
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2558 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

จุดประสงค์สาขาวิชา 
1. เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา         

สุขศึกษา และพลศึกษา ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
2. เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

หลักการงานอาชีพท่ีสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพพาณิชยกรรม ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

3. เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในหลักการ และกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพพาณิชยกรรม 
4. เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในงานบริการทางด้านวิชาพาณิชยกรรม ตามหลักการและกระบวนการ ใน

ลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ โดยคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

5. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน วิชาพาณิชยกรรมในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ ใช้ความรู้
และทักษะพ้ืนฐานในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น 

6. เพ่ือให้สามารถเลือก/ใช้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพพาณิชยกรรม 
7. เพ่ือให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ ประหยัดอดทน มีวินัย 

มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรง และสารเสพติด สามารถพัฒนา
ตนเองและทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 

คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ประกอบด้วย 
 

1. ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต   ความกตัญญ

กตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและ
สังคม เป็นต้น 

1.2 พฤติกรรมลักษณะนิสัย ได้แก่ ความมีวินัยความรับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความเชื่อม่ันใน
ตนเอง ความรักสามัคคี ความขยัน ประหยัด อดทน การพ่ึงตนเอง เป็นต้น 

1.3 ทักษะทางปัญญา ความรู้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝุรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ เป็นต้น 

 
2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 

2.1 สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ 
2.2 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคม และสิทธิหน้าที่พลเมือง 
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัย โดยใช้หลักการ และกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

3.1 วางแผนดําเนินงาน จัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคํานึงถึงการบริหารงาน
คุณภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

3.2 ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 
3.3 ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ 
3.4 เข้าใจหลักการ กระบวนการการทํางานของคอมพิวเตอร์ 
3.5 ใช้และดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
3.6 เชื่อมต่อและใช้งานระบบเครือข่ายเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน 
3.7 เขียนโปรแกรมธุรกิจขนาดเล็ก 
3.8 สร้างเว็บไซต์พ้ืนฐาน 
3.9 ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในงานธุรกิจ 
 
 
 
 



โครงสร้าง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2558 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2558 ประเภทวิชาพาณิชย กรรม 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต และเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 
 

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า     22 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย      (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) 
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ     (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์     (ไม่น้อยกว่า 4 กิต) 
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์     (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต) 
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา     (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) 
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา   (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต) 
 

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า      71 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน     ( 18 หน่วยกิต) 
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ     ( 24 หน่วยกิต) 
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก     (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) 
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ    ( 4 หน่วยกิต) 
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ    ( 4 หน่วยกิต) 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      10 หน่วยกิต 
 

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 

              รวมไม่น้อยกว่า               103 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต  ไม่น้อยกว่า  22  หน่วยกิต 
กําหนดให้เรียนรายวิชาลําดับแรกของแต่ละกลุ่มวิชาและเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนในกลุ่มให้ครบตามหน่วยกิตที ่

กลุ่มวิชากําหนด สําหรับกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ให้ครบตามหน่วยกิต ที่กลุ่มวิชา
กําหนด โดยให้สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เรียนรวมไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  
 1.1  กลุ่มวิชาภาษาไทย  (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)  

  รหัสวิชา ชื่อวิชา     หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ  
01-002-101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน     2-2-0  

   (Basic Thai) 
01-002-102 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ    1-1-0 

   (Thai for Careers) 
01-002-103 ภาษาไทยธุรกิจ     1-1-0 

(Business Thai) 
01-002-104 การพูดในงานอาชีพ    1-1-0 

(Speaking for Careers) 
01-002-105 การเขียนในงานอาชีพ    1-1-0 

(Writing for Careers) 
01-002-106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์    1-1-0 

(Creative Thai) 
 

1.2  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)  
 รหัสวิชา ชื่อวิชา     หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ  

01-002-107 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1    2-2-0  
   (Real Life English 1) 

01-002-108 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2    2-2-0  
(Real Life English 2) 

01-002-109 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1    1-0-2  
(English Listening and Speaking 1) 

01-002-110 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 2    1-0-2  
(English Listening and Speaking 2) 

01-002-111 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจําวัน  1-0-2  
(Reading Authentic Materials) 

01-002-112 การเขียนในชีวิตประจําวัน    1-0-2  
(Daily writing) 

01-002-114 ภาษาอังกฤษสําหรับงานพาณิชย์   1-0-2  
(English for Commerce) 



01-002-115 การโต้ตอบจดหมายธุรกิจ    1-0-2   
(Business Correspondence) 

01-002-116 ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร์   1-0-2  
(English for Computing) 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา     หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ 
01-002-118 ภาษาอังกฤษสําหรับงานสํานักงาน   1-0-2  

(English for Office Work) 
01-002-119 ภาษาอังกฤษสําหรับงานประชาสัมพันธ์  1-0-2  

(English for Public Relations) 
01-002-120 ภาษาอังกฤษสําหรับการขาย   1-0-2  

(English for Sales) 
01-002-121 ภาษาอังกฤษสําหรับการงานบัญชี   1-0-2  

(English for Accounting) 
 

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)  
รหัสวิชา  ชื่อวิชา       หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ 
01-002-122 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต     2-1-2  
  (Science for Life Skills)  

 01-002-124  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 2-1-2 
  (Science for Business and Services) 

01-002-127 โครง งานวิทยาศาสตร์     1-0-2  
    (Science Project) 
 

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกิต) 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา       หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ 
01-002-128 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน     2-2-0 
  (Basic Mathematics) 
01-002-129 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ     2-2-0 
  (Basic Mathematics for Careers)  
01-002-133 คณิตศาสตร์์พาณิชยกรรม    2-2-0 

(Mathematics for Commerce) 
01-002-134 สถิติการทดลอง     2-2-0 

(Experimental Statistics) 
 
 



1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)  
รหัสวิชา  ชื่อวิชา       หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ 
01-002-135 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม     2-2-0 
  (Civil Duties and Moral) 
01-002-136 ทักษะชีวิตและสังคม      2-2-0 
  (Life Skills and Society) 
01-002-137 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย     2-2-0 
   (Geography and Thai History) 
01-002-138 อาเซียนศึกษา       1-1-0 
  (ASEAN Study) 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา     หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ 
01-002-139 เหตุการณ์ปัจจุบัน      1-1-0 
  (Contemporary Affairs) 
01-002-140 วัฒนธรรมอาเซียน      1-1-0 
  (ASEAN Culture) 
 
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา    (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต)  
รหัสวิชา  ชื่อวิชา       หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ 
01-002-141 พลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ     1-0-2  
  (Physical Education for Health Development) 
01-002-142 ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ     1-0-2 
  (Life Skills for Health Development) 
01-002-143 การออกกําลังกายเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพในการทํางาน 1-0-2  
  (Physical Fitness for Work) 
01-002-144 การปูองกันตนเองจากภัยสังคม    1-0-2 
  (Self Defense) 
01-002-145 พลศึกษาเพ่ือพัฒนากายภาพเฉพาะทาง    1-0-2 
  (Physical Education for Disabled) 
01-002-146 การจัดระเบียบชีวิตเพ่ือความสุข     1-1-0 
  (Life Management for Happiness) 
01-002-147 เพศวิถีศึกษา       1-1-0 
  (Sexuality Education) 
01-002-148 สิ่งเสพติดศึกษา      1-1-0 
  (Narcotic Education) 



01-002-149 ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ    2-1-2  
  (Skills for Healthy Behavior) 
01-002-150 การพัฒนาคุณภาพชีวิต      2-1-2 
  (Quality of Life Development) 
 

2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต  
2.1  กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน  (18  หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา       หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ 
01-202-201 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ    2-2-0 

(Career Knowledge) 
01-202-208 คอมพิวเตอร์์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ  2-1-2  

(Computer and Information for Work) 
01-222-201 เศรษฐศาสตร์์เบื้องต้น    2-2-0  

(Basic Economics) 
01-222-202 การบัญชีเบื้องต้น1    2-1-2  

(Basic Accounting 1)  
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา     หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ 
01-222-203 การบัญชีเบื้องต้น2    2-1-2  

(Basic Accounting 2) 
01-222-204 การขายเบื้องต้น1    2-2-0  

(Basic Selling 1) 
01-222-205 การขายเบื้องต้น2    2-1-2  

(Basic Selling 2) 
01-222-206 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น    2-1-2  

(Basic Thai Typing) 
01-222-207 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น    2-1-2  

(Basic English Typing) 
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 
  สถานศึกษาสามารถเลือกรายวิชาต่อไปนี้  ไปใช้ในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกหรือหมวดวิชาเลือก
เสรีได้ 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา       หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ 
01-202-202 การเป็นผู้ประกอบการ    2-2-0 

(Operator System) 
01-202-203 พลังงานและสิ่งแวดล้อม    2-1-2  
  (Environment and Energy) 
01-202-204 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   2-1-2  
  (Vocational Hygiene and Safety) 
01-202-205 การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ 1-1-0  
  (Resources Conservation and Environment) 
01-202-206 กฎหมายแรงงาน     1-1-0  
  (Labor law) 
01-202-207 ความปลอดภัยในงานอาชีพ   1-1-0  
  (Safety at Work) 

 
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา       หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ 
01-102-201 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น    2-1-2 

(Introduction to Computer Networks) 
01-102-202 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ     2-1-2 

(Computers in Business) 
01-102-203 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น     3-2-2  

(Preliminary Operating System) 
01-102-204 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์     2-1-2 

(Mathematics Computer) 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา     หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ 
01-102-205 คอมพิวเตอร์และการบํารุงรักษา    3-2-2  

(Computer and maintenance) 
01-102-206 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   3-2-2  

(Basic computer programming) 
01-102-207 การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด   3-2-2  

(Programming on open standards) 



01-102-208 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล    3-2-2  
(Database management) 

01-102-209 การสร้างเว็บไซต์     3-2-2  
(Website creation) 
 

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา       หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ 
01-102-210   องค์ประกอบศิลป์สําหรับงานคอมพิวเตอร์   2-1-2 

(Elements for Computer Arts) 
01-102-211   ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   2-1-2 

(English Computer Lab) 
01-102-212   โปรแกรมตารางคํานวณ     3-2-2  

(Spreadsheets) 
01-102-213   การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์     3-2-2 

(Expert Systems) 
01-102-214   โปรแกรมกราฟิก     3-2-2 

(Graphic) 
01-102-215   โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอ   3-2-2 

(Multimedia Presentations) 
01-102-216   การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด  3-2-2 

(Programming using graphical mode) 
01-102-217   โปรแกรมประมวลผลคํา     2-1-2 

(Word processors) 
01-102-218   โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ    2-1-2 

     (Statistical package)   
01-102-219   ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร  2-1-2 

(Good governance of information technology in organizations) 
01-102-220   อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ    2-1-2 

(Internet for Business) 
01-102-221   กฎหมายคอมพิวเตอร์     2-2-0 

(Computer Law)   
 
 
 
 



รายวิชาทวิภาคี 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา       หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ 
01-102-501  ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  1                          3-*-*  
 (Performance Computer Business 1) 
01-102-502   ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2    3-*-* 
 (Performance Computer Business 2) 
01-102-503   ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  3    3-*-* 
 (Performance Computer Business 3) 
01-102-504   ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4    3-*-*  
 (Performance Computer Business 4) 
01-102-505   ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  5    3-*-*  
 (Performance Computer Business 5) 
01-102-506   ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6    3-*-* 
 (Performance Computer Business 6) 
สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์ลักษณะงานของ

สถานประกอบการ เพื่อกําหนดรายละเอียดของรายวิชาทวิภาคี รวมทั้งจัดทําแผนการฝึกอาชีพ การวัดและการ
ประเมินผลรายวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ โดยใช้เวลาฝึกในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 

2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชา 01-102-901 ฝึกงาน หรือ 01-102-902  ฝึกงาน 1 และ 01-102-903  ฝึกงาน 2 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา       หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ 
01-102-901   ฝึกงาน       4-*-*  
   (On The Job Training) 
 01-102-902   ฝึกงาน 1     2-*-*  
   (On The Job Training 1) 
01-102-903   ฝึกงาน 2     2-*-*  
   (On The Job Training 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา       หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ 
01-102-904   โครงการ      4-*-*  
  (Project) 
01-102-905   โครงการ 1      2-*-*  
  (Project 1) 
01-102-906   โครงการ 2      2-*-*  
  (Project 2) 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่กําหนด หรือเลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 255 8 ทุกประเภทวิชาสาขาวิชา ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชา
เพ่ิมเติมในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ตามบริบท และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  หรือเลือกตามรายวิชา
ดังต่อไปนี้ 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา       หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ 
01-222-208 กฎหมายพาณิชย์     2-2-0 

