมการเดินทาง 
 
2201 – 2302 เทคนิคการเปนเลขานุการ 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิคการทํางาน 
2. สามารถพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานเลขานุการ 
3. นําภูมิปญญาทองถ่ินมาประยกุตใชในงานอาชีพ 
4. มีเจตคติที่ดีตออาชีพเลขานุการ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติงานดานการติดตอส่ือสาร   
2. บริหารเวลาในการปฏิบัติงาน 
3. เขียนขาวเพื่อรายงานผล 
4. ใชหนังสืออุเทศในการปฏิบัติงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตอส่ือสาร การใชโทรศัพท การบริหารเวลา การเขียนขาว       
การเขียนรายงานและการใชหนังสืออุเทศ 
 
2201 – 2303 งานสํานักงาน 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความเขาใจในงานสํานักงาน 
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานสํานักงาน 
3. นําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานสํานักงาน 
4. มีเจตคติที่ดีในงานสํานักงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกลักษณะงานสํานักงานเบื้องตน 
2. เลือกวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องใชสํานักงาน  และการบํารุงรักษา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานสํานักงาน บุคลากร หนาที่และความรับผิดชอบการจัดสํานักงาน 
วัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงานและการบํารุงรักษา 
 
2201 – 2304 การจัดเก็บเอกสาร 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร 
2. มีทักษะในการเก็บเอกสารและนําไปใชในการปฏิบัติงาน 
3. มีเจตคติที่ดีตองานจัดเก็บเอกสาร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกระบบการจัดเก็บเอกสาร 
2. เก็บเอกสารและนําไปใชในการปฏิบัติงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บเอกสาร    คุณสมบัติผูจัดเก็บ   วัสดุอุปกรณ  การจัดดัชนี  

ระบบการจัดเก็บ การจําแนกเอกสาร การยืม การคน การโอน และการทําลายเอกสาร 
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2201 – 2305 งานสารบรรณ 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณ 
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานสารบรรณ 
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกระเบียบงานสารบรรณ 
2. ปฏิบัติงานสารบรรณ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ  การรับ-สงเอกสาร  การลงทะเบียน  การแยกประเภท 
การสรุปขอมูล การรางจดหมาย รูปแบบการพิมพ การจัดเก็บ การใหบริการขอมูล  กฎ ระเบียบ  
ขอบังคับเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานบริการขอมูลขาวสาร 
 
2201 – 2306 การใชเคร่ืองใชสํานักงาน 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องใชสํานักงาน 
2. มีทักษะในการใชเครื่องใชสํานักงาน 
3. สามารถบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกขั้นตอนการใชและการบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน 
2. ใชเครื่องใชสํานักงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิวัฒนาการ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การบํารุงรักษา        
เครื่องใชสํานักงาน  การฝกปฏิบัติใชเครื่องใชสํานักงาน การใชเครื่องใชสํานักงานที่ทันสมัย กิจนิสัยที่ดี
ในการปฏิบัติงาน 
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2201 – 2307 ชวเลขไทยเบือ้งตน 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความเขาใจเบื้องตนในการเขียนชวเลขไทยเบื้องตน 
2. มีทักษะในการเขียนอานชวเลขไทย 
3. นําความรูทักษะชวเลขไทยไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
4. มีเจตคติที่ดีตอชวเลขไทย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนและอานชวเลขไทยเบื้องตน 
2. ประยุกตใชชวเลขไทยในการปฏิบัติงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติ    ความสําคัญของชวเลขไทย   การเขียนพยัญชนะ   สระ  คํา
ยอ   คําวลี     คําพิเศษ   อานเขียนชวเลขไทย     พัฒนาทักษะในการเขียนชวเลขไทย  ไมต่ํากวานาทีละ 
50 คํา 
 
2201 – 2308 พิมพดีดประยกุต 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความเขาใจในรูปแบบของการพิมพงานขั้นผลิต 
2. สามารถพัฒนาทักษะในการพิมพงานขั้นผลิตทุก 
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานพิมพดีด 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายรูปแบบของการพิมพดีดขั้นผลิต 
2. พิมพงานขั้นผลิตทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะในการพิมพเพื่อความรวดเร็ว แมนยําในระดับมาตรฐาน
ทั้งพิมพดีดไทยและพิมพดีดอังกฤษ พิมพงานขั้นผลิตรูปแบบตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ  
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2201 – 2309 พิมพดีดขั้นผลิต 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความเขาใจในการพิมพงานขั้นผลิต 
2. มีทักษะในการผลิตและสรางสรรคงานไดตามมาตรฐาน 
3. มีเจตคติที่ดีและกิจนิสัยที่ถูกตองในการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ออกแบบชิ้นงานพิมพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2. ผลิตชิ้นงานและพิมพงานขั้นผลิตรูปแบบตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชเทคนิคเพิ่มพูนทักษะในการพิมพขอความจับเวลาและงานขั้นผลิต 
รูปแบบตางๆ ในระดับที่สูงกวามาตรฐานดวยเครื่องพิมพดีดธรรมดาและไฟฟาหรือคอมพิวเตอร ทั้ง 
พิมพดีดไทยและพิมพดีดอังกฤษ 
 
2201 – 2310 การบันทึกและถอดขอความ 2 (4) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับการใชเครื่องบันทึกและถอดขอความ 
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานบันทึกและถอดขอความ 
3. สามารถดูแลรักษาเครื่องบันทึกและถอดขอความ 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกขั้นตอนการใชและการบํารุงรักษาเครื่องบันทึกและถอดขอความ 
2. ปฏิบัติงานบันทึกและถอดขอความ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องบันทึกและถอดขอความ วิธีการบํารุงรักษาเครื่องบันทึกและ
ถอดขอความ  การบันทึกและถอดขอความ  การคํานวณคํา การจัดรูปแบบการพิมพดวยเครื่องพิมพดีด
หรือเครื่องคอมพิวเตอร 
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2201 – 2311 การเตรียมความพรอมสูอาชพีเลขานุการ 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการทํางานเปนกลุม 
2. สามารถแสดงความคิดเห็น ความคิดรวบยอดในการปฏิบัติงาน 
3. นําความรูในทองถ่ินมาประยุกตใชในงานอาชีพ 
4. มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพเลขานุการ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติตนสูงานอาชีพเลขานุการ 
2. ปฏิบัติงานจากสถานการณจริงหรือสถานการณจําลอง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบตัิเกี่ยวกับการเตรียมตนสูอาชีพเลขานุการ การฝกพูด การแตงกาย มารยาทสังคม  
การประสานงานกิจกรรม  ฝกปฏิบัติงานจากสถานการณจริงหรือสถานการณจําลอง 
 
2201 – 2312 การจัดประชุมสัมมนา 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความเขาใจในการจัดประชุมสัมมนา 
2. นําความรูไปประยุกตใชในงานอาชีพ 
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกขั้นตอนการประชุมสัมมนา 
2. จัดการประชุมสัมมนา 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนา   ขั้นตอน  รูปแบบ  เอกสาร  สถานที่ วัสดุ
อุปกรณในการประชุม 
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2201 – 2313  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานเลขานุการ 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความเขาใจ เกี่ยวกับการใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานเลขานุการ 
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
2. ปฏิบัติงานการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานพิมพ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชโปรแกรมสําเร็จรูปแตละประเภทในงานพิมพ งานจัดรูปแบบ
เอกสาร การนําเสนอขอมูล ในงานเลขานุการ 
 
2201 – 2314 ระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความเขาใจ ในระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ 
2. สามารถใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน 
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายถึงความสําคัญของการนําระบบสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน 
2. ใชระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาใชในงานติดตอส่ือสาร งานจัดเก็บเอกสาร          
งานสืบคนขอมูล  งานวางแผน  งานนัดหมาย  งานจัดประชุมสัมมนา  การนําเสนอขอมูล  การใช
อินเตอรเน็ต 
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2201 – 2315 ชวเลขไทยประยุกต 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความเขาใจในการเขียนชวเลขไทยประยกุต 
2. พัฒนาทักษะในการเขียน   อานชวเลขไทย 
3. สามารถถอดขอความชวเลขไทยประเภทงานผลิต 
4. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. พัฒนาทักษะในการเขียนและอานชวเลขไทย 
2. ถอดขอความชวเลขดวยลายมือและเครื่องพิมพดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะในการเขียนชวเลขไทยไมต่ํากวานาทีละ 60 คํา พัฒนาทักษะ
ถอดขอความประเภทงานผลิตแบบตาง  ๆ   ดวยลายมือ   เครื่องพิมพดีดธรรมดา  เครื่องพิมพดีดไฟฟา
หรือเครื่องคอมพิวเตอร 
 
2201 – 2316 การพัฒนาบุคลิกภาพ 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความเขาใจในการพัฒนาบุคลิกภาพ 
2. สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
3. มีเจตคตทิี่ดีในการพัฒนาบุคลิกภาพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ประยุกตความรูในการพัฒนาบุคลิกภาพ 
2. ปองกันและดูแลสุขอนามัยของรางกาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูในการพัฒนาบุคลิกภาพ แบบของบุคลิกภาพ สุขอนามัย ศิลป
การแตงกาย    กิริยาทาทาง  การฝกใหเกิดกิจนิสัยและทักษะในการแสดงกิริยามารยาท   
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สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 
2201 – 2401 คอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการเบื้องตน 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. รูหลักการและพื้นฐานเกี่ยวกับองคประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร 
2. รูความหมาย หนาที่และความสําคัญของระบบปฏิบัติการ 
3. มีทักษะในการใชโปรแกรมระบบปฏิบัติการเบื้องตน 
4. มีทักษะในการใชโปรแกรมยูทิลิตี้ได 
5. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ในการใชคอมพิวเตอร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายความหมายองคประกอบและระบบการทํางานของคอมพิวเตอร 
2. อธิบายความหมาย  ความสําคัญของการทาํงานของระบบปฏิบัติการ 
3. ปฏิบัติการใชคําสั่งของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
4. ปฏิบัติการใชโปรแกรมยูทิลิตี้ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองคประกอบของเครื่องคอมคอมพิวเตอร หลักการทํางานของ
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ส่ือบันทึกขอมูล ความหมายและหนาที่ของระบบปฏิบัติการ ประเภท
ของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การใชโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การใชโปรแกรมยูทิลิตี้ 
 
2201 – 2402 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. รูหลักการเกี่ยวกับระบบจํานวน ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน พีชคณิตเสนตรงและทฤษฎี
เมทริกซ 

2. มีทักษะในการคํานวณทางคณิตศาสตรคอมพิวเตอร 
3. เขาใจความสัมพันธระหวางคณิตศาสตรกับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร 
4. มีกิจนิสัยการทํางานอยางมีระเบียบ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. คํานวณเลขฐาน  พีชคณิตบูลีน  พีชคณิตเสนตรง  ทฤษฎีเมทริกซได 
2. อธิบายความสัมพันธระหวางคณิตศาสตรคอมพิวเตอรกบัการทํางานของเครื่อง

คอมพิวเตอร 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบจํานวน ระบบเลขฐาน พีชคณิตเสนตรงและทฤษฎีเมตริกซ
คอมพิวเตอรกับเลขฐาน ตรรกะกับคอมพิวเตอร และหลักการคํานวณของเครื่องคอมพิวเตอร 
 
2201 – 2403 จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจบทบาท ความสําคัญของอาชีพคอมพิวเตอร 
2. ตระหนักถึงคุณคาของนักคอมพิวเตอร 
3. เสริมสรางบุคลิกภาพและสรางความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
4. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ตออาชีพคอมพิวเตอร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายบทบาท  ความสําคัญ  และคุณคาของอาชีพทางคอมพิวเตอร 
2. กําหนดบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานคอมพิวเตอรได 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค ในอาชีพ
คอมพิวเตอร   บุคลิกภาพ ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานในหนาที่ เจตคติที่ดีในงานอาชีพคอมพิวเตอร 
 