     (Business Law)   
01-002-310 ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่อสาร   1-0-2 

     (Bahasa  Malayu  for  Communication)   
 
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา       หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ 
  01-002-401 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1    0-0-2  

(Professional Activity 1) 
 01-0 02-402 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2    0-0-2  
   (Professional Activity 2) 

01-002-403 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3    0-0-2   
   (Professional Activity 3) 

01-002-404 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4    0-0-2   
(Professional Activity 4) 

01-002-405 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5    0-0-2   
(Professional Activity 5) 

01-002-406 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 6    0-0-2 
  (Professional Activity 6) 

 



แผนการศึกษา 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ปีการศึกษาที ่ 1 
ภาคการศึกษาที่  1          
1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต     หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ 
             1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย         
  01-002-101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน  2-2-0   
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ        
  01-002-107 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1  2-2-0   
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์         
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์         
 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา         
  01-002-135 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม  2-2-0   
 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา        
  01-002-141 พลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ  1-0-2   
2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ         
 2.1 กลุ่มทักษะวิชาพื้นฐานวิชาชีพ        
  01-202-201 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  2-2-0   
  01-202-208 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 2-1-2   
  01-222-202 การบัญชีเบื้องต้น 1  2-1-2    
  01-222-204 การขายเบื้องต้น 1  2-2-0   
  01-222-206 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น  2-1-2  
 2.2 กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ        
 2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก         
 2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ        
 2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ        
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี          
  01-222-208 กฎหมายพาณิชย์  2-2-0    
4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร         
  01-002-401 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1  0-0-2    
           
  รวมหน่วยกิตทั้งหมด  19-15-10  
 
 
 



สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ปีการศึกษาที ่ 1 

ภาคการศึกษาที่  2          
1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต     หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ 
            1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย         
  01-002-103 ภาษาไทยธุรกิจ   1-1-0   
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ        
  01-002-108 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2  2-2-0    
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์         
  01-002-122 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  2-1-2    
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์         
  01-002-128 คณิตศาสตร์พื้นฐาน   2-2-0    
 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา         
 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา        
  01-002-147 เพศวิถีศึกษา   1-1-0    
2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ         
 2.1 กลุ่มทักษะวิชาพื้นฐานวิชาชีพ        
  01-222-201 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น   2-2-0    
  01-222-203 การบัญชีเบื้องต้น 2   2-1-2    
  01-222-205 การขายเบื้องต้น 2   2-1-2    
  01-222-207 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้อต้น   2-1-2    
 2.2 กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
  01-102-201 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ  2-1-2      
 2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก         
 2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ        
 2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ        
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี           
  01-002-310 ภาษาฮาซามลายูเพื่อการสื่อสาร  1-0-2    
4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร         
  01-002-402 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2  0-0-2    
           
  รวมหน่วยกิตทั้งหมด                                             19-13-14   
 
 
 



สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ปีการศึกษาที ่ 2 

ภาคการศึกษาที่  1          
1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต      หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย         
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ        
  01-002-109  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1   1-0-2    
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์         
  01-002-124  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 2-1-2    
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์         
  01-002-129  คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ  2-2-0    
 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา         
 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา        
2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ         
 2.1 กลุ่มทักษะวิชาพื้นฐานวิชาชีพ        
 2.2 กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ        
  01-102-208  โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล  3-2-2    
  01-102-203  ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น  3-2-2    
 2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก         
  01-102-215  โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอ 3-2-2    
  01-102-212  โปรแกรมตารางคํานวณ  3-2-2    
  01-102-217  โปรแกรมประมวลผลคํา  2-1-2    
 2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ        
 2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ        
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี          
4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร         
  01-002-403  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3  0-0-2    
           
  รวมหน่วยกิตทั้งหมด      19-12-16    
           
    
 
       
    
 



สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ปีการศึกษาที ่ 2 

ภาคการศึกษาที่  2          
1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต     หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย         
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ        
  01-002-114  ภาษาอังกฤษสําหรับงานพาณิชย์  1-0-2  
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์         
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์         
 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา         
  01-002-140  วัฒนธรรมอาเซียน   1-1-0  
 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา        
2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ         
 2.1 กลุ่มทักษะวิชาพื้นฐานวิชาชีพ        
 2.2 กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ        
  01-102-206  พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์      3-2-2  
  01-102-201  เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น      2-1-2  
 2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก         
  01-102-210  องค์ประกอบศิลป์สําหรับงานคอมพิวเตอร์   2-1-2    
  01-102-213  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์     3-2-2    
  01-102-216  การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด   3-2-2   
  01-102-214  โปรแกรมกราฟิก      3-2-2    
 2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ        
 2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ        
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี          
  01-202-204  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย     2-1-2   
4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร         
  01-002-404  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4     0-0-2   
           
  รวมหน่วยกิตทั้งหมด   20-12-18   
     
 
 
 
 



สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ปีการศึกษาที ่ 3 

ภาคฤดูร้อน (ก่อนภาคการศกึษาที่ 1) 
1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต       หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย  
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  
 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา  
 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา       
2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ         
 2.1 กลุ่มทักษะวิชาพื้นฐานวิชาชีพ        
 2.2 กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ        
 2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก         
 2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
  01-102-901    ฝึกงาน 4 –*–*       
 2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ        
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี          
4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร         
           
  รวมหน่วยกิตทั้งหมด 4–*–* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ปีการศึกษาที ่ 3 

ภาคการศึกษาที่  1          
1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย         
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ        
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์         
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์         
 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา         
 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา        
2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ         
 2.1 กลุ่มทักษะวิชาพื้นฐานวิชาชีพ        
 2.2 กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ        
  01-102-205 คอมพิวเตอร์และการบํารุงรักษา  3-2-2   
  01-102-207 การเขียนโปรแกรมมาตรฐานเปิด  3-2-2    
  01-102-209 การสร้างเว็บไซต์   3-2-2    
 2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก         
 2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ        
 2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ        
  01-102-904 โครงการ 4-*-*    
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี          
  01-102-218 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  2-1-2   
4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร         
  01-002-405 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5  0-0-2 
           
  รวมหน่วยกิตทั้งหมด 15-7-10  
       
       
 
 
 
    
 
 
 



สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ปีการศึกษาที ่ 3 

ภาคการศึกษาที่  2          
1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย         
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ        
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์         
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์         
 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา         
 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                
2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ         
 2.1 กลุ่มทักษะวิชาพื้นฐานวิชาชีพ        
 2.2 กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ        
  01-102-204 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์  2-1-2    
 2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก         
  01-102-220 อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ  2-1-2   
 2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ        
 2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ        
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี          
  01-102-219 ธรรมภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 2-1-2   
  01-102-221 กฏหมายคอมพิวเตอร์   2-2-0   
  01-202-202 การเป็นผู้ประกอบการ   2-2-0  
4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร         
  01-002-406 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 6  0-0-2   
           
  รวมหน่วยกิตทั้งหมด 10-7-9           

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
 

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
 

01-102-201 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  2-1-2  
จุดประสงค์รายวิชา   เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทํางานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย  
2. เลือกใช้อุปกรณ์และเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเบื้องต้น 
3. ประยุกต์ใช้งานเครือข่ายในองค์กร 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทํางานและกระบวนการของระบบเครือข่าย 
2. ใช้อุปกรณ์และเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน 
3. ประยุกต์ใช้งานเครือข่ายในการปฏิบัติงานขององค์กร 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบ

เครือข่าย ประเภทของเครือข่าย ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่าย โปรโตคอล รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย
การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่ายใช้โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมยูทิลิตี้บนเครือข่าย 

 
01-102-202 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ     2-1-2  
จุดประสงค์รายวิชา   เพ่ือให้ 

1. เข้าใจหลักการของระบบธุรกิจ 
2. เข้าใจบทบาทคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 
3. มีเจตคติท่ีดีในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงจริยธรรมในวิชาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบธุรกิจ 
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเอกสาร และการประมวลผลข้อมูลในระบบงานธุรกิจ  
3. วางแผนการใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในระบบงานธุรกิจ ความสัมพันธ์ของเอกสารในระบบงาน

ธุรกิจ การนําคอมพิวเตอร์ช่วยงานด้านการบัญชี ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านการผลิตและการ
ดําเนินการ ด้านทรัพยากรบุคคล 
 
 
 



01-102-203 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น     3-2-2  
จุดประสงค์รายวิชา   เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ 
2. มีความรู้เกี่ยวกับการทํางานของ โปรแกรมระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย เครื่องลูกข่ายและอุปกรณ์

พกพา 
3. มีทักษะในการติดตั้ง ใช้งานระบบปฏิบัติการต่างๆ และโปรแกรมยูทิลิตี้ 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ  
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการทํางานของโปรแกรมระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย เครื่องลูกข่ายและ

อุปกรณ์พกพา 
3. ติดตั้งและใช้ระบบปฏิบัติการทั้งระบบที่เป็นมาตรฐานปิด (Proprietary) และระบบที่เป็นมาตรฐานเปิด 

(Open Standard) 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ต่อพ่วง สื่อบันทึกข้อมูล ความหมายหน้าที่และความสําคัญของระบบปฏิบัติการ ประเภทของ
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ การเลือกใช้และติดตั้งระบบปฏิบัติการต่างๆ ทั้งระบบที่เป็นมาตรฐานปิด  
(Proprietary) และระบบที่เป็นมาตรฐานเปิด ( Open Standard) บนเครื่องแม่ข่าย ลูกข่ายและอุปกรณ์
พกพา การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการเบื้องต้นและโปรแกรมยูทิลิตี้ 

 
01-102-204 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์     2-1-2 
จุดประสงค์รายวิชา   เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบจํานวนและความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับการ
ทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจํานวน ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน พีชคณิตเชิงเส้นและ 
ทฤษฎีเมตริกซ ์

3. มีทักษะในการคํานวณทางคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์  
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบจํานวน ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน พีชคณิตเชิงเส้นและทฤษฎีเมตริกซ์  
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการคํานวณทางคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับวิวัฒนาการของระบบจํานวนและความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับการทํางาน

ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐาน พีชคณิตบูลีน คอมพิวเตอร์กับเลขฐาน หลักการคํานวณของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ พีชคณิตเชิงเส้นและทฤษฎีเมตริกซ์ 



01-102-205 คอมพิวเตอร์และการบ ารุงรักษา     3-2-2  
จุดประสงค์รายวิชา   เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทํางานและการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
2. ประกอบ และบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 
3. ตรวจสอบและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์ 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทํางานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  
2. ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมตามลักษณะงาน  
3. บํารุงรักษาอุปกรณ์ และแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์  

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประกอบ

เครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมตามลักษณะงาน การบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตรวจและ
กําจัดไวรัส แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์ สํารองและปูองกันความเสียหายของ
ข้อมูลการกู้คืนข้อมูล 

 
01-102-206 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์    3-2-2  
จุดประสงค์รายวิชา   เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม 
2. วิเคราะห์งาน ใช้ผังงานและรหัสเทียม เพื่อลําดับขั้นตอนการทํางาน 
3. ออกแบบโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจอย่างง่าย 
4. ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เขียนคําสั่งควบคุมการทํางานเบื้องต้น 
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห์งาน 
2. ออกแบบเขียนผังงาน รหัสเทียม ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm) 
3. เขียนโปรแกรมธุรกิจอย่างง่าย 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห์งาน ผังงาน รหัสเทียม 

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ( Algorithm) โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ และการใช้กระบวนการเขียน
โปรแกรม คําสั่งการคํานวณ เงื่อนไขกรณี และการทําซ้ํา การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพ่ือ
ประยุกต์ในงานธุรกิจ 
 
 
 



01-102-207 การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด    3-2-2  
จุดประสงค์รายวิชา   เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด 
2. วิเคราะห์และเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด 
3. สร้างชุดคําสั่งตามขั้นตอนการแก้ปัญหา (Algorithm) 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด 
2. เขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิดในงานธุรกิจ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด

องค์ประกอบของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ( Algorithm) กระบวนการเขียน
โปรแกรมคําสั่งควบคุม การทํางานของโปรแกรม การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิดที่สามารถใช้ได้ใน
ระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย 

 
 
01-102-208 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล     3-2-2 
จุดประสงค์รายวิชา   เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล ชนิด และลักษณะของข้อมูล  
2. สามารถปฏิบัติจัดการฐานข้อมูลในงานธุรกิจ 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลชนิดและลักษณะของข้อมูล  
2. สร้างและใช้งานระบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล ชนิดและลักษณะของข้อมูล การสร้าง

ฐานข้อมูลและตารางข้อมูล การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง ( Relationship) การสืบค้น แก้ไข และ
ปรับปรุงข้อมูล การสร้างฟอร์มและรายงานข้อมูล การใช้งานแมโคร (Macro) 

 
 
 
 
 
 
 



01-102-209 การสร้างเว็บไซต์     3-2-2  
จุดประสงค์รายวิชา   เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทํางานของเว็บไซต์  
2. เข้าใจโครงสร้างและไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษาหรือกระบวนการใช้เครื่องมือการสร้างเว็บไซต์  
3. ออกแบบและกําหนดส่วนประกอบที่จําเป็นของเว็บเพจ 
4. ใช้โปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสร้างเว็บไซต์ 
5. ติดตั้งและอัพโหลด (Upload) เว็บไซต์ 
6. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการโครงสร้างการทํางานและไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษาในการสร้าง

เว็บไซต์ 
2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสร้างเว็บไซต์และการติดตั้งและอัพโหลด 

(Upload) เว็บไซต์ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทํางานของเว็บไซต์ การออกแบบ
เว็บไซต์ การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสําเร็จรูปหรือโปรแกรมระบบ CMS 
(Content Management System) การทดสอบการทํางานของเว็บไซต์ และการ Upload เว็บไซต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
 
01-102-210 องค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์   2-1-2 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์  
2. วิเคราะห์ จําแนก ธาตุทางทัศนศิลป์ หลักการ และกฎเกณฑ์ขององค์ประกอบศิลป์  
3. ใช้ธาตุทางทัศนศิลป์ในงานองค์ประกอบศิลป์ 
4. จัดวางตําแหน่งภาพ และ จัดวางภาพชนิดต่าง ๆโดย 
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
2. จัดพื้นที่ จุดสนใจของภาพและการเน้นจัดวางตําแหน่งภาพ และ จัดวางภาพชนิดต่าง ๆ ตามหลักการ

ขององค์ประกอบศิลป์ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์การจัดวางวัตถุในจอภาพ
การใช้พื้นท่ี สัดส่วน การกําหนดเส้น สี แสง เงา การจัดวางตําแหน่งภาพ และการใช้ชนิดของการจัดภาพ
แบบต่าง ๆ 

 
01-102-211 ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    2-1-2 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์  
2. ใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ  

สมรรถนะรายวิชา 
1. ฟังคําสั่งเพื่อการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 
2. อ่านเอกสาร คู่มือเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
3. อ่านข้อความ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหาจากกล่องข้อความที่ปรากฎ  
4. นําเสนอผลงานการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าและพัฒนาทักษะทางภาษา และกรอกข้อมูลออนไลน์ 

ด้วยภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้คําศัพท์เทคนิคเก่ียวกับชิ้นส่วนและ 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาและการใช้งานคอมพิวเตอร์จากกล่องข้อความ  ( Dialogue box) การ
แก้ปัญหา (Troubleshooting) การช่วยเหลือ (Help) การนําเสนอและสาธิตงาน การเขียนใบสมัคร การ
ลงทะเบียนและกรอกข้อมูลออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาทักษะทางภาษาและการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 
01-102-212 โปรแกรมตารางค านวณ     3-2-2  
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบ เครื่องมือของโปรแกรมตารางคํานวณ  
2. ปูอน จัดเก็บ แก้ไขและตกแต่งข้อมูล ใช้สูตรและฟังก์ชั่นเบื้องต้น  
3. วิเคราะห์ สรุป และรายงานข้อมูลในรูปแผนภูมิหรือตารางวิเคราะห์ข้อมูล (pivot table) 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการการใช้เครื่องมือของโปรแกรมตารางคํานวณ 
2. ใช้คําสั่ง เครื่องมือเพ่ือจัดการข้อมูล 
3. สรุปจัดทํารายงาน และแสดงผลข้อมูลในรูปตารางและแผนภูมิตามลักษณะงาน 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะพ้ืนฐานของโปรแกรมตารางคํานวณ การปูอนและจัดเก็บข้อมูล

การแก้ไขและตกแต่งข้อมูล การสร้างตารางข้อมูล การใช้สูตรและฟังก์ชั่นในการคํานวณการพยากรณ์
ข้อมูลการเรียงลําดับ การสรุปและนําเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิและตารางวิเคราะห์ข้อมูล (Pivot Tab) 
 

01-102-213 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์     3-2-2  
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์และจําแนกประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์  
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพิมพ์ 
3. มีทักษะในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และจัดองค์ประกอบศิลป์ในสื่อสิ่งพิมพ์  
4. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของสื่อสิ่งพิมพ์ 
2. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ตามการใช้งาน 
3. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 

 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการพิมพ์ การออกแบบสื่อ

สิ่งพิมพ์ เทคนิคการใช้ภาพถ่ายในสื่อสิ่งพิมพ์ และการใช้โปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 
 
01-102-214 โปรแกรมกราฟิก      3-2-2  
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของภาพกราฟิก 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทและคุณลักษณะของแฟูมภาพกราฟิก  
3. มีทักษะการใช้โปรแกรมกราฟิก 
4. สร้างและตกแต่งภาพกราฟิก 
5. จัดการแฟูมภาพกราฟิก 
6. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานคอมพิวเตอร์กราฟิก 
2. ออกแบบภาพกราฟิกตามหลักองค์ประกอบศิลป์ 
3. สร้างภาพกราฟิกและจัดการแฟูมภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาพกราฟิก หลักการของภาพกราฟิกแบบ 

Vector และ Bitmap ประเภทและคุณลักษณะของแฟูมภาพกราฟิก การสร้างและตกแต่งภาพกราฟิก 
การจัดการแฟูมภาพกราฟิก ความแตกต่างของภาพกราฟิกแบบ 2 มิติ การใช้โปรแกรมสร้างภาพกราฟิก
แบบVector และ Bitmap 
 

01-102-215 โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการน าเสนอ    3-2- 2  
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานนําเสนอ 
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมนําเสนอ 
3. ผลิตชิ้นงาน และนําเสนอผลงาน 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบชิ้นงานนําเสนอ 
2. การออกแบบงานนําเสนอตามลักษณะงาน 
3. ผลิตชิ้นงานนําเสนอโดยใช้โปรแกรมนําเสนอ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานนําเสนอ  การถ่ายทอดแนวความคิดสู่ชิ้นงานที่เป็น

รูปธรรม (Story Board) การผลิตชิ้นงานนําเสนอ การใช้ภาษา การนําเสนอข้อมูล 



01-102-216 การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด   3-2-2  
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด  
2. ใช้คําสั่งในการควบคุมการทํางานของโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด  
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพัฒนาโปรแกรม ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm) และกระบวนการ

เขียนโปรแกรม 
2. เขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรม องค์ประกอบของโปรแกรม

ภาษาคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ( Algorithm) กระบวนการเขียนโปรแกรม คําสั่งควบคุมการ
ทํางานของโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจอย่างง่าย โดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมดเพื่อการพัฒนา
โปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและสร้างเป็นชิ้นงานจากโครงงานขนาดเล็ก 
 

01-102-217 โปรแกรมประมวลผลค า      2-1-2  
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทํางานของโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร  
2. ผลิตเอกสารโดยใช้โปรแกรมประเภทจัดพิมพ์เอกสาร 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทํางานของโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร ( Word Processing) และความรู้

เกี่ยวกับเอกสาร 
2. ออกแบบ และผลิตเอกสารตามการใช้งาน 
3. จัดทําเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ และเอกสารเชิงวิชาการโดยใช้โปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร  

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร  (Word Processing) ใน

การพิมพ์และตกแต่ง การสร้างตารางข้อมูล การจัดทําเอกสารรูปแบบต่างๆ หนังสือราชการ จดหมาย
ธุรกิจ แผ่นพับ เอกสารวิชาการการสร้างจดหมายเวียน การพิมพ์ซองจดหมาย การพิมพ์สมการ
คณิตศาสตร์การพิมพ์เชิงอรรถ การทําดัชนี การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ 
 
 
 
 
 



01-102-218 โปรแกรม ส าเร็จรูปทางสถิติ     2-1-2  
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการคํานวณค่าสถิติพ้ืนฐาน 
2. รวบรวมและเตรียมข้อมูลสําหรับประมวลผลข้อมูลทางสถิติพ้ืนฐาน 
3. ใช้คําสั่งโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติพ้ืนฐาน 
4. จัดทํารายงานข้อมูลทางสถิติและแผนภูมิ 
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการคํานวณค่าสถิติพ้ืนฐานกระบวนการรวบรวมข้อมูลการประมวลผลข้อมูล 

ตามลักษณะงาน 
2. ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการจัดทํารายงานข้อมูลทางสถิติและแผนภูมิ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการคํานวณค่าสถิติพ้ืนฐาน กระบวนการรวบรวมข้อมูล การ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จัดเตรียมข้อมูล บันทึกและแก้ไขข้อมูล การใช้คําสั่งโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติประมวลผลข้อมูลให้ได้ค่าสถิติพ้ืนฐาน จัดทํารายงานข้อมูลทางสถิติและแผนภูมิ 
 

01-102-219 ธรรมภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร   2-1-2  
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ
ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศทรัพย์สินทางปัญญาและจรรยาบรรณของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบบริหารความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001 

2. ใช้คอมพิวเตอร์โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล 
3. มีค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการการบริหารจัดการความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์โดยคํานึงถึงจริยธรรมและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพย์สินทาง
ปัญญาและจรรยาบรรณของเทคโนโลยีสารสนเทศระบบบริหารความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27001 
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศในระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต พระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 



01-102-220 อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ    2-1-2  
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สังคมออนไลน์ (Social Network) 
2. การใช้อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้อินเทอร์เน็ต 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้สังคมออนไลน์ (Social Network) เพ่ืองานธุรกิจ 
2. ใช้บริการที่มีในสังคมออนไลน์ (Social Network) เพ่ืองานธุรกิจ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สังคมออนไลน์ ( Social Network) การใช้อินเทอร์เน็ตในงาน

ธุรกิจการค้นหาข้อมูลด้วย Search Engine การรับ-ส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการใช้บริการที่
มีอยู่ในสังคมออนไลน์โปรแกรมจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล  (Personal Information Manager) การ
เรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การปูองกันและกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ต พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 

01-102-221 กฎหมายคอมพิวเตอร์      2-2-0  
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายคอมพิวเตอร์ 
2. มีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยบุคคล นิติกรรม สัญญา และหนี้ 
3. มีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 
4. มีทักษะในการนําหลักเกณฑ์ทางกฎหมายคอมพิวเตอร์มาใช้ในการดํารงชีวิตและในงานอาชีพ 
5. ตระหนักถึงความสําคัญของกฎหมายคอมพิวเตอร์ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ กฎหมายว่า

ด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร 
 
 
 
 
 
 



หมวดวิชาเลือกเสร ี
01-222-208 กฎหมายพาณิชย์      2-2-0 
  (Business Law) 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1. มีความเข้าใจหลักการที่เกี่ยวข้องกับบุคคล นิติกรรม สัญญา และหนี้ 
2. มีความเข้าใจหลักการกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของกฎหมายพาณิชย์ 
2. จัดทําเอกสารประกอบที่เก่ียวข้องกับกฎหมายพาณิชย์ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ว่าด้วยบุคคล  นิติกรรม สัญญา หนี้ และ

เอกเทศสัญญาเฉพาะ  สัญญาที่เกี่ยวกับซื้อขาย  เช่าซื้อ จ้างทําของ รับขนส่ง การยืม การคํ้าประกัน  การ
จํานอง-จํานํา การฝากทรัพย์  เก็บของในคลังสินค้า  ตัวแทนนายหน้าและประกันภัย  และวิธีการจัดทํา
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย 
 