2201 – 2404 การใชโปรแกรมตารางงาน 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. รูความหมายและความสําคัญของโปรแกรมตารางงาน 
2. มีทักษะในการปอนขอมูล จัดรูปแบบการแสดงผลขอมูล และจัดเก็บขอมูล 
3. รูหลักเกณฑในการนําขอมูลมาทําการแกไข ปรับปรุงได 
4. มีทักษะในการสรางสูตรและฟงกชันในการคํานวณ 
5. เขาใจกระบวนการนําขอมูลมาทําการคํานวณตลอดจนทํารายงานในรูปของแผนภูมิชนิด

ตางๆ 
6. รูหลักการนําขอมลูในแฟมขอมูลออกทางเครื่องพิมพ 
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7. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ในการใชคอมพิวเตอร 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายความหมาย  หนาที่  และสวนประกอบของโปรแกรมตาราง 
2. ปฏิบัติการปอนและจัดรูปแบบขอมูลแตละชนิด 
3. ทําการแสดงผลขอมูลออกทางจอภาพและเครื่องพิมพ  (Printer)   
4. จัดเก็บและเรียกขอมูลมาใชงาน 
5. สรางสูตรและฟงกช่ันสําเร็จรูปทางสถิติอยางงายเพื่อใชในการคํานวณ 
6. จัดทํารายงานในรูปแบบของตารางและแผนภูมิ 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเริ่มตนใชโปรแกรมตารางงาน สวนประกอบของโปรแกรมตาราง
งาน การปอนและจัดรูปแบบขอมูล การสรางสูตรและการใชฟงกชันในการคํานวณ การปรับแกขอมูล 
การจัดการจัดการฐานขอมูลในตารางงาน การออกรายงานในรูปแบบขอความและแผนภูมิ การวิเคราะห
ขอมูล สรางตารางสรุปสาระสําคัญ (Pivot Table) การสรางแมโครเบื้องตน 
 
2201 – 2405 การใชโปรแกรมฐานขอมูล 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. รูความหมายและความสําคัญของฐานขอมูล 
2. เขาใจลักษณะการจัดเก็บขอมูลเชิงสัมพันธ 
3. เขาใจประเภทของโปรแกรมฐานขอมูล 
4. มีทักษะในการทํางานโดยใชโปรแกรมฐานขอมูล 
5. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ในการใชคอมพิวเตอร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายความหมาย  หนาที่  และสวนประกอบของโปรแกรมฐานขอมูล 
2. ประยุกตใชโปรแกรมฐานขอมลูในการเก็บ  คน  จัดการขอมูล 
3. ใชคําสั่งในโปรแกรมฐานขอมูลเพื่อสรางโปรแกรมจัดการฐานขอมูลขนาดเล็ก 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประโยชนของฐานขอมูล การเลือกใชโปรแกรมฐาน  
ขอมูลที่เหมาะสมกับลักษณะงาน การจัดเก็บขอมูลดวยตารางขอมูล การปอนและแกไขตารางขอมูล    
การคนหาขอมูล การสรางความสัมพันธระหวางแฟมขอมูล การสรางแบบฟอรมในการกรอกขอมูล    
การสราง  รายงาน การเขียนโปรแกรมฐานขอมูลเบื้องตน 
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2201 – 2406 การใชโปรแกรมนําเสนอขอมูล 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

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  เพื่อให 

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 
 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545 

~ 69 ~

2201 – 2408 การผลิตสื่อสิง่พิมพ 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. รูจักประเภทของสื่อส่ิงพิมพ 
2. เขาใจกระบวนการผลิตสื่อส่ิงพิมพ 
3. มีทักษะในการออกแบบและจัดหนาสื่อส่ิงพิมพ 
4. มีทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อผลิตสื่อส่ิงพิมพ 
5. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ในการใชคอมพิวเตอร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายความหมาย  ประเภท  และกระบวนการผลิตสื่อส่ิงพิมพ 
2. ออกแบบและจัดหนาสื่อส่ิงพิมพดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของสื่อส่ิงพิมพ บทบาทของสื่อส่ิงพิมพ 
กระบวนการผลิตสื่อส่ิงพิมพแบบ Desktop Publishing การจัดรูปแบบ การเลือกใชตัวอักษร การเลือกสี 
ประเภทของภาพและการเลือกภาพประกอบสิ่งพิมพ  การผลิตและจัดหนาสิ่งพิมพ ดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป 
 
2201 – 2409 การประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. รูความหมายของการประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
2. รูลําดับขั้นตอนของการประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
3. รูหลักการควบคุมการประมวลผลขอมูล 
4. นําความรูตางๆ เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชในการประมวลผลไปใชในงาน 
5. มีกิจนิสัยการทํางานอยางมีระเบียบ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายความหมาย  ความสําคัญของการประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
2. อธิบายขั้นตอนการประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
3. อธิบายคุณลักษณะของแฟมขอมูลประเภทตาง ๆ 
4. อธิบายลักษณะของการประมวลผลขอมูล 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําจํากัดความตางๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลขอมูล วิวัฒนาการของ
การเก็บรวบรวมขอมูล ความตองการขอมูลทั้งภายในและภายนอกองคกรธุรกิจ ทางเดินของขอมูล 
ลําดับการประมวลผลขอมูล วิธีการตางๆ ในการประมวลผลขอมูล เครื่องมือที่ใชในการประมวลผล
ขอมูล การปรับระบบขอมูลใหทันสมัย การจัดกลุม การเรียงลําดับ การผสม การคํานวณ การเก็บ การ
คนหาขอมูล การนําผลที่ไดจากการประมวลผลขอมูลไปใชในงาน 
 
2201 – 2410 หลักการเขียนโปรแกรม 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีทักษะในการวิเคราะหขั้นตอนวิธี (Algorithm) เพื่อแกปญหาอยางงาย 
2. รูขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อแกปญหา 
3. มีทักษะในการเขียนผังงาน (Flowchart)  
4. มีทักษะในการเขียนรหัสเทียม (Pseudo code) จากผังงาน 
5. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็ก 
6. มีกิจนิสัยการทํางานอยางมีระเบียบ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายความหมาย และความสําคัญของหลักการเขียนโปรแกรม 
2. วิเคราะหขั้นตอน  วิธีการแกปญหาดวยคอมพิวเตอร 
3. ประยุกตใชผังงานและรหัสเทียมชวยการเขียนโปรแกรม 
4. ออกแบบโปรแกรมขนาดเลก็ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอนวิธี วิเคราะหปญหา เขียนโปรแกรม กระบวนการ
ทํางานในหนวยความจําของคอมพิวเตอร ตรรกะกับเซต ตรรกะกับการแกโจทยปญหาดวยคอมพิวเตอร            
การเขียน ผังงาน การเขียนรหัสเทียม การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็ก 
 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545 

~ 71 ~

2201 – 2411 การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบตัิการเท็กซโหมด 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. วิเคราะหการแกปญหาเชิงขั้นตอนวิธีและออกแบบโปรแกรมอยางงาย 
2. เขาใจคําสั่ง โครงสรางและหลักไวยากรณของภาษา 
3. สามารถสังเคราะหคําสั่งในโปรแกรมภาษา ใหออกมาเปนโปรแกรมที่ตองการไดอยางมี

ผลสัมฤทธิ์ถูกตอง 
4. สามารถเขียนโปรแกรมใหมีผลลัพธออกมาทั้งเชิงขอความและเชิงกราฟก 
5. สามารถเขียนโปรแกรมจัดการแฟมขอมลู 
6. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ในการใชคอมพิวเตอร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหการแกปญหาเชิงขั้นตอนวิธีดวยคอมพิวเตอร 
2. เรียบเรียงคําสั่งในภาษาโปรแกรมใหเปนภาษาที่ใชงานไดตามความตองการ 
3. เขียนโปรแกรมเชิงขอความและเชิงกราฟก 
4. เขียนโปรแกรมจัดการแฟมขอมูล 

คําอธิบายรายวิชา 
ใหเลือกเรียนได 1 ภาษา จากภาษาตอไปนี้ 

1. ภาษาซี 
2. ภาษาปาสคาล 
3. ภาษาเบสกิ 
4. ภาษาตามความตองการขององคกร 

โดยใหครอบคลุมสาระสําคัญตอไปนี้ 
 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะหขั้นตอน วิธีการแกปญหา การออกแบบโครงสราง และ     
รูปแบบของโปรแกรมใหสนองตอบตอการแกปญหา โครงสรางและหลักไวยากรณของภาษา การ
เลือกใชคําสั่งใหเหมาะสมกับการแกไขปญหาแบบลําดับ แบบเลือกและแบบวนซ้ํา การเขียนโปรแกรม
ใหได      ผลลัพธแบบขอความและกราฟก การสรางและการประมวลผลแฟมขอมูลชนิดลําดับและชนิด
สุม 
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2201 – 2412 การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบตัิการ GUI 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจคําสั่ง โครงสรางและหลักไวยากรณของภาษา 
2. วิเคราะหการแกปญหาเชิงขั้นตอนวิธีและออกแบบโปรแกรมอยางงาย 
3. สามารถสังเคราะหคําสั่งในโปรแกรมภาษา ใหออกมาเปนโปรแกรมที่ตองการอยางมี

ผลสัมฤทธิ์ถูกตอง 
4. สามารถเขียนโปรแกรมจัดการแฟมขอมูล 
5. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานยิมที่ดี ในการใชคอมพิวเตอร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหการแกปญหาเชิงขั้นตอนวิธีดวยคอมพิวเตอร 
2. ทําการสังเคราะหเครื่องมือและคําสั่งในภาษาโปรแกรมใหเปนภาษาที่ใชงานไดตามความ

ตองการ 
3. เขียนโปรแกรมจัดการแฟมขอมูล 

คําอธิบายรายวิชา 
ใหเลือกเรียนโปรแกรมภาษาแบบ GUI  ตามความตองการ โดยครอบคลุมสาระสําคัญตอไปนี้ 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะหขั้นตอนวิธีในการแกไขปญหา การออกแบบ   สวน
แสดงผลและการติดตอกับผูใช การใชเครื่องมือในโปรแกรม โครงสรางและไวยากรณของการเขียน
คําสั่ง  การสังเคราะหเครื่องมือและสั่งใหเปนโปรแกรมที่ตองการ การสรางโปรแกรมจัดการแฟมขอมูล 
 
2201 – 2413 การประยุกตคอมพิวเตอรกับงานสถติ ิ 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจกระบวนการรวบรวมและเตรียมขอมูล สําหรับประมวลผลขอมูลทางสถิตเิบื้องตน 
2. สามารถบันทึกและแกไขขอมูลทางสถิติที่จัดเตรียมไวแลว เขาสูระบบคอมพิวเตอร 
3. สามารถใชคําสั่งในโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อประมวลผลขอมูลสถิติพื้นฐาน 
4. สามารถออกรายงานการประมวลผลขอมูลสถิติ ทั้งในรูปแบบขอความและแผนภูมิ 
5. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ในการใชคอมพิวเตอร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายขั้นตอนการรวบรวมและเตรียมขอมูลสําหรับการประมวลผลเชิงสถิติ 
2. ประยุกตใชโปรแกรมในการประมวลผลทางสถิตเิชิงพรรณนา 
3. จัดทํารายงาน (Report)  ขอมูลทางสถิติแบบขอความและแบบแผนภูมิ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการคํานวณคาสถิติเชิงพรรณนาเบื้องตน กระบวนการรวบรวมขอมูล       
การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล การจัดเตรียมขอมูลเพื่อการบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร การ
บันทึกและแกไขขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติหรือโปรแกรมตารางงาน  การใชคําสั่ง
ประมวลผลขอมูล ใหไดคาสถิติที่ตองการ การออกรายงานสถิติเชิงขอความและแผนภูมิ 
 