01-002-310  ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่อสาร    1–0-2 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาบาฮาซามลายูตามสถานการณ์ต่าง ๆ  ในชีวิตประจําวัน  
2. มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม  
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาบาฮาซามลายูในชีวิตประจําวันและการศึกษาต่อ  

สมรรถนะรายวิชา 
1. ฟังเสียงและออกเสียงภาษาบาฮาซามลายูจากสื่อโสตทัศน์ 
2.  พูดโต้ตอบในสถานการณ์ท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน 
3. อ่านออกเสียงคําประโยค ข้อความ 
4.  เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาบาฮาซามลายู 

ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การออกเสียง การสนทนาสถานการณ์การต่าง ๆ  ใน

ชีวิตประจําวันการใช้คําศัพท์  สํานวนภาษาการอ่านคําและประโยค  การเขียนอักษรภาษาบาฮาซามลายูการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาบาฮาซามลายู 

 
 
 
 
 
 



รายวิชาทวิภาคี 
01-102-501, 502, 503, 504, 505, 506 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 1-6 3-*-*  
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1. มีความเข้าใจหลักการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนในการประกอบอาชีพ  
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามภาระหน้าที่ในสถานประกอบการที่กําหนด ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการ

ปฏิบัติงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาดและ

ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามภาระหน้าที่ในสถานประกอบการ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ให้สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์งานและกําหนดภาระหน้าที่ที่จะให้ผู้เรียน

ปฏิบัติโดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาและปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวกับการรับคําสั่งการวางแผนการทํางาน การจัดเตรียม 
ปรับตั้งบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุที่ใช้การดําเนินงานและแก้ไขปัญหาการทํางานตามหลักการ
เทคนิควิธีการและขั้นตอนการทํางานของสาขางานที่ศึกษาอยู่พร้อมทั้งการเขียนรายงานสรุปผลการ
ทํางานเป็นรายชิ้นงานและเป็นรายสัปดาห์โดยให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น 
 

รายวิชาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
01-102-901 ฝึกงาน       4-*-*  
01-102-902 ฝึกงาน 1      2-*-*  
01-102-903 ฝึกงาน 2      2-*-*  
 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 
2. ปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ  หรือแหล่งวิทยาการจนเกิดความ

ชํานาญ มีทักษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอาชีพระดับฝีมือ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
สมรรถนะรายวิชา 

1. เตรียมความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามข้ันตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกําหนด  
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 



ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดับฝีมือ 
โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
 
 

รายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
01-102-904 โครงการ      4-*-*  
01-102-905 โครงการ 1      2-*-*  
01-102-906 โครงการ 2      2-*-* 
 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงการสร้างและหรือพัฒนางาน 
2. ประมวลความรู้และ ทักษะในการสร้าง หรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการวางแผน 

ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดทําโครงการ และนําเสนอผลงาน 
2. ดําเนินการจัดทําโครงการ 
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการจัดทําโครงการ การวางแผน การดําเนินงาน การแก้ไขปัญหา

การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทําโครงการสร้างและหรือพัฒนา
งานที่ใช้ความรู้และทักษะในระดับฝีมือสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ดําเนินการเป็นรายบุคคลหรือ 
กลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 

 
กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  
 

01-202-201 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ     2-2-0 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏิบัติตนใน งานอาชีพ
หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทํางาน 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพเพ่ือการพัฒนาตนและงานอาชีพ  
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและหลักการบริหารงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏิบัติตนในงาน

อาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทํางาน 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพเพ่ือการพัฒนาตน องค์กรและงานอาชีพ 
3. ประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏิบัติตนในงาน

อาชีพหลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทํางาน 
 
01-202-208 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ    2-1-2 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ  การใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป การใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ 

2. สามารถสืบค้นและสื่อสารข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ต ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
สําเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ 

2. ใช้ระบบปฏิบัติการในการจัดสภาพแวดล้อมและจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
3. ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพตามลักษณะงาน 
4. สืบค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต 
5. สื่อสารข้อมูลสารสนเทศโดยใช้อินเทอร์เน็ต 

 



ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ  การใช้

ระบบปฏิบัติการ  (Windows, Mac, Open source OS, ฯลฯ) การใช้โปรแกรมประมวลผลคําเพ่ือจัดทํา
เอกสารในงานอาชีพ  การใช้โปรแกรมตาราง  ทําการเพื่อการคํานวณในงานอาชีพ  การใช้โปรแกรมการ
นําเสนอผลงาน  หรือการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  อ่ืน ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ  การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้น
ข้อมูลเพื่องานอาชีพและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ  ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพ 

 
01-222-201 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น      2-2-0 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทางเศรษฐศาสตร์  
2. นําความรู้และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนบานทางเศรษฐศาสตร์และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
2. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับความรู้พ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์  อุปสงค์ อุปทาน และการกําหนดราคาดุลยภา พ 

ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน  ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค  ทฤษฎีการผลิต  ตลาดในระบบเศรษฐกิจ  
รายได้ประชาชาติ เงินเฟูอ เงินฝืดและเงินตึงตัว วัฎจักรเศรษฐกิจ ดุลการค้าและดุลการชําระเงิน  และการ
พัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและแนวทางแก้ไข 
 

01-222-202  การบัญชีเบื้องต้น 1      2-1-2 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. มีความเข้าใจหลักการ วิธีการ และข้ันตอนการจัดทําบัญชีสําหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจ
บริการ 

2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องต้นตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป สําหรับกิจการเจ้าของคนเดียว
ประเภทธุรกิจบริการ 

3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย ์มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี  
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชีสําหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ 
2. ปฏิบัติงานบัญชีสําหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความหมาย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการบัญชี  ข้อสมมติทาง

บัญชี  ความหมายของสินทรัพย์  หนี้สิน และส่วนของเจ้าของตามแม่บทการบัญชี  สมการบัญชี  การ
วิเคราะห์รายการค้า  การบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปของธุรกิจบริการเจ้าของคน
เดียว ในสมุดรายวันทั่วไป  สมุดเงินสด 2 ช่อง ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท  งบทดลอง กระดาษทํา
การชนิด 6 ช่อง งบการเงิน ปรับปรุง ปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี 

 
01-222-203 การบัญชีเบื้องต้น 2      2-1-2 

วิชาบังคับก่อน : 01-222-202 การบัญชีเบื้องต้น 1 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. มีความเข้าใจหลักการ วิธีการ และข้ันตอนการจัดทําบัญชีสําหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจ
ซื้อขายสินค้า 

2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สําหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภทธุรกิจ
ซื้อขายสินค้า 

3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชีสําหรับกิจการเจ้าของคนเดียว ประเภทธุรกิจซื้อขาย
สินค้า 

2. ปฏิบัติงานบัญชีสําหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้าตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความหมายของสินค้า  การบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า

สําหรับกิจการที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป  การ
ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท  รายการปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี  กระดาษทําการชนิด  8 
ช่อง งบกําไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบทดลองหลังปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



01-222-204 การขายเบื้องต้น 1       2-2-0 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. เข้าใจหลักการขาย และความรู้พ้ืนฐานของงานขาย 
2. เตรียมความพร้อมสําหรับการเป็นนักขายที่ดี 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อมั่นในตนเอง 

และความมีมนุษยสัมพันธ์ 
สมรรถนะรายวิชา 

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการขาย และความรู้พ้ืนฐานของการขาย 
2.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหน้าที่การขาย ประเภทและลักษณะของงานขาย 
3.  แสดงความรู้เกี่ยวกับตนเอง กิจการ ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า คู่แข่งขัน โอกาสและความก้าวหน้าของนักขาย 
4.  เตรียมความพร้อมสําหรับการเป็นนักขายที่ดีตามหลักการ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับหลักการขาย  แนวคิดทางการขาย  วิวัฒนาการการขาย  หน้าที่ทางการขาย  

ประเภทและลักษณะของงานขาย ความรู้เกี่ยวกับตนเอง ความรู้เกี่ยวกับกิจการ  ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  
ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน คุณสมบัติของนักขาย โอกาสและความก้าวหน้าของนักขาย 

 
01-222-205  การขายเบื้องต้น 2      2-1-2 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1.  เข้าใจกระบวนการขาย และจรรยาบรรณของนักขาย 
2.  เข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เก่ียวข้องกับงานขาย 
3.  มีทักษะในการปฏิบัติงานขายตามกระบวนการขายและบริการลูกค้า  
4.  มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ ความอดทน ความซื่อสัตย์ และจิตบริการ 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขายและจรรยาบรรณของนักขาย 
2.  ปฏิบัติงานขายตามกระบวนการขายและบริการลูกค้าตามหลักการ 
3.  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในกระบวนการขาย 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการขาย  การแสวงหาลูกค้า  การเตรียมตัวก่อนเข้าพบ  การเข้า

พบ การเสนอขาย  การตอบข้อโต้แย้ง  การปิดการขาย  การติดตามผลหลังการขาย  การบริการก่อนและ
หลังการขาย จรรยาบรรณของนักขาย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการขาย 

 
 
 
 
 



01-222-206 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น      2-1-2 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิมพ์ไทย 
2.  มีทักษะในการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส 
3.  มีทักษะในการบํารุงรักษาเครื่อง 
4.  มีกิจนิสัยที่ดีในการพิมพ์ 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส 
2.  พิมพ์สัมผัสแปูนพิมพ์ต่าง ๆ ตามหลักการ 
3.  คํานวณคําสุทธิตามหลักเกณฑ์ 
4.  บํารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ตามคู่มือ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส  การพิมพ์แปูนอักษร  แปูนตัวเลข  

สัญลักษณ์ เครื่องหมาย  การพิมพ์ประโยค  การคํานวณคําสุทธิ  และการบํารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีดหรือ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

01-222-207 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น      2-1-2 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิมพ์อังกฤษ 
2. มีทักษะในการพิมพ์อังกฤษแบบสัมผัส 
3. มีทักษะในการบํารุงรักษาเครื่อง 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการพิมพ์ 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพิมพ์อังกฤษแบบสัมผัส 
2.  พิมพ์สัมผัสแปูนพิมพ์ต่าง ๆ ตามหลักการ 
3.  คํานวณคําสุทธิตามหลักเกณฑ์ 
4.  บํารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ตามคู่มือ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพิมพ์อังกฤษแบบสัมผัส  การพิมพ์แปูนอักษร  แปูนตัวเลข

สัญลักษณ์ เครื่องหมาย  การพิมพ์ประโยค  การคํานวณคําสุทธิ  และการบํารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีดหรือ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

 

 
 
 
 



01-202-202 การเป็นผู้ประกอบการ      2-2-0 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนเปูาหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การเป็นผู้ประกอบการ การ
วางแผนและการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบื้องต้น และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2. สามารถจัดทําแผนธุรกิจอย่างง่าย โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการ
บริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นผู้ประกอบการ และมีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน 
ประหยัดและอดทน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวางแผนเปูาหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การเป็นผู้ประกอบการ 

การวางแผนและการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบื้องต้น และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2. จัดทําแผนธุรกิจอย่างง่าย 
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดําเนินงาน 
4. ประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการวางแผนและดําเนินงาน 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับการวางแผนเปูาหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ  การออมและการลงทุน  การ

เป็นผู้ประกอบการ  การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน  กฎหมายที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ  
รูปแบบแผนธุรกิจ  หลักเบื้องต้นในการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในองค์กร  และการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นผู้ประกอบการ 

 
01-202-203 พลังงานและสิ่งแวดล้อม      2-1-2 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. เข้าใจหลักและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในการดําเนินชีวิตประจําวันและ

งานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบของการใช้พลังงานต่อสิ่งแวดล้อม  
3. วางแผนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามข้อกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง  
4. ประยุกต์ใช้หลักและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาในชุมชนและ

สังคม 
5. เลือกใช้พลังงานทดแทนในการดําเนินชีวิต 



ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ของ

พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับการดํารงชีวิต  ปัญหาการใช้พลังงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  หลักและ
วิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  การปูองกันและแก้ไขปัญหา  พลังงานทดแทน  กฎหมายและ
นโยบายที่เกี่ยวข้อง 

 
01-202-204 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย     2-1-2 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1.  เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
อาชีพ 