2201 – 2414 การสรางเว็บเพจ 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจกระบวนการและโครงสรางการทํางานของเว็บเพจเบื้องตน 
2. เขาใจโครงสรางและไวยากรณของโปรแกรมและภาษา หรือ กระบวนการการใชเครื่องมือ

การสรางเว็บเพจ 
3. สามารถออกแบบและกําหนดสวนประกอบที่จําเปนของเว็บเพจไดถูกตองและเหมาะสม 
4. มีทักษะในการใชโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสรางเว็บเพจ 
5. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ในการใชคอมพิวเตอร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายความหมายและโครงสรางไวยากรณของการเขียนเว็บเพจ 
2. ออกแบบสวนประกอบของเว็บเพจ 
3. สรางสรรคเว็บเพจดวยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสําเร็จรูป 

คําอธิบายรายวิชา 
ใหเลือกเรียนจากโปรแกรมภาษาหรือเครื่องมือ 1 ภาษา ตอไปนี้ 

1. ภาษา HTML 
2. ภาษา XML 
3. ภาษา JAVA 
4. ภาษา PHP 
5. โปรแกรมชวยสรางเว็บเพจสําเร็จรูปตามความตองการขององคกร 

 

โดยใหครอบคลุมสาระสําคัญตอไปนี้ 
 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทํางานของเว็บเพจ ระบบ Hyper Link การออกแบบ  เว็บเพ
จเบื้องตน การสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสําเร็จรูป การทดสอบการทํางานของเว็บ
เพจ การ Upload เว็บเพจ 
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2201 – 2415 ระบบเครือขายเบื้องตน 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจระบบเครือขายและสามารถประยุกตใชงานได 
2. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ในการใชคอมพิวเตอร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายความหมาย  ความสําคัญ  ประเภท  และการทํางานของระบบเครือขาย 
2. ใชระบบเครือขายในการคนหาขอมูล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของระบบเครือขาย ประเภทของเครือขาย มาตรฐานการ
เชื่อมตอระบบเครือขาย ปฏิบัติการเชื่อมตอระบบเครือขาย การใชระบบปฏิบัติการบนเครือขาย 
ปฏิบัติการรับสงขอมูลบนเครือขาย การบริหารดูแลระบบเครือขาย ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
 
2201 – 2416 ฮารดแวรและยูทิลิตี้เบื้องตน 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. รูสวนประกอบของฮารดแวรคอมพิวเตอร 
2. สามารถเลือกสวนประกอบที่เหมาะสมในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร 
3. สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกตได 
4. สามารถใชโปรแกรมยูทิลิตี้เพื่อแกปญหาในเครื่องคอมพิวเตอรได 
5. สามารถบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรได 
6. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ในการใชคอมพิวเตอร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายการทํางานของสวนประกอบในเครื่องคอมพิวเตอร 
2. จัดเตรียมอุปกรณในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร 
3. ประกอบเครื่องคอมพวิเตอร 
4. ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต 
5. แกปญหาการทํางานของคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมยูทิลิตี้ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสวนประกอบและการทํางานของอุปกรณคอมพิวเตอร การเลือก     
สวนประกอบ การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร การติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรม
ประยุกต การแกปญหาดวยโปรแกรมยูทิลิตี้ การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร 
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2201 – 2417 ปฏิบตัิงานบรกิารคอมพิวเตอร 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. รูวิธีทําธุรกิจขนาดเล็กที่เกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร 
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานอาชีพคอมพิวเตอร 
3. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ในการใชคอมพิวเตอร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายประเภทและรูปแบบของธุรกิจขนาดเล็ก 
2. สรางสรรคงานอาชีพทางคอมพิวเตอร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานอาชีพดานคอมพิวเตอร รูวิธีทําธุรกิจที่เกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร 
ขนาดเล็กโดยบูรณาการจากความรูที่ไดศึกษามา  เชน งานผลิตเอกสาร งานพัฒนาเว็บเพจ งาน
บํารุงรักษาคอมพิวเตอร  งานดูแลระบบ 
 
2201 – 2418 เทคโนโลยีสํานักงาน 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจรูปแบบและบทบาทที่เปล่ียนไปบนสาํนักงานสมัยใหม 
2. เขาใจระบบการปฏิบัติงานในสํานักงานสมัยใหม 
3. เขาใจบทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในสํานักงาน 
4. มีทักษะในการปฏิบัติงานสํานักงานโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม 
5. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีในการใชคอมพิวเตอร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายความหมาย  บทบาทของเทคโนโลยีที่มีตอสํานักงานสมัยใหม 
2. ใชเทคโนโลยใีนการปฏิบัติงานสํานักงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับรูปแบบสํานักงานสมัยใหม บทบาทของสํานักงาน  วงจรการ  
ปฏิบัติงานในสํานักงานสมัยใหม บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในสํานักงาน ปฏิบัติงานการใช
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับงานสํานักงานในการรับ-สงขอมูล การจัดเก็บขอมูลระบบดิจิตอล การประมวลผล
ขอมูล 



 

สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาพณิชยการ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

~ 76 ~

2201 – 2419 การใชโปรแกรมกราฟกส 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการทํางานและการแสดงผลของภาพคอมพิวเตอรกราฟกส 
2. เพื่อใหมีทักษะการใชโปรแกรมกราฟกส 
3. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดีในการใชคอมพิวเตอร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายความหมาย  หลักการทํางาน  และการแสดงผลของคอมพิวเตอรกราฟกส 
2. ประยุกตใชโปรแกรมในงานคอมพิวเตอรกราฟกส 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีคอมพวิเตอรกราฟกส  หลักการของกราฟกสแบบ  Vector  และ  
Raster  ประเภทและคุณลักษณะของแฟมภาพกราฟกส  ความแตกตาง  ของกราฟกสแบบ  2  มิติ  การ
ใชโปรแกรมสรางภาพกราฟกสแบบ  Vector  และ  Raster 
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สาขางานธุรกิจคาปลีก 
 
2201 – 4501  ธุรกิจคาปลีก  1 * (*) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. รูความหมายและความสําคัญของธุรกิจคาปลีก 
2. เขาใจหลักการพื้นฐานของการดําเนินงานธรุกิจคาปลีก 
3. เขาใจการจดัการเอกสารของธุรกิจคาปลีก 
4. มีทักษะและประสบการณจากการดําเนินธรุกิจคาปลีก 
5. มีทัศนคติที่ดีตอธุรกิจคาปลีก 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกหลักการพื้นฐานของการดําเนินงานธรุกิจคาปลีก 
2. จําแนกประเภทและโครงสรางธุรกิจคาปลีก 
3. เขียนเอกสารที่ใชในธุรกิจคาปลีก 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการคาปลีก ประวัติของธุรกิจการคา

ปลีก ประเภทของธุรกิจคาปลีก โครงสรางของธุรกิจคาปลีก บทบาทและการดําเนนิงาน ความปลอดภัย   
และสุขอนามยัภายในราน  การจัดการเอกสารภายในราน  การสรางความสัมพันธกบัลูกคา 
 
2201 – 4502 ธุรกิจคาปลีก  2 * (*) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. รูวิธีการตอนรับละใหบริการลูกคา 
2. ตระหนกัถึงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการตอนรับและการใหบริการลูกคา 
3. มีทักษะในการตอนรับและใหบริการลูกคา 
4. มีกิจนิสัยทีด่ีตอธุรกิจคาปลีก 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกวิธีการตอนรับลูกคาในรานคาปลีก 
2. ใหบริการลูกคาในรานคาปลีก   
3. ตอนรบัและใหบริการลูกคา 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตอนรับและการใหบริการลูกคา การใหคําแนะนําลูกคา ขั้นตอน         

การขายสินคาและบริการ  เอกสารเกี่ยวกับการขาย 
 
2201 – 4503 ธุรกิจคาปลีก  3 * (*) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. รูวิธีการใหบริการลูกคา 
2. ตระหนกัถึงผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการใหบริการลกูคา 
3. มีทักษะในการใหบริการลูกคา 
4. มีกิจนิสัยทีด่ีตอการใหบริการในรานคาปลีก 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกเทคนิคการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 
2. บอกวิธีการรับขอรองเรียนและวิธีการแกไขปญหาใหกับลูกคา 
3. ดูแลรักษาสภาพแวดลอมและบํารุงรักษาอปุกรณการขาย 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใหบริการลูกคา เทคนิคการสรางความพงพอใจ และการดแูล       

เอาใจใสลูกคา การใหความชวยเหลือ การรับขอรองเรียนและแกไขปญหาใหกับลูกคา การดูแลรกัษา
สภาพแวดลอม การบํารุงรักษาอุปกรณการขาย 
 
2201 – 4504 ธุรกิจคาปลีก  4 * (*) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เขาใจการดําเนินงานเกี่ยวกบัการจัดการสนิคา 
2. เห็นความสําคัญเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการสินคา 
3. มีทักษะในการจัดการสินคา 
4. มีกิจนิสัยและสงเสริมใหเปนผูรักในงานอาชีพธุรกิจคาปลีก 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกหลักการเกี่ยวกับการจัดการสินคาในรานคาปลีก 
2. จําแนกประเภทและชนิดสินคาในรานคาปลีก 
3. ตรวจสอบคุณภาพสินคาภายในรานคาปลีก 
4. จัดเก็บสินคาภายในรานคาปลีก 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสินคา ประเภทและชนิดของสินคาในรานคาปลีก  การ
สํารวจความตองการ การกําหนดความตองการ การสั่งซื้อสินคา การตรวจสอบคุณภาพสินคา การจัดเก็บ
สินคาภายในราน 
 
2201 – 4505 ธุรกิจคาปลีก  5 * (*) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. รูวิธีการวางแผนเกี่ยวกบัการจัดเรียงสินคา 
2. เขาใจการเลือกวิธีการสงเสริมการขาย 
3. มีทักษะในการจัดเรียงสินคา 
4. ตระหนกัถึงความสําคัญและมีทัศนคติที่ดีตอการดําเนินการธุรกิจคาปลีก 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกวิธีการจดัเรียงสินคาภายในรานคาปลีก 
2. วางแผนสงเสริมการขายในรานคาปลีก 
3. จัดทําการสงเสริมการขายในรานคาปลีก 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเรียงสินคาและสงเสริมการขาย การจัดเตรียมสถานที่ การ
จัดเตรียมอุปกรณ การจัดเตรียมสินคา การวางแผนการจัดเรียงสินคา การสงเสริมการขายในรานคาปลีก 
 
2201 – 4506 ธุรกิจคาปลีก  6 * (*) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. ตระหนกัถึงความสําคัญเกี่ยวกับการสูญเสยีสินคา 
2. เห็นความสําคัญของการปองกันการสูญเสียสินคา 
3. พิจารณาเลือกวิธีการปองกันการสูญเสียสินคา 
4. มีทักษะในการเลือกใชวิธีการปองกันการสูญเสีย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันการสูญเสียสินคา 
2. ตรวจสอบเกีย่วกับสาเหตุของการสูญเสียสินคา 
3. ปองกันการสญูเสียสินคาภายในรานคาปลกี 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันการสูญเสียสินคา ลักษณะของการสูญเสียจากตัวสินคา   
และการปฏิบตัิงาน วิธีการตรวจสอบสาเหตุของการสูญเสีย วิธีการปองกันการสูญเสีย 
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สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล 
 