2.  สามารถดําเนินการเบื้องต้นในการควบคุมและปูองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการทํางาน 
3.  สามารถปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
4.  มีจิตสํานึกและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานอาชีพตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ 
2.  วางแผน ดําเนินการเบื้องต้นในการควบคุม ปูองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการทํางาน 
3.  วางแผนปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
4.  อ่านและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย 
5.  เลือก ใช้เครื่องปูองกันอันตรายตามสถานการณ์ 
6.  ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ  มลพิษ โรค

และอุบัติภัยที่เกิดจากการทํางานและการควบคุมปูองกัน  การปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการย
ศาสตร์ การจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย  
เครื่องปูองกันอันตราย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



01-202-205 การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ   1-1-0 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1.  มีความรู้หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ 
2.  มีความเข้าใจหลักการใช้ทรัพยากรในงานอาชีพ 
3.  มีความเข้าใจวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ 
4.  มีเจตคติท่ีดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ 
2.  วางแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานอาชีพ  และพ้ืนฐานความรู้ทาง

นิเวศวิทยา สําหรับการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ  โดยทางตรงและทางอ้อม  
การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดในงานอาชีพ 

 
01-202-206 กฎหมายแรงงาน       1-1-0 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1.  เข้าใจกฎหมาย พระราชบัญญัติและประกาศกระทรวงที่เก่ียวข้องด้านแรงงาน 
2.  เข้าใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับแรงงาน 
3.  เพ่ือให้มีกิจนิสัยที่ดี และมีเจตคติที่ดีต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องกับแรงงาน 
2.  ปฏิบัติตามวิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับแรงงาน 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับกฎหมาย  พระราชบัญญัติและประกาศกระทรวงที่เก่ียวข้องกับแรงงาน  การ

คุ้มครองแรงงาน  แรงงานสัมพันธ์  การประกันสังคม  เงินทดแทน  ความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางานภาคธุรกิจ ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



01-202-207 ความปลอดภัยในงานอาชีพ     1-1-0 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1.  มีความเข้าใจหลักความปลอดภัยในงานอาชีพ 
2.  มีความสามารถเก่ียวกับการปูองกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 
3.  มีความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในงานอาชีพ 
2.  แสดงความรู้เกี่ยวกับการปูองกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานทั่วไป 
3.  แสดงความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัย โรคอันเนื่องจากการประกอบอาชีพ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับมาตรฐานความปลอดภัยในอาชีพ  สาเหตุและความสูญเสียของอุบัติเหตุและการ

ปูองกันในการปฏิบัติงานอาชีพ  การปูองกันและระงับอัคคีภัย  โรคอันเนื่องจากการประกอบอาชีพ  
หลักการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือ  เครื่องจักร  ไฟฟูา สารเคมี และกฎหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัย 
 

01-222-208 กฎหมายพาณิชย์        2-2-0 
จุดประสงค์รายวิชาเพ่ือให้ 
 1. มีความเข้าใจหลักการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนิติกรรมสัญญาและหนี้ 
 2. มีความเข้าใจหลักการกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของกฎหมายพาณิชย์ 
 2. จัดทําเอกสารประกอบที่เก่ียวข้องกับกฎหมายพาณิชย์ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคลนิติกรรมสัญญาหนี้และเอกเทศ
สัญญาเฉพาะสัญญาที่เกี่ยวกับซื้อขายเช่าซื้อจ้างทําของรับขนส่งการยืมการคํ้าประกันการจํานอง -จํานํา
การฝากทรัพย์เก็บของในคลังสินค้าตัวแทนนายหน้าและประกันภัยและวิธีการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย 

 

 
 
 
 
 



รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร  
 01-002-401 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1    0-0-2 
 01-0 02-402 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2    0-0-2 

01-002-403 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3     0-0-2  
01-002-404 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4    0-0-2 
01-002-405 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5    0-0-2 
01-002-406 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 6    0-0-2 
  

จุดประสงค์รายวิชาเพ่ือให้ 
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการเสริมสร้างทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตการพัฒนาองค์กรชุมชนและสังคม 
2. วางแผนลงมือปฏิบัติประเมินผลและปรับปรุงการทํางานในการร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบมีวินัยคุณธรรมจริยธรรมความคิดริเริ่ ม

สร้างสรรค์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ 
2. วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการกระบวนการลักษณะและวัตถุประสงค์ของ

กิจกรรม 
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็นผู้นําผู้ตามในการร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
4. ประเมินผลและปรับปรุงการทํากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมองค์การวิชาชีพกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์วิชาการและ

วิชาชีพกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตกิจกรรมพัฒนาองค์กรชุมชนและสังคมการใช้กระบวนการกลุ่มและ
การเป็นผู้นําผู้ตามตามระบอบประชาธิปไตยในกิจกรรมเก่ียวกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และกิจกรรม
อ่ืนๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นโดยการวางแผนลงมือปฏิบัติประเมินผลและปรับปรุงการทํางาน 

 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาทักษะชีวิต 

กลุ่มวิชาภาษาไทย 
 

01-002-101   ภาษาไทยพื้นฐาน      2-2-0 
 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย 
2. สามารถเลือกใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาเหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ โอกาสและ

ประสบการณ์ 
3. สามารถนําความรู้และทักษะการฟัง การดูการพูด การอ่าน และการเขียนไปใช้สื่อสารใน

ชีวิตประจําวันถูกต้องตามหลักการ 
4. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการใช้ภาษาไทย 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน 
2. วิเคราะห์ ประเมินค่าสารจากการฟัง การดู การอ่านตามหลักการ 
3. พูดติดต่อกิจธุระ พูดในโอกาสต่างๆ ตามหลักการและมารยาทของสังคม 
4. เขียนข้อความติดต่อกิจธุระเขียนรายงานเชิงวิชาการละเขียนโครงการตามหลักการ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับการรับสารและการส่งสารด้วยภาษาไทย การใช้ถ้อยคํา สํานวน ระดับภาษาการฟัง

การดูและการอ่านข่าว บทความสารคดี โฆษณาบันเทิงคดี วรรณกรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ด้านภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การพูดในโอกาสต่างๆ  ตามมารยาทของสังคม  
การกล่าวทักทาย แนะนําตนเองและผู้อ่ืน ตอบรับและปฏิเสธ แสดงความยินดี แสดงความเสียใจ  
การพูดติดต่อกิจธุระ พูดสรุปความ พูดแสดงความคิดเห็น การเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ เขียนสะกดคํา 
สรุปความ อธิบาย บรรยาย การกรอกแบบฟอร์ม เขียนประวัติย่อ เขียนรายงานเชิงวิชาการและเขียน
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



01-002-102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ     1-1-0 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย 
2. สามารถเลือกใช้ภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพอย่างถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา 
3. สามารถนําทักษะทางภาษาไทยไปใช้พัฒนาตนเองและงานอาชีพ  
4. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการใช้ภาษาไทย 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ 
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากการฟัง การดู การอ่านตามหลักการ  
3. พูดติดต่อกิจธุระ พูดในงานอาชีพตามหลักการ 
4.  เขียนเอกสารในงานอาชีพตามหลักการ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ การฟังคําสั่งหรือข้อแนะนําการปฏิบัติงาน  

ฟัง และดูสารในงานอาชีพจากสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการใช้อุปกรณ์หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การนําเสนอผลงาน สาธิต
ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการผลิตชิ้นงาน การพูดติดต่อกิจธุระ สนทนากิจธุระทางโทรศัพท์ 
สัมภาษณ์งาน พูดเสนอความเห็นในที่ประชุม การเขียนรายงาน การปฏิบัติงาน เขียนจดหมายกิจธุระ 
และเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์งานอาชีพ 

 
01-002-103  ภาษาไทยธุรกิจ      1-1-0 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย 
2. สามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารในงานธุรกิจอย่างถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา 
3. สามารถนําทักษะทางภาษาไทยไปใช้พัฒนาตนเองและงานอาชีพ 
4. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการใช้ภาษาไทย 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในงานธุรกิจ 
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานธุรกิจ จากการฟัง การดู การอ่านตามหลักการ 
3. พูดติดต่อกิจธุระ พูดในงานธุรกิจตามหลักการ 
4. เขียนเอกสารในงานธุรกิจตามหลักการ 

 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับ การฟังคําสั่งหรือข้อแนะนําการปฏิบัติงาน ฟังและดูสารในงานอาชีพจากสื่อบุคคล

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการใช้อุปกรณ์
หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การนําเสนอผลงาน การขายสินค้าและบริการ การพูดติดต่อ  
กิจธุระ สนทนากิจธุระทางโทรศัพท์ สัมภาษณ์งาน พูดเสนอความเห็นและเขียนรายงานการประชุม  
การเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ เขียนจดหมายกิจธุระและธุรกิจในงานอาชีพ 

 
01-002-104 การพูดในงานอาชีพ      1-1-0 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการพูดและศิลปะการพูด 
2. มีทักษะการพูดในโอกาสต่างๆ ตามหลักการพูด 
3. สามารถใช้ทักษะการพูดพัฒนาบุคลิกภาพและงานอาชีพ 
4. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการพูด 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและศิลปะการพูด 
2. สื่อสารเพื่อติดต่อกิจธุระและธุรกิจตามหลักการ 
3. สื่อสารกับชุมชนในโอกาสต่างๆ ตามข้ันตอน 
4. แสดงบุคลิกภาพเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับการพูดในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ พูดติดต่อกิจธุระในโอกาสต่างๆ   

การแสดงความคิดเห็น นําเสนอผลงาน บรรยายสรุป เสนอขายสินค้าหรือบริการ สื่อสาร ในที่ชุมชน   
ในหน้าที่โฆษกและพิธีกร กล่าวต้อนรับ กล่าวขอบคุณ กล่าวรายงาน  กล่าวอําลาอาลัย กล่าวสุนทรพจน์
และอวยพรในโอกาสต่างๆ 
 

01-002-105  การเขียนในงานอาชีพ  1-1-0 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียน 
2. สามารถเรียบเรียงถ้อยคําได้ถูกต้องตามหลักการเขียน 
3. สามารถใช้ทักษะการเขียนพัฒนาตนเองและงานอาชีพ 
4. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการเขียน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้และหลักการเขียนถ้อยคํา สํานวน โวหาร 
2. เขียนคําทับศัพท์ ศัพท์เฉพาะวิชาชีพถูกต้องตามหลักการเขียน  
3. เขียนข้อความติดต่อกิจธุระและธุรกิจตามรูปแบบและหลักการ 

 



ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับการเขียนในงานอาชีพ การเรียบเรียงถ้อยคํา สํานวน โวหารที่ใช้ในชีวิตประจําวัน

และงานอาชีพ เขียนสะกดคํา เขียนคําทับศัพท์และศัพท์เฉพาะวิชาชีพ เขียนแสดงความคิดเห็นและแสดง
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ เขียนรายงานการประชุม บันทึกข้อความ จดหมายกิจธุระและธุรกิจและเขียน
บทร้อยกรอง โฆษณา ประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ 

 
01-002-106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์     1-1-0 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ 
2. สามารถเลือกใช้ภาษาไทยในการพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามหลักการ 
3. สามารถใช้ทักษะการใช้ภาษาไทยพัฒนาตนเองและงานอาชีพ 
4. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการใช้ภาษาไทย 

สมรรถรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ถ้อยคํา สํานวน โวหาร 
2. พูดเชิงสร้างสรรค์ตามรูปแบบและหลักการพูด 
3. เขียนเชิงสร้างสรรค์ตามรูปแบบและหลักการเขียน 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับ การใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ การเรียบเรียงถ้อยคํา สํานวน โวการ การพูด เล่า

เรื่อง การอธิบาย บรรยาย การพูดโน้มน้าว การนําเสนอผลงาน การเขียนสรุปความ เขียนนิทาน  
สารคดี บทความ ปกิณกะ เขียนแสดงความคิดเห็นและแสดงความรู้สึกในโอกาสต่างๆ เขียนบทร้อยกรอง 
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
 
01- 002 – 107  ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1    2-2-0 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง ดู พูด อ่านและเขียนตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน  
2. มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม  
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและ  