2201 – 2601 จิตวิทยาธุรกิจสถานพยาบาล 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความเขาใจดานจิตวิทยาธุรกิจสถานพยาบาล 
2. ตระหนักเกี่ยวกับการปรับปรุงบุคลิกภาพและการปรับตัวใหเหมาะสม 
3. ตระหนักถึงการนําจิตวิทยามาใชในธุรกิจสถานพยาบาล 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรอื่น 
2. วิเคราะหและแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน 
3. มีเจตคติที่ดีตอบุคคลอื่น 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย การเจริญเติบโตและพัฒนาการของรางกาย  
สติปญญา  อารมณ  และสังคมของมนุษย บุคลิกภาพและการปรับตัว  การประยุกตจิตวิทยาในงาน
บริการธุรกิจสถานพยาบาล 
 
2201 – 2602 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรางกายมนุษย 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความเขาใจโครงสรางของรางกายมนุษย 
2. มีความเขาใจการทํางานของอวัยวะของรางกาย 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการแพรระบาด 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจโครงสรางและระบบการทํางานของรางกายมนุษย 
2. ปองกันดูแลดานสุขภาพสวนบุคคล 
3. วิเคราะหการแพรระบายของโรค 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสราง  ลักษณะ  หนาที่ของรางกายในระบบตางๆ  ของรางกาย  
การปองกันโรคเบื้องตน  การติดเชื้อ  การทําลายเชื้อโรค 
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2201 – 2603 การบริการและการปฐมพยาบาลเบื้องตน 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจหลักและวิธีการปฏิบัติการบริการขั้นพื้นฐาน 
2. มีทักษะการเตรียมอุปกรณและเครื่องมือ  เครื่องใชในการปฐมพยาบาล 
3. มีทักษะการบันทึกสัญญาณชีพ 
4. ตระหนักถึงความสําคัญของงานบริการ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกหลักการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
2. ปฏิบัติการวางแผน และการใชอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชทางการแพทย 
3. บันทึกการวัดสัญญาณชีพ 
4. มีทัศนคติที่ดีตองานบริการสถานพยาบาล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักและวิธีการปฏิบัติการดูแลรักษาความสะอาดรางกาย  การบริการ
ขั้นพื้นฐาน  การเคลื่อนยายผูปวย  การวัดสัญญาณชีพ  การจัดเตรียมอุปกรณและหองพักผูปวย  การเก็บ
รักษาอุปกรณเครื่องใชในการพยาบาล  การใชยาและการทําแผล  จรรยาบรรณสําหรับผูใหบริการ       
สถานพยาบาล 
 
2201 – 2604 งานประชาสัมพันธสวนหนา 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจในงานประชาสัมพันธ 
2. มีความเขาใจบทบาทหนาที่ของงานประชาสัมพันธ 
3. รูวิธีการดําเนินงานการประชาสัมพันธสถานพยาบาล 
4. มีทักษะความรูและสามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. จําแนกลักษณะงานประชาสัมพันธ 
2. ปฏิบัติงานหนาที่ประชาสัมพันธของงานสวนหนาสถานพยาบาล 
3. มีกิจนิสัยที่ดีตองานประชาสัมพันธสวนหนา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน  การตอนรับ  การ
ติดตอส่ือสาร  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกันภัย  และสวัสดิการสังคม 
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2201 – 2605 การดูแลผูสงูอาย ุ  3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจสรีระรางกายของผูสูงอายุ 
2. ตระหนักถึงอันตราย  ภาวการณเจ็บปวยและการปองกัน 
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  เพื่อให 

1. มีความเขาใจหลักงานเวชระเบียน 
2. ประยุกตความรูไปใชในงานธุรกิจสถานพยาบาล 
3. มีทักษะในการจัดเก็บเอกสารงานเวชระเบียน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. จําแนกประเภทเอกสารงานเวชระเบียน 
2. ปฏิบัติงานจัดเก็บเอกสารงานเวชระเบียน 
3. ปรับปรุงและพัฒนางานเวชระเบียน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานเวชระเบียน  การจัดและเก็บแฟมประวัติผูปวย  การรับ        
การยาย  และการจําหนายผูปวย 
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2201 – 2607 การดูแลเด็กวัยกอนเรียน 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูการพัฒนาการทางรางกายของเด็กวัยกอนเรียน 
2. มีทักษะการจัดนันทนาการสําหรับเด็กวัยกอนเรียน 
3. เลือกอาหารสําหรับเด็กวัยกอนเรียน 
4. ตระหนักเกี่ยวกับความรับผิดชอบดูแลเด็กวัยกอนเรียน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกพัฒนาการของเด็กวัยกอนเรียน 
2. จัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับเด็กวัยกอนเรียน 
3. จัดอาหารสําหรับเด็กวัยกอนเรียน 
4. มีเจตคติที่ดีตอการดูแลเด็กวัยกอนเรียน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กวัยกอนเรียนทางรางกาย  สติปญญา  อารมณ
และสังคม  จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก  จรรยาบรรณของผูเล้ียงดูเด็ก  การดูแลและเก็บรักษาอุปกรณ 
เครื่องใชสําหรับเด็ก  การจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับเด็กกอนวัยเรียน  โภชนาการสําหรับเด็กวัย
กอนเรียน 
 
2201 – 2608 การใชคอมพิวเตอรในธุรกิจสถานพยาบาล 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความเขาใจพื้นฐานการใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
2. มีทักษะการใชงานคอมพิวเตอรกับงานสวนหนา 
3. ประยุกตโปรแกรมคอมพิวเตอรในธุรกิจสถานพยาบาล 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ดําเนินงานดานงานสวนหนาธุรกิจสถานพยาบาลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
2. บันทึกรายการเวชระเบียนโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปธุรกิจสถานพยาบาล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชโปรแกรมสําเร็จรูป  ชุดคําสั่งอยางงาย  การประยุกตใช
คอมพิวเตอรในงานตาง ๆ ในสถานพยาบาล  โปรแกรมการจัดเอกสารตาง ๆ  ในธุรกิจสถานพยาบาล 
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2201 – 2609 โภชนาการเบือ้งตน 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. ตระหนักถึงความสําคัญของโภชนาการ 
2. มีความเขาใจการเลือกประเภทอาหาร 
3. ประยุกตแหลงอาหารในทองถ่ินมาใชในงานโภชนาการเพื่อสุขภาพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกอาหารสําหรับผูปวย 
2. ประยุกตวัตถุดิบในทองถ่ินมาใชในงานโภชนาการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารหลัก  5  หมู  พืชผักสมุนไพร  การจัดอาหารในสถานพยาบาล  
ความเชื่อและลักษณะนิสัยการบริโภคอาหารของผูปวย 
 
2201 – 2610 การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความเขาใจหลักการทํางานของรางกาย 
2. เห็นความสําคัญและประโยชนของการออกกําลังกายและการสงเสริมสุขภาพ 
3. พัฒนาทักษะการเสริมสรางและฟนฟูสมรรถภาพของรางกาย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ประยุกตความรูในการดูแลสุขภาพ 
2. เปรียบเทียบผลของการออกกําลังกายและสงเสริมสุขภาพ 
3. จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเสริมสรางและฟนฟูสมรรถภาพทางรางกาย  การออกกําลังกาย
และเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ  ความสัมพันธของปจจัยที่มีสวนสงเสริมสุขภาพ  อาหาร  ส่ิงแวดลอม  
ภูมิอากาศ  และอุณหภูมิ  การฝกกีฬาเพื่อสุขภาพในสถานพยาบาลและศูนยสุขภาพ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545 

~ 87 ~  

สาขางานการประชาสัมพันธ 
 
2201 - 2701 หลักการประชาสัมพันธ 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. ทราบถึงหลักการและลักษณะงานประชาสัมพันธ 
2. เขาใจตอบทบาทหนาที่ของนักประชาสัมพันธ 
3. ทราบถึงความหมายของประชามติและความสําคัญของประชามติ 
4. สามารถประกอบอาชีพดานการประชาสัมพันธ 
5. เห็นคุณคาของการประชาสัมพันธ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. กําหนดกลุมเปาหมายการประชาสัมพันธ 
2. บอกขั้นตอนงานประชาสัมพันธ 
3. จัดกิจกรรมเพือ่การประชาสัมพันธ 
4. ใชเครื่องมือในการประชาสมัพันธ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการประชาสัมพันธ ประวัติและ

วิวัฒนาการประชาสัมพันธ  ประชามติ  กลุมเปาหมายของการประชาสัมพันธ  ขั้นตอนในการ
ประชาสัมพันธ การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ เครื่องมือที่ใชในการ
ประชาสัมพันธ 
 
2201 - 2702 ความรูพื้นฐานทางสื่อมวลชน 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู ความเขาใจในบทบาท หนาที่ของสื่อมวลชนแขนงตางๆ 
2. สามารถติดตอประสานงานกับสื่อมวลชนแขนงตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. ตระหนักถึงคุณคาประโยชนสูงสุดของสื่อมวลชนตองานประชาสัมพันธ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. จัดประเภทของสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ 
2. ระบุบทบาทและหนาที่ของสื่อมวลชน 
3. เขียนรูปแบบการประชาสัมพันธทางสื่อมวลชน 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของสื่อมวลชนแขนงตางๆ บทบาทและหนาที่ของสื่อมวลชน 

รูปแบบของการประชาสัมพันธทางสื่อมวลชน ขอดีและขอเสียของการประชาสัมพันธทางสื่อมวลชน      
แตละแขนง 

 
2201 - 2703 มนุษยสัมพันธ 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู ความเขาใจในการสรางมนุษยสัมพันธ 
2. สามารถปรับตนเองในการทํางานและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
3. มีเจตคติที่ดีตอการใหบริการ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกลักษณะของโครงสรางทฤษฎีบุคลิกภาพ 
2. บอกวิธีปฏิบัติการปรับปรุงบุคลิกภาพ 
3. ระบุเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย ทฤษฎีบุคลิกภาพ การสํารวจตน การปรับปรุง  

บุคลิกภาพ  ศิลปการสรางมนุษยสัมพันธ ศิลปะทําใหผูอ่ืนชื่นชอบ - การสรางมนุษยสัมพันธในองคการ 
 
2201 - 2704 การพูดเพื่องานประชาสัมพนัธ 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู ความเขาใจ หลักการพูด เพื่องานประชาสัมพันธ 
2. สามารถพูด เพื่องานประชาสัมพันธในโอกาสตางๆ ได 
3. มีมารยาทในการพูด 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกหลักการพูดที่เหมาะสมในโอกาสตาง ๆ 
2. วิเคราะหผูฟงเพื่อการพูดที่เหมาะสม 
3. พูดเพื่อกาประชาสัมพันธในโอกาสตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพูด การวิเคราะหผูฟง การเตรียมคําพูด การฝกพูด ในงาน     

ประชาสัมพันธ มารยาทในการพูด การประเมินผลการพูด 
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2201 - 2705 จิตวิทยาท่ัวไป 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา 
2. สามารถปรับตัวใหเขากับสังคมไดอยางมีความสุข 
3. มีคุณธรรม  จริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา 
2. ตัดสินใจในการแกปญหาตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
3. ใชจิตวิทยาในการประชาสัมพันธ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติและความเปนมาของวิชาจิตวิทยา การรับรู การเรียนรู การจํา        

การคิด และการตัดสินใจของมนุษย ตลอดจนแรงผลักดันทางดานพฤติกรรมของมนุษย 
 
2201 - 2706 การอานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู ความเขาใจหลักการอาน 
2. สามารถอานใหถูกตองมีประสิทธิภาพ 
3. เห็นคุณคาตามลําดับของการอาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกวิธีปฏิบัติหลักการอานเพื่องานประชาสัมพันธ 
2. จัดประเภทของการอาน 
3. ฝกวิธีการอานอยางถูกวิธี 
4. สรุปใจความสําคัญของการอาน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอาน ประเภทของการอาน วิธีฝกอานที่มีประสิทธิภาพ               

การสรุปใจความสําคัญ 
 



 