การศึกษาต่อ 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟัง – ดู บทสนทนา เรื่องราว คําสั่งต่างๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน์ 
2. สื่อสารโต้ตอบได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน  
3. อ่านเรื่องท่ัวไปในชีวิตประจําวัน 
4. เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในชีวิตประจําวัน 
5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ 
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียนพร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับ การฟัง – ดู พูด อ่าน เขียน การฟังคําสั่ง เรื่องราว การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์
ต่าง ๆ หรือท่ีกําหนดเกี่ยวกับครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุขภาพ การสนทนาเรื่องในอดีต ปัจจุบันและ
อนาคต เทศกาลทางวัฒนธรรม การอ่านเรื่องท่ัวไป ข้อความสั้นๆ ที่พบในชีวิตประจําวันจากสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเขียนข้อความสั้นๆ การใช้พจนานุกรมและ online dictionary การใช้ภาษาตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือฝึกฝนกับเพื่อ
พัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 
01- 002-108  ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2      2-2-0 
   วิชาบังคับก่อน : 01-002-107 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง - ดู พูด อ่านและเขียน ตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน 
2. มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม 
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ฟัง – ดู เรื่องราว บันเทิงคดี ข่าวสั้นๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน์ 
2. สนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวันและสถานประกอบการ 
3. อ่านเรื่องท่ัวไป กําหนดการ ปูายต่างๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
4. เขียนให้ข้อมูล กรอกแบบฟอร์มต่างๆ ในชีวิตประจําวัน 



5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ 
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียนพร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับ การฟัง – ดู พูด อ่าน เขียน การฟัง – ดูเรื่องราวต่างๆ บันเทิงคดีจากสื่อโสตทัศน์ การ
สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ ที่กําหนดเกี่ยวกับการเดินทาง ท่องเที่ยว การบอกทิศทาง การบอก
ตําแหน่งที่ตั้ง สิ่งบันเทิง การซื้อ ขาย การต้อนรับ การสนทนาทางโทรศัพท์ การปฏิบัติตามคําสั่งขั้นตอนการ
ปฏิบัติ การอ่านเรื่องทั่วไปข้อความ กําหนดการปูายประกาศต่างๆ ที่พบในชีวิตประจําวันจากสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือฝึกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนา
ทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การศึกษาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 
01-002-109  ภาษาอังกฤษฟัง – พูด  1     1-0-2  
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง ดู พูด ตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน 
2. มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม  
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาในชีวิตประจําวันและการศึกษาต่อ 

สรรถนะรายวิชา 
1. ฟัง – ดู การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ ที่สนใจในชีวิตประจําวัน 
2. พูดสื่อสารสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวันและสถานประกอบการ 
3. ใช้สํานวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
4. ใช้วัฒนธรรมและอวัจนภาษาสื่อความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ 
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง – ดู การสนทนาโต้ตอบการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ที่สนใจและท่ี

กําหนดจากภาพยนตร์ เพลง สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และจากเว็บไซด์ต่างๆ การแสดงบทบาทสมมุติใน
สถานการณ์ต่างๆ การฝึกฝนออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักการออกเสียง การใช้คําศัพท์ สํานวนทางภาษา
ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจําวันจริง การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา (verbal and non-verbal language) การ
ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือ
ฝึกฝนกับเพ่ือนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 
 
 
 



01-002-110  ภาษาอังกฤษ – พูด 2      1-0-2 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง ดู พูด อ่าน และเขียนตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวันในระดับท่ีสูงขึ้น 
2. มีความรู้เข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม 
3. คระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ฟัง – ดู ข่าว การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน์ 
2. สนทนาโต้ตอบใช้บทบาทสมมุติและสถานการณ์จําลองในสถานการณ์ต่างๆ ที่กําหนดหรือตามความสนใจ 
3. ใช้คําศัพท์สํานวนทางภาษาเหมาะสมกับสถานการณ์และมารยาทสังคมวัฒนธรรม 
4. ออกเสียงภาษาอังกฤษได้ตามหลักการออกเสียง 
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง – ดู การสนทนาโต้ตอบการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ที่กําหนด

หรือตามสนใจจากภาพยนตร์ เพลง สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซด์ต่างๆ การแสดงบทบาทสมมุติ 
สถานการณ์จําลอง การเล่นเรื่องจากสิ่งที่ฟังหรือดู การฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักการออกเสียง การ
ใช้คําศัพท์ สํานวนทางภาษาต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตจริง การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา  (verbal and non-
verbal language) การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นแหล่งเรียนรู้หรือฝึกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

 
01-002-111 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจ าวัน    1-0-2 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. สามารถอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆ ในชีวิตประจําวัน 
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการอ่านภาอังกฤษในชีวิตประจําวันและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. อ่านหนังสือพิมพ์ แผ่นพับ แผ่นปลิว โฆษณา โปสการ์ดจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน 
2. อ่านประกาศ ฉลาก ปูายประกาศ ปูายเตือน เครื่องหมาย สัญลักษณ์จากสถานที่ต่างๆ 
3. อ่านตาราง แผนภาพ แผนภูมิ 
4. อ่านเอกสารทางการค้า 
5. อ่านประกาศรับสมัครงานระเบียบการ 
6. อ่านกําหนดการบันทึกสั้นๆ 
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการอ่านพร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การอ่านเรื่องต่างๆ ที่พบในชีวิตประจําวันจากสื่อสิ่งพิมพ์ สารคดี บันเทิงคดี หนังสื่อ

พิมพ์ โฆษณาแผ่นพับ แผ่นปลิว โปสการ์ด ประกาศ ฉลาก ปูายประกาศ ปูายเตือน เครื่องหมาย สัญลักษณ์ 
ตาราง แผนภาพ แผนภูมิ รายการสินค้า ประกาศรับสมัคร ระเบียบการ บันทึกสั้นๆ การเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 
01-002-112  การเขียนในชีวิตประจ าวัน     1-0-2 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. สามารถเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและการศึกษาต่อ  

สมรรถนะรายวิชา 
1. เขียนข้อมูลบุคคล 
2. เขียนบันทึกย่อ ข้อความสั้นๆ 
3. เขียนอวยพรเทศกาลต่างๆ 
4. เขียนจดหมายส่วนตัว จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
5. กรอกแบบฟอร์มชนิดต่างๆ 
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการเขียนพร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนโต้ตอบทางสังคม การเขียนข้อมูลบุคคล ข้อความสั้นๆ บันทึกย่อ/จดหมาย

ส่วนตัว การเขียนบัตรอวยพร บัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ในโอกาสต่างๆ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์การกรอก
แบบฟอร์มต่างๆ การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการเขียน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 
01-002-114  ภาษาอังกฤษส าหรับงานพาณิชย์    1-0-2 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. สามารถ ฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจ  
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจและการศึกษาต่อ  

สมรรถนะรายวิชา 
1. ฟัง – ดู การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ การปฏิบัติงานในงานอาชีพธุรกิจจากสื่อโสตทัศน์ 
2. อ่านเรื่อง เอกสารตามคําสั่ง กฎระเบียบการปฏิบัติงานในงานอาชีพธุรกิจ 
3. พูดโต้ตอบ ปฏิบัติตามคําสั่ง สาธิตและนําเสนอตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพธุรกิจ 
4. เขียนให้ข้อมูล บันทึกข้อความสั้นๆ และกรอกแบบฟอร์ม เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรกิจ  
5. ใช้คําศัพท์เทคนิคในงานธุรกิจ 
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจพร้อมแสดงหลักฐานการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง 



ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ หน่วยงานในองค์กรและ

หน้าที่รับผิดชอบ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การสื่อสารทางธรกิจการติดต่อทางโทรศัพท์การนัดหมาย การบอก
ตําแหน่งที่ตั้ง การอ่านเอกสารทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ การโฆษณาสินค้า แผ่นพับ แผนภาพ ตาราง กฎระเบียบ
การปฏิบัติงาน การเขียนบันทึกข้อความสั้นๆ การกรอกแบบฟอร์มที่ใช้ในงานธุรกิจ การปฏิบัติตามคําสั่งการ
ให้ข้อมูลต่างๆ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) นําเสนอสินค้า การใช้พจนานุกรมและ  online 
dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจ 

 
01-002-115  การโต้ตอบจดหมายธุรกิจ     1-0-2 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. สามารถอ่านและเขียนโต้ตอบจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษประเทศต่างๆ 
2. ตระหนักและเห็นประเทศของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. อ่านเอกสารทางธุรกิจ จดหมาย ประเภทต่างๆ ในการปฏิบัติงานธุรกิจ 
2. เขียนโต้ตอบจดหมายประเภทต่างๆ ในงานธุรกิจ 
3. เขียนจดหมายเชิญในโอกาสต่างๆ การแสดงความยินดี 
4. ใช้คําศัพท์เทคนิคในงานธุรกิจ 
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการอ่านและการเขียนเอกสารในงานธุรกิจพร้อมแสดงหลักฐาน

การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การเขียนจดหมายธุรกิจประเภทต่างๆ การใช้รูปแบบและโครงภาษาการเขียน
จดหมายธุรกิจ จดหมายสอบถาม การตอบรับและการตอบปฏิเสธ จดหมายสั่งซื้อและตอบการสั่งซื้อ  
การสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ต การกรอกใบสั่งซื้อ วิธีการชําระเงิน ใบแจ้งชําระหนี้ จดหมายเชิญในโอกาสต่างๆ 
การแสดงความยินดี การกรอกแบบฟอร์มทางธุรกิจ การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้นและฝึกฝนการอ่าน และการเขียนเอกสารในงานธุรกิจด้วยตนเอง 

 
01-002-116  ภาษาอังกฤษส าหรับคอมพิวเตอร์     1-0-2 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอร์  
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอร์และการศึกษาต่อ  

สมรรถนะรายวิชา 
1. ฟัง – ดู การสาธิต การปฏิบัติงานในงานใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสื่อโสตทัศน์ 
2. สนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่างๆ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 
3. อ่านเรื่อง คู่มือ คําสั่ง ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกิจคอมพิวเตอร์  
4. เขียนให้ข้อมูล ใบสมัคร การลงทะเบียน และการกรอกข้อมูลออนไลน์  



5. ใช้คําศัพท์เทคนิคในงานคอมพิวเตอร์ 
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นความก้าวหน้าในงานคอมพิวเตอร์และฝึกฝนการใช้พร้อมแสดงหลักฐาน

การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง ดู พูด อ่านและเขียน การใช้คําศัพท์เทคนิค ชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
การอ่านเกี่ยวกับธุรกิจคอมพิวเตอร์ คู่มือ คําสั่ง การปฏิบัติตามคําสั่ง การใช้โปรแกรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
ต่างๆ การอ่านและการถ่ายโอนความหมายของตัวย่อ สัญลักษณ์ กล่องข้อความ (Dialogue box) การ
แก้ปัญหา (Troubleshooting) การช่วยเหลือ (Help) การใช้พจนานุกรมและ online dictionary การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง 

 
01-002-117   ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ   1-0-2 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ฟัง – ดูเรื่องราว เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ จากสื่อโสตทัศน์ 
2. พูดสาธิต การนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. อ่าน ข้อความ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. เขียนให้ข้อมูลต่างๆ บนสังคมออนไลน์ ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ใช้คําศัพท์เทคนิคในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้นความก้าวหน้าด้านการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆ และฝึกฝนการใช้

ภาษาอังกฤษพร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง ดู พูด อ่านและเขียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน การ
ติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ด้วยระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แทบเลท ระบบเครือข่าย สังคม
ออนไลน์ (Social network) การเรียนรู้ออนไลน์ (Learning network) การใช้แอพลิเคชั่นต่างๆ การใช้
คําศัพท์เฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้พจนานุกรมและ  online dictionary การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 



01-002-118  ภาษาอังกฤษส าหรับงานส านักงาน    1-0-2 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานสํานักงาน 
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานสํานักงานและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ฟัง – ดูเรื่องราว การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสํานักงานจากสื่อโสตทัศน์ 
2. สนทนาโต้ตอบ การให้และถามข้อมูลเกี่ยวกับงานสํานักงาน 
3. สาธิต การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสํานักงาน 
4. อ่านเรื่อง คู่มือการปฏิบัติงาน กฎระเบียบที่เก่ียวกับงานสํานักงาน 
5. เขียนบันทึกย่อ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับงานสํานักงาน 
6. ใช้คําศัพท์เทคนิคในงานสํานักงาน 
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้นความก้าวในงานสํานักงานและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษพร้อมแสดง

หลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง ดู พูด อ่านและเขียนเรื่องในสถานการณ์การปฏิบัติงานสํานักงานการต้อนรับ 
การขอและให้ข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การอ่านและปฏิบัติตามคําสั่ง การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน 
ตารางการปฏิบัติงานประจําวัน การนัดหมาย กฎระเบียบ การเขียนบันทึกย่อ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การ
นําเสนอการใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้นและฝึกฝนการใช้ภา
อังกฤษในงานสํานักงานและจากแหล่งสื่อท่ีหลากหลาย 

 
01-002-119  ภาษาอังกฤษส าหรับงานประชาสัมพันธ์    1-0-2 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์  
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธ์ในการประกอบอาชีพ  

สมรรถนะรายวิชา 
1. ฟัง – ดูเรื่อง บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์จากสื่อโสตทัศน์ 
2. พูดให้ข้อมูลและนําเสนอในงานประชาสัมพันธ์ 
3. อ่านเรื่อง ประกาศ ข้อความการแจ้งเตือนท่ีเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ 
4. เขียนประกาศ และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 
5. ใช้คําศัพท์เทคนิคในงานประชาสัมพันธ์ 
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้นความก้าวหน้าในงานประชาสัมพันธ์และฝึกฝนการใช้ภาอังกฤษพร้อม

แสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง – ดู พูด อ่านและเขียนเรื่องในสถานการณ์การประชาสัมพันธ์การต้อนรับ 

การขอและให้ข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การพูดประชาสัมพันธ์ การประกาศ การแจ้งเตือนการเขียน
ประกาศ การแจ้งเตือน การนัดหมาย การอ่านเรื่องเก่ียวกับงานประชาสัมพันธ์ การใช้พจนานุกรมและ 
Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธ์
และจากแหล่งสื่อที่หลากหลาย 

 
01-002-120  ภาษาอังกฤษส าหรับการขาย     1-0-2 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการขาย 
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ฟัง – ดูเรื่องราว การสนทนาสถานการณ์ต่างๆ ในงานธุรกิจของการขายจากสื่อโสตทัศน์ 
2. พูดให้ข้อมูล การนําเสนองาน สาธิตผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรกิจการขาย 
3. การสนทนาทางโทรศัพท์ 
4. อ่านข้อความ ฉลาก ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับธุรกิจการขาย 
5. เขียนให้ข้อมูลสินค้าและบริการเกี่ยวกับธุรกิจการขาย 
6. เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) 
7. เขียนบันทึกย่อ ข้อความสั้นๆ และกรอกแบบฟอร์มต่างๆ 
8. ใช้คําศัพท์เทคนิคในงานการขาย  
9. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นความก้าวหน้าในงานการขายและฝึกฝนการใช้ภาอังกฤษในธุรกิจการอขาย

และแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง – ดู พูดอ่าน เขียนสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจการขาย การนัดหมาย การ
ติดต่อทางโทรศัพท์ การสาธิตผลิตภัณฑ์ การนําเสนอผลิตภัณฑ์ การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 
เครื่องหมายการค้า รายการสินค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
การเขียนบันทึกย่อ/ข้อความสั้นๆ กรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจการขายพร้อมแสดงหลักฐานการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
 
 
 
 
 



01-002-121  ภาษาอังกฤษส าหรับงานบัญชี     1-0-2 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานบัญชี 
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. อ่านเรื่อง ข้อความเกี่ยวกับงานบัญชี 
2. เขียนให้ข้อมูลและการบันทึกรายงานเกี่ยวกับงานบัญชี 
3. เขียนจดหมาย บันทึกย่อข้อความสั้นๆ 
4. กรอกข้อมูลทางบันทึก 
5. ใช้คําศัพท์เทคนิคในงานบัญชี 
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานบัญชีพร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้

ด้วยตนเอง 
ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การอ่านและการเขียนเกี่ยวกับงานบัญชี การใช้คําศัพท์เทคนิคในงานบัญชี  
การบันทึกรายงานทางบัญชีประเภทต่างๆ การลงบัญชีอย่างง่ายๆ การเขียนจดหมาย บันทึกย่อ/ข้อความสั้นๆ 
การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มทางบัญชี การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการใช้ภาอังกฤษในงานบัญชีพร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
01-002-310  ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่อสาร    1-0-2 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1.  สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาบาฮาซามลายูตามสถานการณ์ต่างๆ  ในชีวิตประจําวัน 
2.  มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม  
3.  ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาบาฮาซามลายูในชีวิตประจําวันและการศึกษาต่อ  

สมรรถนะรายวิชา 
1.  ฟังเสียงและออกเสียงภาษาบาฮาซามลายูจากสื่อโสตทัศน์ 
2.  พูดโต้ตอบในสถานการณ์ท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน 
3.  อ่านออกเสียงคําประโยค ข้อความ 
4.  เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาบาฮาซามลายู 

ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การออกเสียง การสนทนาสถานการณ์การต่างๆ ใน

ชีวิตประจําวันการใช้คําศัพท์  สํานวนภาษาการอ่านคําและประโยค  การเขียนอักษรภาษาบาฮาซามลายูการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาบาฮาซามลายู 

 
 
 



กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

01-002-122 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต   2-1-2 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ อะตอมธาตุ สารและ  สมบัติสาร 
การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ โครงงานวิทยาศาสตร์ 

2. มีทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัด ปริมาณทางฟิสิกส์ การทดลองการเคลื่อนที่  ทักษะในการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ 
2. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับสารและสมบัติสาร 
3. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ 
4. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ หน่วยและ

การวัด แรงและการเคลื่อนที่ นาโนเทคโนโลยี โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารและสมบัติ
สาร การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ 
 

01-002-124 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 2-1-2 
 (Science for Business and Services) 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพันธุกรรมความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรีย์ใน
อาหาร ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ ยางและพอลิเมอร์ สารชีวโมเลกุล คลื่นแม่เหล็กไฟฟูาและพลังงาน
นิวเคลียร์ 

2. มีทักษะการคํานวณหาโอกาสของลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การจําแนกสิ่งมีชีวิต การ
ทดลองจุลินทรีย์ในอาหาร การเลือกใช้เทคโนโลยีชีวภาพ การทดลองสมบัติของ  สารชีวโมลิกุลใน
อาหาร การทดลองสมบัติของสารไฮโดรคาร์บอน การทดสอบสมบัติ  ทางกายภาพของพอลิเมอร์ การ
วิเคราะห์ผลของคลื่นแม่เหล็กไฟฟูาต่อมนุษย์และพลังงานนิวเคลียร์  

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทางพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพและจุลินทรีย์ในอาหาร 
2. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ 
3. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุลของอาหาร 
4. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟูา 
5. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ 



ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ 

เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรีย์ในอาหาร ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ ยางและพอลิเมอร์ สารชีวโมเลกุล  
คลื่นแม่เหล็กไฟฟูาและพลังงานนิวเคลียร์ต่อการดํารงชีวิต 
 

01-002-127 โครงงานวิทยาศาสตร์     1-0-2 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และขั้นตอน
การทํางานโครงงานวิทยาศาสตร์ 

2. มีทักษะเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และขั้นตอนการทํางาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
2. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการทํางานโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และขั้นตอนการ

ทํางานโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 
 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  
 

01-002-128 คณิตศาสตร์พื้นฐาน        2-2-0 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน การแปรผัน ร้อยละ สถิติ
เบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และการวัดการกระจายของข้อมูล 

2.  เพ่ือให้มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแก้ปัญหาเรื่องเก่ียวกับอัตราส่วน สัดส่วน  
การแปรผัน ร้อยละ สถิติเบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และการวัดการกระจายของข้อมูลไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 

3.  เพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้อัตราส่วน สัดส่วน การแปรผัน ร้อยละ สถิติเบื้องต้น  
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และการวัดการกระจายของข้อมูล 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ดําเนินการและประยุกต์ใช้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และการแปรผันในวิชาชีพ 
2. ดําเนินการและประยุกต์ใช้เกี่ยวกับร้อยละในวิชาชีพ 
3. สํารวจและจัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างง่าย 



4. เลือกใช้ค่ากลางงของข้อมูลที่เหมาะสมกับข้อมูลที่กําหนด 
5. วิเคราะห์ตําแหน่งของข้อมูล และการวัดการกระจายของข้อมูลจากข้อมูลที่กําหนด 
6. ใช้ข้อมูลข่าวสาร ค่าสถิติ และค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับการคิดคํานวณและการแก้ปัญหาในเรื่องอัตราส่วน สัดส่วน การแปรผัน ร้อยละ  

สถิติเบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และการวัดการกระจายของข้อมูล และฝึกปฏิบัติในการ
เลือกใช้ค่าสถิติที่เหมาะสมกับข้อมูล 

 
01-002-129 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ      2-2-0 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ สมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น สมการ
กําลังสองตัวแปรเดียว เลขยกกําลัง ลอการิทึม พ้ืนที่และปริมาตร 

2. เพ่ือให้มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแก้ปัญหาเรื่อง สมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น 
สมการกําลังสองตัวสองตัวแปรเดียว เลขยกกําลัง ลอการิทึม พื้นที่ ปริมาตร  ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ 

3. เพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้ สมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น สมการกําลังสองตัวแปรเดียว เลข
ยกกําลัง ลอการิทึม พ้ืนที่และปริมาตร 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  นําความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในสถานการณ์จริง

หรือปัญหาที่กําหนด 
2. นําความรู้เกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวไปใช้แก้ปัญหาที่กําหนด 
3. ดําเนินการเกี่ยวกับจํานวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนตรรกยะ 
4. ดําเนินการเกี่ยวกับจํานวนจริงที่อยู่ในรูปลอการิทึม 
5. วัดและเปรียบเทียบความยาว พื้นที่ พ้ืนที่ผิวและปริมาตร 
6. ใช้ความรู้เกี่ยวกับความยาว พื้นที่ พ้ืนที่ผิว และปริมาตร แก้ปัญหาที่กําหนด 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับการคิดคํานวณและฝึกการแก้ปัญหาในเรื่องสมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น 

สมการกําลังสองตัวแปรเดียว เลขยกกําลัง ลอการิทึม พ้ืนที่และปริมาตร 
 
 
 
 
 
 
 
 



01-002-133 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม 2-2-0  
 (Mathematics for Commerce) 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับบําเหน็จ หุ้น ตั๋วเงิน ค่าจ้าง ค่าเสื่อมราคา ดัชนี
ราคา ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผ่อนชําระดอกเบี้ย และความน่าเป็นเบื้องต้น 

2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแก้ปัญหา เรื่องบําเหน็จ หุ้น ตั๋วเงิน ค่าจ้าง ค่าเสื่อมราคา ดัชนี
ราคา ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผ่อนชําระดอกเบี้ยและความน่าเป็นเบื้องต้นประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

3. มีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้ บําเหน็จ หุ้น ตั๋วเงิน ค่าจ้าง ค่าเสื่อมราคา ดัชนีราคา ตั้งราคาขาย การซื้อ
ขายในระบบผ่อนชําระดอกเบี้ยและความน่าเป็นเบื้องต้น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ประยุกต์ใช้เกี่ยวกับอัตราสัดส่วนและร้อยละในการคํานวณ บําเหน็จ หุ้น ตั๋วเงิน ค่าจ้าง ค่าเสื่อมราคา 

ดัชนีราคา ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผ่อนชําระดอกเบี้ย 
2. ดําเนินการความน่าจะเป็นเบื้องต้นและนําผลไปใช้ในการคาดการณ์ 
3. นําความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็น ใช้ในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การแก้ปัญหาเรืองบําเหน็จ หุ้น ตั๋วเงิน ค่าจ้าง ค่าเสื่อม

ราคา ดัชนีราคา ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผ่อนชําระดอกเบี้ยและความน่าเป็นเบื้องต้น 
 

01-002-134 สถิติการทดลอง      2-2-0  
     (Experimental Statistics) 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

 1.  มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับสถิติวิจัยเบื้องและแบบแผนการทดลอง 
2.  มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแก้ปัญหา เรื่องสถิติวิจัยเบื้องต้นและแบบแผนการทดลอง

ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ 
3.  มีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้สถิติวิจัยเบื้องต้นและแบบแผนการทดลอง 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ประยุกต์ใช้เกี่ยวกับอัตราสัดส่วนและร้อยละในการคํานวณ บําเหน็จ หุ้น ตั๋วเงิน ค่าจ้าง ค่าเสื่อมราคา 

ดัชนีราคา ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผ่อนชําระดอกเบี้ย 
2.  ดําเนินการความน่าจะเป็นเบื้องต้นและนําผลไปใช้ในการคาดการณ์ 
3.  นําความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็น ใช้ในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 