สาขางานการประชาสัมพันธ สาขาวิชาพาณิชยการ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

~ 90 ~

2201 - 2707 การถายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. ความรูและความเขาใจในหลักการถายภาพเพื่อประชาสัมพันธเบื้องตน 
2. สามารถดําเนินงานการถายภาพไดครบกระบวนการ และนําไปปฏิบัติงานได 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการถายภาพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกลักษณะสวนประกอบของกลองถายภาพ 
2. ระบุวิธีการใชกลองถายภาพ 
3. ใชเครื่องมือและอุปกรณถายภาพ 
4. ลําดับขบวนการผลิตภาพถาย 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการถายภาพ สวนประกอบของ กลองถายภาพ ประเภทของกลอง

ถายภาพ  เครื่องมือและอุปกรณในการถายภาพ  กระบวนการผลิตภาพถาย  ศิลปการถายภาพเบื้องตน 
 
2201 - 2708 การเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจหลักการเขียน 
2. มีทักษะในการเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ 
3. มีมารยาทและความรับผิดชอบในการเขียน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกหลักการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ 
2. จัดประเภทและรูปแบบของการเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ 
3. เขียนขาว  บทความ  สารคดี  เพื่องานประชาสัมพันธ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียน ประเภทของการเขียน รูปแบบของการเขียน การเขียน

ขาว การเขียนบทความ การเขียนสารคดี 
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2201 - 2709 กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพนัธ 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู ความเขาใจในหลักการจัดทํากิจกรรม เพื่อการประชาสัมพันธ 
2. สามารถจัดทํากิจกรรมตางๆ เพื่อการประชาสัมพันธ 
3. คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการนําเสนอ 

มาตรฐานวิชาชีพ 
1. บอกหลักในการจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ 
2. จัดกิจกรรมตาง ๆ  เพื่อกาประชาสัมพันธ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความจําเปน ประโยชนและความเหมาะสมของกิจกรรม

ประเภทตางๆ ในการประชาสัมพันธ 
 

2201 – 2710 การเขียนขาวเบื้องตน 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจ หลักการเขียนขาวเบื้องตน 
2. สามารถปฏิบัติงานดานการเขียนขาวได 
3. มีคุณธรรมในการนําเสนอขาว 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกองคประกอบของประเภทขาวสาร 
2. จัดลําดับความสําคัญของขาว 
3. ฝกเขียนขาวประเภทตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญรูปแบบขาวและองคประกอบของขาวประเภท
ตางๆ ของขาว การจัดความสําคัญของขาว หักการเขียนขาว ฝกปฏิบัติการเขียนขาวประเภทตางๆ 
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2201 – 2711 การใชโปรแกรมเพื่อนําเสนอ 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู ความเขาใจ ในการนําเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ 
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมนําเสนอขอมูลเพื่อการประชาสัมพันธ 
3. มีเจตคติที่ดีตอการใชโปรแกรมนําเสนอขอมูลเพื่อการประชาสัมพันธ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกบทบาทของการนําเสนอขอมูล 
2. นําเสนอผลงานโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการนําเสนอขอมูล หลักการออกแบบ
งานที่จะนําเสนอ การใชโปรแกรมการนําเสนอขอมูล 
 
2201 – 2712 การจัดแถลงขาว 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจในหลักการแถลงขาว 
2. มีความสามารถในการจัดแถลงขาว 
3. เห็นคุณคาและประโยชนในการแถลงขาว 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกหลักการแถลงขาว 
2. จัดแถลงขาว 
3. ติดตามผลการแถลงขาว 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการแถลงขาว รูปแบบ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ บุคลากร สถานที่ 
ในการแถลงขาว 
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2201 – 2713 กฎหมายและจรรยาบรรณการโฆษณาและประชาสัมพนัธ 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู ความเขาใจกฎหมายที่เกี่ยวกับการโฆษณา และการประชาสัมพันธ 
2. สามารถปฏิบัติดานการประชาสัมพันธที่ถูกตองตามกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. ตระหนักถึงการนํากฎหมายและจรรยาบรรณการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกหลักกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาและประชาสัมพันธ 
2. ปฏิบัติงานการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพิมพ พระราชบัญญัติเกี่ยวกับวิทยุ ขอระเบียบ กฎหมาย             
ขอบังคับ คําสั่ง ระเบียบจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ที่เกี่ยวของกับการสงสารมวลชน การโฆษณาและ      
ประชาสัมพันธ 
 
2201 – 2714  โสตทัศนูปกรณ 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู ความเขาใจ ในภาพกลไกของเครื่องโสตทัศนูปกรณ 
2. มีทักษะในการใชโสตทัศนปูกรณ 
3. เห็นคุณคาและความจําเปนของสื่อโสตทัศนูปกรณ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. จัดประเภทของสื่อโสตทัศนูปกรณที่ใชในการประชาสัมพันธ 
2. ใชโสตทัศนูปกรณ 
3. บํารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดและประเภทของสื่อโสตทัศนูปกรณที่จําเปนตอการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ  วิธีใชเครื่องที่จําเปน  การเก็บบํารุงรักษาและใหคงคุณภาพ 
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สาขางานภาษาตางประเทศ 
 
2201 – 2801 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  1 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพทสํานวนที่ใชในการสื่อสารทางธุรกิจเบื้องตน 
2. มีทักษะในการใชภาษาในการสื่อสารทางธุรกิจเบื้องตน 
3. มีเจตคติที่ดีในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาโตตอบเบื้องตนทางธุรกิจ 
2. ใหขอมูลสวนตัวและขอมูลทางธุรกิจ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติสนทนาโตตอบเกี่ยวกับการทักทาย  การแนะนําตนเองและผูอ่ืน  การใหขอมูลสวนตัว  
ครอบครัว  สถานที่ทองเที่ยว  การทํางาน  การใหคําแนะนํา  การกลาวคําขอโทษ  ขอบคุณ  การกลาวลา  
การพูดโทรศัพท  การขอขอมูล  และการใหขอมูลเบื้องตนทางธุรกิจ 
 
2201 – 2802 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

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  การ
แสดงความคิดเห็น  การติดตอธุรกิจทางโทรศัพท  การโตตอบทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  (E- mail) 
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2201 – 2803 ภาษาองักฤษเพื่องานสาํนักงาน 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวนภาที่ใชในงานสํานักงาน 
2. มีทักษะในการใชภาษอังกฤษในงานสํานักงาน 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานสํานักงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใหขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
2. พูดและรับฝากขอความทางโทรศัพท 
3. เขียนบันทึกขอความประกาศภายในสํานักงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการตอนรับลูกคา  การใหขอมูลเกี่ยวกับสินคา  บริการ  งานที่ปฏิบัติและ
อุปกรณเครื่องใชสํานักงาน  การนัดหมาย  การพูดโตตอบ  การฝากและการรับขอความทางโทรศัพท  
การเขียนประกาศ  และการบันทึกขอมูลส้ัน ๆ ที่ใชในงานธุรกิจ 
 
2201 – 2804 การเขียนภาษาอังกฤษทางธรุกิจ 1 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

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 การอานเอกสารภาษาองักฤษทางธุรกิจ 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจหลักการ และเทคนิควิธีการอานเอกสารทางธุรกิจ 
2. มีทักษะในการอานเอกสารทางธุรกิจ 
3. เห็นความสําคัญของการอานเอกสารทางธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อานและจับใจความสําคัญของเอกสารทางธุรกิจ 
2. สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารทางธุรกิจที่อาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการและเทคนิคการอาน  คําศัพท  สํานวน  และโครงสรางประโยคในทางธุรกิจ          
ฝกปฏิบัติการอาน  ตีความ  ประโยคขอความและเรื่องราวทางธุรกิจ  จับใจความสําคัญ  สรุป และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อานโดยการเขียนและการพูด 
 
2201 – 2806 ภาษาองักฤษเพื่อการนําเสนอ 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนที่ใชในการนําเสนอ 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอขอมูล 
3. มีเจตคติที่ดีตอการนําเสนอขอมูลเปนภาษาอังกฤษ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. นําเสนอขอมูลในรูปแบบตาง ๆ 
2. ตอบคําถามที่เกี่ยวของกับการนําเสนอ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท  สํานวน  และรูปประโยคที่ใชในการนําเสนอ  ฝกปฏิบัติการพูดนําเสนอขอมูล 
จากภาพ  กราฟ  แผนภูมิ  การนําเสนอในรูปสื่อส่ิงพิมพ  เชน  ประกาศ  แผนพับ  การจัดปายนิทรรศการ  
การตอบขอซักถาม  การอธิบายขยายความ 
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2201 – 2807 ภาษาองักฤษเพื่อการสมัครงาน 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูคําศัพท  สํานวนที่ใชในการสมัครงาน 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการสมัครงาน 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในการสมัครงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อานและสรุปสาระสําคัญของประกาศรับสมัครงาน 
2. เขียนจดหมายหรือกรอกแบบฟอรมสมัครงาน 
3. โตตอบการสัมภาษณงานเปนภาษาอังกฤษ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท  สํานวน  และรูปประโยคที่ใชในการสมัครงาน  ฝกปฏิบัติการสรุปใจความสําคัญ
เกี่ยวกับประกาศรับสมัครงาน  การเขียนจดหมายสมัครงาน  การเขียนประวัติสวนตัว  การกรอกใบ
สมัครงาน  การสัมภาษณงาน 
 
2201 – 2808 ภาษาองักฤษอินเทอรเน็ต  1 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนที่ใชในเครือขายอินเทอรเน็ต 
2. มีทักษะการอานขอมูลจากเว็บไซด  (Website)  ภาษาอังกฤษ 
3. เห็นคุณคาของการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อานและสรุปขอมูลจากเว็บไซด 
2. เขียนและสงขอความทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน ภาษาที่มักปรากฏในเครือขายอินเทอรเน็ต  (Internet  Network)  ฝก
ปฏิบัติการสืบคนขอมูลจากเว็บไซด  (Website)  การอานและบันทึกขอมูลที่ไดจากการสืบคน  การเขียน
และ   สงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
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2201 – 2809 สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ  1 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูเกี่ยวกับศัพท และสํานวนที่ใชในการสนทนาธุรกิจเบื้องตน 
2. มีทักษะในการสนทนา  โตตอบทางธุรกิจ 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในการสนทนาทางธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณทางธุรกิจ 
2. ขอและใหขอมูลเบื้องตนทางธุรกิจ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพทและสํานวนที่ใชในการสนทนาทางธุรกิจ  ฝกปฏิบัติสนทนาตามสถานการณตางๆ 
ทางธุรกิจ  เชน  การขอและใหขอมูลเกี่ยวกับ บุคคล  สถานที่ สินคา  และบริการ 
 
2201 – 2810  สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ  2 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท และสํานวนที่ใชในการสนทนาทางธุรกิจ 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษสนทนาตามสถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ 
3. เห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษในการสนทนาทางธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาตามสถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ 
2. ติดตอธุรกิจทางโทรศัพท 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพทและสํานวนที่ใชในการสนทนาทางธุรกิจ  ฝกปฏิบัติสนทนาในสถานการณตาง ๆ 
ทางธุรกิจ  เชน  การซื้อขายสินคา  การตอรองราคา  การใหบริการดานขอมูล  การนัดหมาย  การให          
คําแนะนําสินคาและบริการ  การซื้อขายและติดตอธุรกิจทางโทรศัพท 
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2201 – 2811 ภาษาองักฤษเพื่อการทองเที่ยว 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจศัพท  สํานวนที่ใชในงานทองเที่ยว 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในงานทองเที่ยว 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในงานทองเที่ยว 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใหขอมูลที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว 
2. จัดทําเอกสารประชาสัมพันธการทองเที่ยว 

คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติการใหขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี         
ของที่ระลึก ผลิตภัณฑพื้นเมือง อาหารและที่พัก การใหขอเสนอแนะดานบริการการทองเที่ยว               
จัดกําหนดการเดินทาง  แผนพับ  และเอกสารประชาสัมพันธที่เกี่ยวของ 
 
2201 – 2812 ภาษาองักฤษเพื่อการโรงแรม 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนที่ใชในงานโรงแรม   
2. มีทักษะการใชภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 
3. เห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใหขอมูลเกี่ยวกับหองพัก และบริการตาง ๆ ของโรงแรม 
2. กรอกแบบฟอรมที่เกี่ยวของกับงานโรงแรม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติการตอนรับแขกที่มาพักในโรงแรม  การใหขอมูลเกี่ยวกับหองพัก  การสํารองหองพัก  
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม  และการบริการอื่น ๆ  ของโรงแรม  การติดตอทางโทรศัพท  การกรอก
แบบฟอรมที่ใชในงานโรงแรม 
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2201 – 2813 ภาษาองักฤษสาํหรับมัคคุเทศก 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนที่ใชในงานมัคคุเทศก 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใหขอมูลที่เกี่ยวของกับสถานที่ทองเที่ยว  การเดินทางและที่พัก 
2. สนทนาในสถานการณงานมัคคุเทศก 

คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติการตอนรับนักทองเที่ยว  การใหขอมูลเกี่ยวกับกําหนดการเดินทาง  อาหาร  ที่พัก  
แหลงทองเที่ยว  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  สถานที่ซ้ือของที่ระลึก  การแลกเปลี่ยนเงินตรา  
การใหความชวยเหลือนักทองเที่ยว  และการกรอกแบบฟอรมที่ใชในการเดินทางและที่พัก 
 
2201 – 2814 ภาษาองักฤษสาํหรับพนักงานขาย 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชสําหรับพนักงานขาย 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในงานการขาย 
3. เห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษในงานการขาย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ 
2. สนทนาในสถานการณเกี่ยวกับการซื้อขายสินคา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติการตอนรับลูกคา  การใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ  การตอรองราคา การ
แนะนําและสาธิตการใชสินคา  การรับคืนและเปลี่ยนสินคา  การกรอกขอมูลที่เกี่ยวของกับสินคาและ
บริการ 
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2201 – 2815 ภาษาองักฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนที่ใชในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณการใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
2. สาธิตขั้นตอนการปรุงอาหารหรือการผสมเครื่องดื่ม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติการใชคําศัพท  สํานวนในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  การจัดเลี้ยง  การบอก         
ขั้นตอนการปรุงอาหารและการผสมเครื่องดื่ม  อุปกรณที่ใชบนโตะอาหาร  การตอนรับลูกคา  การเขียน
รายการอาหาร  การสั่งอาหาร  การใหบริการ  และใหขอมูลอ่ืน ๆ ในรานอาหาร 
 
2201 – 2816 ภาษาองักฤษเพื่องานเลขานกุาร 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนที่ใชในงานเลขานุการ 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษสื่อสารในงานเลขานุการ 
3. มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สรุปสาระสําคัญจากสื่อประเภทตาง ๆ 
2. เขียนบันทึกและโตตอบจดหมาย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติการใชสํานวนที่ใชในสํานักงาน  การใหขอมูลจากสัญลักษณ  กราฟ  แผนภูมิ  ตาราง  
การปฏิบัติตามคําแนะนําและคูมือเกี่ยวกับอุปกรณเทคโนโลยีสํานักงาน  บันทึกคําชี้แจง  คําสั่ง  โตตอบ
จดหมายทางธุรกิจ  จับใจความสําคัญจากสื่อส่ิงพิมพ  ส่ืออิเล็กทรอนิกสและจากเรื่องที่ฟง 
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2201 – 2817 สนทนาภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ 2  (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนที่ใชในงานเลขานุการ 
2. มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ 
3. เห็นความสําคัญของการสนทนาภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณการปฏิบัติงานเลขานุการ 
2. ใหบริการดานขอมูลที่เกี่ยวของกับงานเลขานุการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติการการตอนรับลูกคา  การใหขอมูลของบริษัท  การนัดหมาย  การยกเลกิการนัดหมาย  
การพูดโทรศัพท  การรายงานขอมูลขาวสาร  การติดตอส่ือสารกับผูรวมงาน 
 
2201 – 2818 ภาษาองักฤษธุรกิจสถานพยาบาล 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนที่ใชในงานสถานพยาบาล 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในงานสถานพยาบาล 
3. เห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษในงานสถานพยาบาล 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บันทึกขอมูลเบื้องตนของผูใชบริการ 
2. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและบริการอื่น ๆ ของสถานพยาบาล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการใชคําศัพทเทคนิคที่ใชในงานบริการธุรกิจสถานพยาบาล  การทักทาย
ตอนรับ  การสอบถามประวัติ  การบันทึกขอมูล  การใหคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพและยา  การใหบริการ
และการใหขอมูลอ่ืน ๆ ในสถานพยาบาล 
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2201 – 2819 การเขียนภาษาอังกฤษทางธรุกิจ  2 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจรูปแบบและเทคนิคในการเขียนภาษาอังกฤษ 
2. มีทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจรูปแบบตาง ๆ 
3. เห็นความสําคัญของการเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนเอกสารทางธุรกิจ 
2. กรอกแบบฟอรมทางธุรกิจ 
3. เขียนและสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  (E – mail) 

คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติการเขียนเอกสารทางธุรกิจ  เชน  บันทึกขอความ  (Memos)  ขอความทางโทรสาร        
ขอความทางโทรศัพท  กําหนดการ  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  และการกรอกแบบฟอรมเอกสาร 
 
2201 – 2820 การอานหนังสอืพิมพภาษาองักฤษ  2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเทคนิควิธีการอานหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ 
2. มีทักษะในการอานหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ 
3. เห็นความสําคัญของการอานหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อานและสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่อานจากหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ 
2. ตอบคําถามและแสดงความคิดจากเรื่องที่อาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการอานเพื่อความเขาใจ  จับประเด็นสําคัญ  การตีความ  การวิเคราะห         
การแสดงความคิดเห็น  การสรุปความจากหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ  การตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อาน 
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2201 – 2821    ภาษาองักฤษเพื่อการประชาสัมพันธ 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนที่ใชในงานประชาสัมพันธ 
2. มีทักษะในการฟง  พูด  อาน  เขียน  ที่ใชในงานประชาสัมพันธ 
3. มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาอังกฤษ  เพื่อการประชาสัมพันธ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. นําเสนอขอมูลเพื่อการประชาสัมพันธโดยใชส่ือประเภทตาง ๆ  
2. อานและสรุปขอมูลที่เกี่ยวของกับงานประชาสัมพันธ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการพูดนําเสนอขอมูล  การแถลงขาว  การใหสัมภาษณ  การเขียน  เพื่อการ
ประชาสัมพันธดวยส่ือส่ิงพิมพ  เชน  ใบปลิว  แผนพับ  ปายประกาศ  คําเตือน  เอกสารแนะนํา  การอาน
และสรุปขอมูลที่เกี่ยวของในงานประชาสัมพันธ 
 
2201 – 2822 ภาษาองักฤษโครงงานธุรกิจ  1 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจศัพทสํานวนที่ใชในการจัดทําโครงงานธุรกิจ 
2. มีทักษะในการนําเสนอโครงงานธุรกิจเปนภาษาอังกฤษ 
3. มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาอังกฤษในการทําโครงงานธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนรายงานโครงงานธุรกิจเปนภาษาอังกฤษ 
2. นําเสนอผลงานโครงงานธุรกิจ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพทสํานวนที่ใชในการจัดทําโครงงานธุรกิจ  ฝกปฏิบัติการใชภาษาอังกฤษในการทํา
โครงงานธุรกิจเบื้องตน  การศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงวิทยาการตาง ๆ การเขียนรายงานและนําเสนอ
ผลงานในรูปแบบตาง ๆ  
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2201 – 2823 ภาษาองักฤษโครงงานธุรกิจ  2 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูเกี่ยวกับกระบวนการคนควาขอมูลและขั้นตอนในการทําโครงงานธุรกิจ 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษ จัดทําโครงงานธุรกิจในงานอาชีพตามความสนใจ 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษ จัดทําโครงงานธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนรายงานโครงงานธุรกิจในงานอาชีพ 
2. นําเสนอผลงานและประเมินผลโครงงานธุรกิจ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษากระบวนการคนควาขอมูลและขั้นตอนในการจัดทําโครงงานธุรกิจ  ฝกปฏิบัติการใช
ภาษาอังกฤษในการจัดทําโครงงานธุรกิจในงานอาชีพตามความสนใจ  การวางแผนงาน  การเขียนโครง
ราง (Outline)  การจดบันทึกและรวบรวมขอมูล  การนําเสนอผลงานและประเมินผลโครงงานธุรกิจ 
 
2201 – 2824 ภาษาองักฤษอินเทอรเน็ต  2 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจศัพท  สํานวนที่เกี่ยวของกับเครือขายอินเทอรเน็ต 
2. มีทักษะการสืบคนขอมูลจากเครือขายอินเทอรเน็ต 
3. เห็นคุณคาของการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อานและบันทึกขอมูลที่ไดจากการสืบคนขอมูลทางเครือขายอินเทอรเน็ต 
2. สนทนาภาษาอังกฤษทางอินเทอรเน็ต 
3. โตตอบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  (E – mail) 

คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติการสืบคนขอมูลจากเว็บไซด  การลงทะเบียนในเว็บไซด  การสมัครสมาชิก  การอาน
และบันทึกขอมูล  การสนทนาทางอินเทอรเน็ต  การโตตอบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
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2201 – 2825 ภาษาองักฤษเพื่องานคอมพวิเตอร 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานคอมพิวเตอร 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชคําสั่งและปฏิบัติงานการใชโปรแกรมที่เปนภาษาอังกฤษ 
2. โตตอบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  (E – mail) 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท  สํานวน  โครงสรางภาษาที่ใชกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ฝกปฏิบัติการใช
ภาษาที่เกี่ยวของกับคําสั่ง  โปรแกรม  ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  การโตตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 
2201 – 2826 สนทนาภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสถานพยาบาล 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  และสํานวนที่ใชในงานธุรกิจสถานพยาบาล 
2. มีทักษะการใชภาษาในการสนทนาในการปฏิบัติงานธุรกิจสถานพยาบาล 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสถานพยาบาล 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณของงานธุรกิจสถานพยาบาล 
2. ใหขอมูลตาง ๆ ในงานธุรกิจสถานพยาบาล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติสนทนา การตอนรับ การสอบถามขอมูล การใหขอมูล การใหคําแนะนํา  การนัด
หมาย  การยกเลิกการนัดหมาย  การพูดโทรศัพท  การรายงานขอมูลขาวสาร  การติดตอส่ือสารกับ
ผูรวมงาน  ในงานธุรกิจสถานพยาบาล 
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2201 – 2827 ภาษาองักฤษเพื่องานบัญช ี 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพทและสํานวนที่ใชในงานบัญชี 
2. มีทักษะการใชภาษาในงานบัญชี 
3. มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาอังกฤษในงานบัญชี 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานบัญชีและคอมพิวเตอร 
2. สืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตและโตตอบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  (E – mail) 

คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติคําศัพท  สํานวน  ประโยคที่ใชในงานบัญชี การอานโฆษณารับสมัครงาน  การเขียน 
จดหมายสมัครงาน  การเขียนประวัติสวนตัว  การสัมภาษณงาน  การใชภาษาที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร  การสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต และการโตตอบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
 
2201 – 2831 ภาษาจีน  1 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน 
2. มีทักษะการใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
3. เห็นคุณคาของการใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในชีวิตประจําวัน 
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท  สํานวน  ประโยค  และไวยากรณเบื้องตน  ฝกปฏิบัติการออกเสียง  การสนทนา    
ในชีวิตประจําวัน  เชน  การทักทาย  การแนะนําตนเอง  การขอบคุณ  การขอโทษ  การบอกเวลา  และ 
การบอกทิศทาง 
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2201 – 2832 ภาษาจีน  2 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนที่ใชในสถานการณตาง ๆ 
2. มีทักษะในการใชภาษาสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาในการสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ 
2. อานและเขียนประโยคงาย ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน ประโยค และไวยากรณที่ซับซอนขึ้น  ฝกปฏิบัติการสนทนาใน
สถานการณตาง ๆ  เชน  การเชิญ  การขออนุญาต  การใหเหตุผล  การใหคําแนะนํา  และการใหขอมูล 
การอานและการเขียนประโยคและขอความ 
 
2201 – 2833 ภาษาจีน  3 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเทคนิคและวิธีการอานและเขียน 
2. มีทักษะในการอานและเขียน 
3. มีเจตคติที่ดีตอการอานและเขียน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชภาษาแสดงความรูสึกและความคิดเห็น 
2. อานและสรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่อาน 
3. เขียนประโยคและขอความ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท  สํานวน ประโยค และไวยากรณในระดับที่สูงขึ้น  ฝกปฏิบัติการใชภาษาในการ
แสดงความรูสึก  การแสดงความคิดเห็น  การสรุปความจากเรื่องที่อาน  การเขียนขอความและเรื่องราว 
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2201 – 2834 ภาษาจีน  4 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนที่ใชในงานธุรกิจ 
2. มีทักษะในการใชภาษาสื่อสารในงานธุรกิจ 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาในงานธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณงานธุรกิจ 
2. ใหขอมูลสินคาและบริการ 
3. อานและเขียนเอกสารทางธุรกิจ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการสื่อสารทางธุรกิจ  การตอนรับลูกคา  การซื้อขายและตอรองราคา  การ
สอบถาม  และใหขอมูลสินคาและบริการ  การสนทนาทางโทรศัพท  การอานเอกสารทางธุรกิจ  การ
เขียนจดหมายธุรกิจ  จดหมายสมัครงาน  ประวัติสวนตัว  และการสัมภาษณงาน 
 
2201 – 2836  ภาษาญีปุ่น  1 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน 
2. มีทักษะการใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
3. เห็นคุณคาของการใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในชีวิตประจําวัน 
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท  สํานวน  ประโยค  และไวยากรณเบื้องตน  ฝกปฏิบัติการออกเสียง  สนทนาใน
ชีวิตประจําวัน  เชน  การทักทาย  การแนะนําตนเอง  การขอบคุณ  การขอโทษ  การบอกเวลา  และการ
บอกทิศทาง 
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2201 – 2837 ภาษาญีปุ่น  2 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในสถานการณตาง ๆ 
2. มีทักษะในการใชภาษาสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาในการสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ 
2. อานและเขียนประโยคงาย ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท  สํานวน  ประโยค  และไวยากรณที่ซับซอนขึ้น  ฝกปฏิบัติการสนทนาใน
สถานการณตาง ๆ  เชน  การเชิญ  การขออนุญาต  การใหเหตุผล  การใหคําแนะนํา  และการใหขอมูล  
การอาน และการเขียนประโยคและขอความ 
 
2201 – 2838  ภาษาญีปุ่น  3 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเทคนิคและวิธีการอานและเขียน 
2. มีทักษะในการอานและเขียน 
3. มีเจตคติที่ดีตอการอานและเขียน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชภาษาแสดงความรูสึกและความคิดเห็น 
2. อานและสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อาน 
3. เขียนประโยคและขอความ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท  สํานวน  ประโยค  และไวยากรณในระดับที่สูงขึ้น  ฝกปฏิบัติการใชภาษาในการ
แสดงความรูสึก  การแสดงความคิดเห็น  การสรุปความจากเรื่องที่อาน  การเขียนขอความและเรื่องราว 
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2201 – 2839  ภาษาญีปุ่น  4 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนที่ใชในงานธุรกิจ 
2. มีทักษะการใชภาษาสื่อสารในงานธุรกิจ 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาในงานธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณทางธุรกิจ 
2. ใหขอมูลสินคาและบริการ 
3. อานและเขียนเอกสารทางธุรกิจ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการสื่อสารทางธุรกิจ  การตอนรับลูกคา  การซื้อขายและตอรองราคา  การ
สอบถาม  และใหขอมูลสินคาและบริการ  การสนทนาทางโทรศัพท  การอานเอกสารทางธุรกิจ  การ
เขียนจดหมายธุรกิจ  จดหมายสมัครงาน  ประวัติสวนตัว  และการสัมภาษณงาน 
 
2201 – 2841 ภาษาฝรั่งเศส  1 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน 
2. มีทักษะการใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
3. เห็นคุณคาของการใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในชีวิตประจําวัน 
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท  สํานวน  ประโยค  และไวยากรณเบื้องตน  ฝกปฏิบัติการออกเสียง  การสนทนา
ในชีวิตประจําวัน  เชน  การทักทาย  การแนะนําตนเอง  การขอบคุณ  การขอโทษ  การบอกเวลา  และ
การบอกทิศทาง 
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2201 – 2842 ภาษาฝรั่งเศส  2 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท สํานวนที่ใชในสถานการณตาง ๆ 
2. มีทักษะในการใชภาษาสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาในการสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ 
2. อานและเขียนประโยคงาย ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท  สํานวน  ประโยค  และไวยากรณที่ซับซอนขึ้น  ฝกปฏิบัติการสนทนาใน
สถานการณตาง ๆ  เชน  การเชิญ  การขออนุญาต  การใหเหตุผล  การใหคําแนะนํา  และการใหขอมูล  
การอานและการเขียนประโยคและขอความ 
 
2201 – 2843 ภาษาฝรั่งเศส  3 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเทคนิคและวิธีการอานและเขียน 
2. มีทักษะในการอานและเขียน 
3. มีเจตคติที่ดีตอการอานและเขียน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชภาษาแสดงความรูสึกและความคิดเห็น 
2. อานและสรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่อาน 
3. เขียนประโยคและขอความ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท  สํานวน  ประโยค  และไวยากรณในระดับที่สูงขึ้น  ฝกปฏิบัติการใชภาษาในการ
แสดงความรูสึก  การแสดงความคิดเห็น  การสรุปความจากเรื่องที่อาน  การเขียนขอความและเรื่องราว 
 



 

สาขางานภาษาตางประเทศ สาขาวิชาพณิชยการ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

~ 114 ~

2201 – 2844 ภาษาฝรั่งเศส  4 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนที่ใชในงานธุรกิจ 
2. มีทักษะการใชภาษาสื่อสารในงานธุรกิจ 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาในงานธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณทางธุรกิจ 
2. ใหขอมูลสินคาและบริการ 
3. อานและเขียนเอกสารทางธุรกิจ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการสื่อสารทางธุรกิจ  การตอนรับลูกคา  การซื้อขายและตอรองราคา  การ
สอบถาม  และใหขอมูลสินคาและบริการ  การสนทนาทางโทรศัพท  การอานเอกสารทางธุรกิจ  การ
เขียนจดหมายธุรกิจ  จดหมายสมัครงาน  ประวัติสวนตัว  และการสัมภาษณงาน 
 
2201 – 2846 ภาษาเยอรมัน  1 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน 
2. มทีักษะการใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
3. เห็นคุณคาการใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในชีวิตประจําวัน 
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท  สํานวน  ประโยค  และไวยากรณเบื้องตน  ฝกปฏิบัติการออกเสียง  การสนทนา
ในชีวิตประจําวัน  เชน  การทักทาย  การแนะนําตนเอง  การขอบคุณ  การขอโทษ  การบอกเวลา  และ
การบอกทิศทาง 
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2201 – 2847 ภาษาเยอรมัน  2 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนที่ใชในสถานการณตาง ๆ 
2. มีทักษะในการใชภาษาสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ  
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาในการสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ 
2. อานและเขียนประโยคงาย ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคําศัพท  สํานวน  ประโยค  และไวยากรณเบื้องตน  ฝกปฏิบัติการออกเสียง  การสนทนา

ในชีวิตประจําวัน  เชน  การเชิญ  การขออนุญาต  การใหเหตุผล  การใหคําแนะนํา  และการใหขอมูล
การอานและการเขียนประโยคและขอความ 

 
2201 – 2848 ภาษาเยอรมัน  3 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเทคนิคและวิธีการอานและเขียน 
2. มีทักษะในการอานและเขียน 
3. มีเจตคติที่ดีตอการอานและเขียน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชภาษาแสดงความรูสึกและความคิดเห็น 
2. อานและสรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่อาน 
3. เขียนประโยคและขอความ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคําศัพท  สํานวน  ประโยค  และไวยากรณในระดับที่สูงขึ้น  ฝกปฏิบัติการใชภาษาในการ

แสดงความรูสึก  การแสดงความคิดเห็น  การสรุปความจากเรื่องที่อาน  การเขียนขอความและเรื่องราว 
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2201 – 2849   ภาษาเยอรมัน  4 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนที่ใชในงานธุรกิจ 
2. มีทักษะการใชภาษาสื่อสารในงานธุรกิจ 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาในงานธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณทางธุรกิจ 
2. ใหขอมูลสินคาและบริการ 
3. อานและเขียนเอกสารทางธุรกิจ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและฝกปฏิบัติการสื่อสารทางธุรกิจ  การตอนรับลูกคา  การซื้อขายและตอรองราคา  การ

สอบถาม  และใหขอมูลสินคาและบริการ  การสนทนาทางโทรศัพท  การอานเอกสารทางธุรกิจ  การ
เขียนจดหมายธุรกิจ  จดหมายสมัครงาน  ประวัติสวนตัว  และการสัมภาษณงาน 
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สาขางานงานสํานกังานสําหรับผูพิการทางสายตา 
 
2201 – 2901 การใชเคร่ืองใชสํานักงานสาํหรับผูพิการทางสายตา 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูในการใชเครื่องมือและวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน 
2. พัฒนาทักษะเกี่ยวกับการใชเครื่องใชสํานักงาน 
3. บํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ฝกใชเครื่องมือและวัสดุอุปกรณเครื่องใชสํานักงานไดอยางถูกตอง  และปลอดภัย 
2. ดูแลตรวจสอบสภาพและบํารุงรักษาเครื่องใชสํานกังาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการใชเครื่องใชสํานักงานที่จําเปนในสํานักงาน เครื่องรับโทรศัพท    
เครื่องโทรสาร  เครื่องพิมพดีดไฟฟา  เครื่องคํานวณเลข  เครื่องอัดสําเนาดิจิตอล  เครื่องเรียงกระดาษ
เพื่อเขาเลม  ฯลฯ  และการบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงานอยางถูกวิธี 
 
2201- 2902 อักษรเบรลลขั้นพื้นฐาน 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูในเรื่องประวัติ และที่มาของอักษรเบรลล 
2. บอกตําแหนงจุดของอักษรเบรลล 
3. ลบและแกคําผิด 
4. เขียนและอานอักษรเบรลล 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียน อาน ลบ แกไขคําผิดอักษรเบรลล 
2. มีทักษะในการบอกตําแหนงจุดของอักษรเบรลล  ทั้งการสะกดและผสมคํา 
3. ประยุกตใชอุปกรณในการเขยีนอักษรเบรลล 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การเขียนและอานอักษรเบรลลขั้นพื้นฐาน วิธีการลบและแกคําผิด 

สามารถอานและเขียนโคตยออักษรเบรลล บอกตําแหนงจุดของอักษรเบรลลไดทั้งในระหวางการเขียน
และอาน รวมถึงการสะกดและผสมคํา 
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2201 - 2903 การพัฒนาบุคลิกภาพและการเคลื่อนไหว 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

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  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจการใชเครื่องคอมพิวเตอรพกพาสําหรับผูพิการทางสายตา (Aria)      
เบื้องตน 

2. มีทักษะในการใชและการบํารุงรักษาของเครื่องคอมพิวเตอรพกพาสําหรับผูพิการทาง
สายตา  (Aria) 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายวิธีการใชและประโยชนของเครื่องคอมพิวเตอรพกพา 
2. พิมพเอกสารจัดรูปแบบเอกสารและพิมพเอกสารออกทางครื่องพิมพ 
3. ใชคอมพิวเตอรพกพาในรูปแบบตาง ๆ ไดถูกตอง 
4. ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรพกพาและอุปกรณตอพวง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องคอมพิวเตอรพกพาสําหรับผูพิการทางสายตา (Aria)  
พัฒนาทักษะในการใช การพิมพ และวิธีการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรพกพาสําหรับผูพิการทาง
สายตา  (Aria) 
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2201 – 2905 คอมพิวเตอรพกพาสําหรับผูพิการทางสายตา  2 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจ และประยุกตใชเครื่องคอมพิวเตอรพกพาสําหรับผูพิการทางสายตา
กับเครื่องใชสํานักงานอื่น ๆ 

2. มีทักษะในการใชและการบํารุงรักษาของเครื่องคอมพิวเตอรพกพาสําหรับผูพิการทาง
สายตา (Aria) 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชคอมพิวเตอรพกพารวมกับคอมพิวเตอร (PC)   
2. ใชคอมพิวเตอรพกพารวมกับอุปกรณสังเคราะหเสียงและแกไขปญหาเบื้องตน 
3. บันทึกหมายเลขโทรศัพท คนหาหมายเลขโทรศัพท  บันทึกการนัดหมาย  ตรวจสอบ วัน 

เดือน ป 
4. จัดการไฟลเอกสาร 
5. ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรพกพาและอุปกรณตอพวง 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชเครื่องคอมพิวเตอรพกพาสําหรับผูพิการทางสายตา (Aria) 

การประยุกตใชเครื่องคอมพิวเตอรพกพาสําหรับผูพิการทางสายตา  (Aria)  กับเครื่องใชสํานักงานอื่น ๆ 
และวิธีการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรพกพาสําหรับผูพิการทางสายตา  (Aria) 
 
2201– 2906 สนทนาภาษาอังกฤษในงานอาชีพสําหรับผูพิการทางสายตา 2 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. พูดและออกเสียงภาษาอังกฤษ 
2. สนทนาและโตตอบในสถานการณตาง ๆ 
3. สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันหรือประกอบอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. พูด และออกเสียงสนทนา โตตอบภาษาอังกฤษ 
2. สนทนาและโตตอบภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสนทนาในสถานการณตาง ๆ  การแนะนํา การทักทาย การตอบรับ 
การปฏิเสธ  การถามทิศทาง  การซื้อสินคา  และการรับโทรศัพท 
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2201 – 2907 การเตรียมความพรอมสูอาชพี สําหรับผูพกิารทางสายตา 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู และความเขาใจเกี่ยวกับการเตรียมตนเองเขาสูอาชีพ 
2. สามารถพัฒนาความพรอมดานรางกาย จิตใจ สติปญญา และทักษะ 
3. มีบุคลิกภาพ กิริยามารยาท ใหเหมาะสมกับงานอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. พัฒนาความพรอมทุกดานของรางกาย 
2. มีบุคลิกภาพและความพรอมทุกดานเหมาะสมกับอาชีพ 
3. ใชชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสามารถ ความถนัด และความพรอมของตนเอง ทั้งทางรางกาย  
จิตใจ สติปญญา และทักษะในงานอาชีพ ศึกษาหลักจิตวิทยาพื้นฐาน และหลักพฤติกรรมศาสตร              
การอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม ศิลปการแตงกาย การปรับปรุงบุคลิกภาพ และกิริยามารยาท เพื่อเขาสูงาน
อาชีพ 
 
2201 – 2908  การใชอินเทอรเน็ตสําหรับผูพิการทางสายตา 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ต 
2. ติดตั้งคากอนใชอินเทอรเน็ต 
3. คนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ต 
4. รับ-สง จดหมายอิเล็กทรอนิกสบนอินเทอรเน็ต 
5. เขียนเว็บเพจขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายระบบ  Network  แตละชนิด 
2. ติดตั้งอินเทอรเน็ตใหพรอมใช 
3. คนหาขอมูล การสมัครสมาชิกตาง ๆ  การรับ-สงขอมูลบนอินเทอรเน็ต 
4. Upload   และ  Download  ขอมูลและโปรแกรมบนอินเทอรเน็ต 
5. เขียนโฮมเพจขั้นพื้นฐาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชอินเทอรเน็ต การคนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ตได รวมถึงการ
สมัครเปนสมาชิกของฟรีอีเมล และรับ-สง จดหมายอิเล็กทรอนิกส และการเขียนโฮมเพจขั้นพื้นฐานได 
 
2201 - 2909 โปรแกรมตารางงานสําหรับผูพิการทางสายตา 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูเกี่ยวกับขอมูลประเภทตาง ๆ 
2. ปอนขอมูลประเภทตาง ๆ  จัดรูปแบบขอความ  และพิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพ 
3. คํานวณโดยใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร   และสูตรฟงกชัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายประเภทของขอมูล  การพิมพขอมูล  และแกไขขอมูลแตละประเภท 
2. จัดรูปแบบขอมูลแตละประเภท  และพิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพ 
3. คํานวณโดยใชสัญลักษณคณิตศาสตร และสูตรฟงกชัน 
4. สรางแผนภูมิชนิดตาง ๆ  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภทของขอมูล การปอน การจัดรูปแบบขอความ การพิมพ           
ขอความออกทางเครื่องพิมพ  การคํานวณ  โดยใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร คือ บวก ลบ คูณ และหาร 
คํานวณโดยใชสูตรและฟงกชัน และนําขอมูลมาสรางแผนภูมิเพื่อสะดวกในการตีความ 
 
2201 – 2910 ศิลปการพูดสาํหรับผูพิการทางสายตา 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการพูด 
2. มีทักษะการพูดในโอกาสตางๆ 
3. สนทนากับบุคคลอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีเทคนิคในการพูดการสนทนาดานตาง ๆ 
2. มีบุคลิกภาพที่ดีและสนทนากับบุคคลอื่น 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพูดและวิธีการพูด การสัมภาษณ การกลาวสุนทรพจน           
การกลาวปราศรัย การอภิปราย การพูดโนมนาวใจ การทําหนาที่พิธีกร การพูด  ประชาสัมพันธ และ       
การพูดในโอกาสตาง  ๆ    
 
2201 – 2911 ความรูเก่ียวกับระบบปฏิบตักิารเบื้องตนสาํหรับผูพิการทางสายตา 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เปด – ปดเครื่องไดอยางถูกวิธี 
2. รูวิธีการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร 
3. จัดการกับแผนดิสกเก็ต  แผนซีดี 
4. ติดตั้งโปรแกรมสังเคราะหเสียงและโปรแกรมอื่น ๆ 
5. จัดการกับไฟลและโฟลเดอร 
6. ปรับคาตาง ๆ ของโปรแกรมสังเคราะหเสียง 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ติดตั้งโปรแกรมสําหรับผูพิการทางสายตาและโปรแกรมอื่น ๆ 
2. จัดการไฟลและโฟลเดอร 
3. ตั้งคาตาง ๆ ของโปรแกรมสังเคราะหเสียง 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเปด – ปดเครื่อง  การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร  การจัดการกับ

แผนดิสกเก็ต  แผนซีดี  ติดตั้งโปรแกรมสังเคราะหเสียงและโปรแกรมอื่น ๆ จัดการกับไฟลและ
โฟลเดอร  และปรับคาตาง ๆ ของโปรแกรมสังเคราะหเสียง 
 
2201 – 2912   นวดแผนไทยขั้นพื้นฐาน  3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจในการนวดแผนไทยขั้นพื้นฐาน 
2. พัฒนาทักษะในการนวดแผนไทยขั้นพื้นฐาน 
3. นําความรูและทักษะไปใชในการประกอบอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายวิธีการนวดแผนไทยขั้นพื้นฐาน 
2. พัฒนาทักษะการนวดแผนไทยไดอยางถูกตอง 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรูพื้นฐานและขอควรระวัง ในการนวด เทคนิคการคลายเสน     
การแกจุดที่มีผลตอระบบตางๆ ของรางกายการดัด การยืด เพื่อความผอนคลาย 
 
2201 – 2913 ดนตรีสากลและการขับรอง 2 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องดนตรีสากล 
2. มีทักษะในการใชเครื่องดนตรี  ตามโนตสากล 
3. สามารถบรรเลงไดตามโนตที่กําหนด 
4. สามารถปฏิบัติตามเทคนิคตาง ๆ ของเครื่องดนตรี 
5. มีสุนทรีภาพในการเลนและฟงดนตรี 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายประเภทของดนตรีสากล 
2. พัฒนาทักษะในการใชโนตสากล 
3. พัฒนาทักษะเครื่องดนตรีสากลและบรรเลงตามโนตสากล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดนตรี  สวนประกอบ  วิธีการบํารุงรักษา  ลักษณะทาทางในการ
ปฏิบัติ  จังหวะ  ระดับเสียง  บันไดเสียง  ขึ้นคูเสียง  คอรด  คําศัพททางดนตรี  เครื่องดนตรี  เครื่องหมาย  
ทางดนตรี  การตั้งเสียงเครื่อง  การฝกปฏิบัติ  ฝกรองเพลง  และเทคนิคการเลน 
 
2201 – 2914 โหราศาสตร 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูพื้นฐานทางดานโหราศาสตร 
2. ทํานายดวงบุคคลตามวิธีการทางโหราศาสตร 
3. สามารถนําความรูไปประกอบอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายความรูพื้นฐานทางดานโหราศาสตร 
2. อธิบายหลักและวิธีการคิดคํานวณดวงชะตา 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการคํานวณ  ตามวันเดือน  ป  เกิดของเจาของดวงอันไดแก  เร่ืองทิศ
และลักษณะของดวง  ซ่ึงจะเปนไปตามวัน  เดือน  ปเกิด  สวนประกอบของดวง  บริวาร  อายุ  เดช  ศรี  
ศุภกร  รม  วาสนา  ทาน  ดวงภพ  ดวงชาติ  และฝกปฏิบัติควบคูกันไป  โดยนําเรื่องทิศ  และ
สวนประกอบของดวงมารวมกัน  แลวคํานวณหาสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับดวงนั้น  ๆ  หรือส่ิงที่เกิดขึ้นตั้งแต
อดีต 
 
2201 – 2915 นวดแผนไทยขั้นสูง  และนวดฝาเทา 3 (6) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูดานการนวดแผนไทย 
2. สามารถนวดแผนไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. มีจรรณยาบรรณในอาชีพนวดแผนไทยและนวดฝาเทา 
4. ตระหนักถึงการรักษาสุขภาพของตนเอง 

มาตรฐานรายวิชา 
1. นวดแผนไทยขั้นสูงและนวดฝาเทาถูกตองตามวิธีการ 
2. ทักษะในการคลายเสน  การแกจุดที่ผลกระทบตอระบบตาง ๆ  ของรางกาย 
3. ทักษะในการนวดฝาเทา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ    การนวดแผนไทยขั้นสูง   การคลายเสน  การแกจุดที่มีผลกระทบตอ
ระบบตางๆ   ของรางกาย  การดัด  การยืด  เพื่อความผอนคลาย  และการดูแลรักษาสุขภาพของตน 