ค าอธิบายายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับ ทักษะการคิดคํานวณ  การปฏิบัติเกี่ยวกับสถิติวิจัยเบื้องต้นและแบบแผนการทดลอง 

 
 



กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
 

01-002-135 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม     2-2-0 
 (Civil Duties and Moral) 

  จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับศาสนาและหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการดํารงชีวิต 
2. ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีตามหลักการศาสนาและหลักธรรมที่ตนนับถือ 
3. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4. น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ 
5. ตระหนักถึงการดํารงชีวิตที่ถูกต้องดีงามในศาสนิกชนและพลเมืองดี 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงงความรู้เกี่ยวกับศาสนาและหลักธรรมเพ่ือการดํารงชีวิตที่ถูกต้องดีงาม 
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาตน 
3. นําหลักศาสนา หลักธรรม หลักกฎหมายและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพ่ือการเป็น

พลเมืองด ี
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับศาสนาหลักธรรมศาสนพิธีของศาสนาที่ตนนับถือการเป็นพลเมืองดีตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หน้าที่พลเมืองตามหลักกฎหมาย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
01-002-136 ทักษะชีวิตและสังคม     2-2-0 
      (Life Skills and Society) 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการดําเนินชีวิตในสังคมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ในงานอาชีพ มารยาท ความเป็นพลเมืองดี เพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิต และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ตอบสนองสถานการณ์ต่างๆ  โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

หลักมนุษยสัมพันธ์ ความมีมารยาทและความเป็นพลเมืองดี 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับการมีทักษะชีวิตในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษย
สัมพันธ์ในการทํางาน มารยาทไทย มารยาทสังคม  ความเป็นพลเมืองดี เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 



01-002-137 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย   2-2-0 
        (Geography and Thai History) 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์                     
วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ชาติไทย 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ในงานอาชีพและการดํารงชีวิต 
3. ตระหนักในความสําคัญของประวัติศาสตร์ไทย เพื่อธํารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิธีการศึกษา

ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ชาติไทย 
2. รวบรวมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ตามหลักการและกระบวนการ 
3. นําความรู้ทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไปประยุกต์เพ่ือการดํารงตนในงานอาชีพและธํารงความ

เป็นไทยอย่างยั่งยืน 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับภูมิศาสตร์เศรษฐกิจไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิธีการศึกษา
ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันสําคัญของชาติ เพ่ือธํารงความเป็นไทยอย่างยั่งยืน 

 
01-002-138 อาเซียนศึกษา      1-1-0 
      (ASEAN Study) 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษา เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีในฐานะประชากรอาเซียน 
3. ตระหนัก ความเป็นประชากรอาเซียน เพื่อการดํารงตนและพัฒนาสังคมประเทศชาติ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
2. ดํารงตนเป็นประชากรอาเซียนที่ดี 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของประชาคมอาเซียน ด้านเศรษฐกิจ สังคม 

การเมืองการปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ในประเทศอาเซียนกับภูมิภาคอ่ืนในโลก 

 
 
 
 
 



01-002-139 เหตุการณ์ปัจจุบัน      1-1-0 
       (Contemporary Affairs) 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมของไทยในปัจจุบัน 

2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษาเพ่ือการวางแผนพัฒนาตน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
3. ตระหนักถึงผลของการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสร้างสันติสุข 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง  เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมของไทยในปัจจุบัน 
2. นําความรู้ที่ศึกษาไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตนเองและสังคม 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม เมืองการปกครอง การศึกษาและเทคโนโลยีของ

ไทยในปัจจุบัน 
 

01-002-140 วัฒนธรรมอาเซียน      1-1-0 
        (ASEAN Culture) 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ ความเข้ใจเก่ียวกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  
2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมอาเซียน เพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคม 
3. ตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
2. นําความรู้ด้านวัฒนธรรมอาเซียนไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม    

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
 

 
 
 
 
 
 



กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

01-002-141 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 1-0-2 
 (Physical Education for Health development) 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1. เข้าใจหลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อความพร้อมในการประกอบอาชีพ 
2. สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามหลังการบริโภคอาหารและโภชนาการ หลักการออกกําลัง

กายและหลักการดูและเล่นกีฬาไทย/กีฬาสากล 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้วยความมีวินัย มีน้ําใจนักกีฬา ความ

สามัคคี เคารพกฎกติกาและมีมารยาท 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักเสริมสร้างทางสมรรถภาพทางกาย หลักการบริโภคอาหารและโภชนาการ
หลักการออกกําลังและหลักการดูและเล่นกีฬา  

2. บริโภคอาหารตามหลักโภชนาการเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
3. ออกกําลังเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพตามหลักการและกระบวนการ 
4. ดูและเล่นกีฬาไทย/กีฬาสากล ตามกฎกติกา มารยาท 
5. ใช้ค่าดัชนีมวลกายวางแผนปรับปรุงบุคลิกภาพและสุขภาพ 
6. ปฏิบัติโดยโครงงานเก่ียวกับสุขภาพและกีฬา 

ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเสริมสร้างสมรถภาพทางกายโภชนาการที่เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การหาค่าดัชนีมวลกาย หลักการและรูปแบบการออกกําลังกายด้วยกีฬา
ไทย/กีฬาสากล มีวินัย มีน้ําใจนักกีฬา เคารพกฎกติกา มีมารยาทในการดูและเล่นกีฬาเลือกและ
ปฏิบัติการออกกําลังกายอย่างเหมาะสมมีความสุขภายในหลักความพอเพียง พร้อมที่จะประกอบอาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
01-002-142 ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ 1-0-2 
 (Life Skills for Health development) 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. เข้าใจหลักการและวิธีการพัฒนาการสุขภาพ สุขภาพจิตวัยรุ่น  
2. มีทักษะในการแสดงออกเก่ียวกับพฤติกรรมและสัมพันธภาพกายท่ีเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย 
3. สามารถปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงจากโรคติดต่อ สิ่งเสพติด และการใช้ยา  
4. รู้คุณค่าและเปูาหมายในการดําเนินชีวิตด้วยวิถีทางที่ถูกต้องและภาคภูมิใจ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ และวิธีการพัฒนาสุขภาพ/สุขภาพจิตวัยรุ่น 
2. สร้างสัมพันธภาพที่มีต่อครอบครัว เพื่อน และสังคมตามหลักวัฒนธรรมไทย 
3. วางแผนปูองกัน อันตราย จากโรคติดต่อ สิ่งเสพติดและการใช้ยา 



4. วิเคราะห์และแก้ปัญหาสุขภาพวัยรุ่น 
5. แสดงออกพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 
6. ปฏิบัติโครงงานเพ่ือแก้ปัญหาสุขภาพ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับพัฒนาการและทักษะการดําเนินชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเองรู้หลักปฏิบัติเกี่ยวกับ

การดูแลรักษาสุขภาพและสุขภาพจิตตามวัยของตนเอง การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันปัญหาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมทางเพศท่ีได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไทย การปฏิบัติตนในการปูองกันโรคการ
ปูองกันอันตรายจากสิ่งเสพติด การใช้ยา และการแก้ปัญหาสุขภาพ 
 

01-002-143 การออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการท างาน 1-0-2 
 (Physical Fitness for Work) 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบในการออกกําลังกาย และเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย 

2. สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ให้พร้อมที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ตระหนักถึงคุณค่าของการออกกําลังกายและการเล่นกีฬาเป็นประจํา 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและรูปแบบของการออกกําลังกาย 
2. ประยุกต์การออกกําลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 
3. ออกกําลังกายเพ่ือพัฒนาความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ 
4. ปฏิบัติโครงงานเก่ียวกับการออกกําลังกาย 

ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและรูปแบบการออกกําลังกายกลไกของ

ร่างกายการเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล หรือกิจกรรมนันทนาการและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติโครงงานการออกกําลังกายด้วยกิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับ
ตนเองเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 



01-002-144 การป้องกันตนเองจากภัยสังคม 1-0-2 
 (Self Defense) 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างเพศในวัยรุ่น ปัจจัยเสี่ยงและสถานการณ์ที่ไม่
ปลอดภัย 

2. มีทักษะในการปูองกันตนเองโดยใช้ศิลปะปูองกันตัว 
3. มีเจตคติท่ีดีในการเสริมสร้างความสมบูรณ์ทางกายโดยใช้/กิจกรรมนันทนาการ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างเพศในวัยรุ่นปัจจัยเสี่ยงและสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย 
2. ออกกําลังกายเพ่ือปูองกันตนเองโดยใช้ศิลปะปูองกันตัว 
3. ปฏิบัติโครงงานออกแบบกิจกรรมนันทนการโดยประยุกต์ใช้ท่าทางจากศิลปะการปูองกันตัว 

ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการสร้างสัมพันธภาพเจตคติและค่านิยมทางเพศตามวัฒนธรรมไทย 

ปัจจัยเสี่ยงในการใช้สารเสพติดและการคุกคามทางเพศฝึกการออกกําลังกายและพัฒนาสมรรถภาพทาง
กายโดยศิลปะการปูองกันตัวกิจกรรมนันทนาการที่เสริมสร้างเจตคติที่ดีในการออกกําลังกายการสร้าง
มนุษย์สัมพันธ์และการปฏิบัติตนเพื่อนําไปสู่การปูองกันตนเองจากภัยสังคมและสภาพแวดล้อมที่เป็น
อันตราย 

 
01-002-145 พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง 1–0-2 
 (Physical Education for Disabled) 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจหลักการปลอดภัยในการเล่นกีฬาท่ีเหมาะสมกับสภาพร่างกายของตนเอง 
2. มีทักษะในการเล่นกีฬา เฉพาะทางตามความสามารถของร่างกาย (บรรดิการทางพลศึกษา) 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการนําทักษะกีฬาไปประยุกต์ใช้พัฒนาบุคลิกภาพและออกกําลังกายได้อย่างปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเล่นกีฬา 
2. พัฒนากล้ามเนื้อเฉพาะส่วน 
3. ประยุกต์ใช้การออกกําลังกายเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ 

 ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กฎ กติกา มารยาท ฝึกปฏิบัติทักษะในการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของกีฬาเฉพาะทาง

แต่ละชนิดตามความสามารถและความสนใจของแต่ละบุคคลฝึกการพัฒนากล้ามเนื้อตามลักษณะเฉพาะ
ส่วนบุคคลนําไปสู่การออกกําลังกายในชีวิตประจําวันเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง 
 
 
 



01-002-146 การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข 1-1-0 
 (Life Management for Happiness) 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. เข้าใจในหลักการ กระบวนการวางแผนส่งเสริมสุขภาพตามพัฒนาการของตนเองและครอบครัว 
2. สามารถปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การใช้ยาสารเสพติดสื่อ

ความรุนแรง 
3. สามารถเลือกใช้ระบบบริการสุขภาพ 
4. มีทักษะการปฐมพยาบาล 
5. ตระหนักในแนวทางการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมและปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ และการวางแผนส่งเสริมสุขภาพ 
2. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 
3. วางแผนปูองกันอันตรายจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การใช้ยาสารเสพติด  สื่อและความรุนแรง 
4. ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ 
5. ปฏิบัติโครงงานเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับสุขบัญญัติแห่งชาติเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพของตนเองและครอบครัวเพ่ือปูองกัน

ผลกระทบจากการขาดออกกําลังกายและการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม โรคติดต่อและพฤติกรรม
ทางเพศท่ีส่งผลต่อสุขภาวะทางเพศและโรคเอดส์โดยคํานึงถึงบริบทของสังคม การหลีกเลี่ยงและปูองกัน
อันตรายจากสิ่งเสพติดและอุบัติเหตุ ปฏิบัติการปฐมพยาบาลจากอันตรายใน ชีวิตประจําวัน การ
เตรียมการเพ่ือรับมือกับภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ การใช้ยา สารเสพติด สื่อและรุนแรง การใช้ระบบ
บริการสุขภาพเพ่ือนําไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิถีชีวิตที่พอเพียง 
 

01-002-147 เพศวิถีศึกษา 1-1-0 
 (Sexuality Education) 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสุขอนามัยของระบบสืบพันธุ์ 
2. เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ตามหลักการ 
3. สามารถประเมิน โอกาสเสี่ยงจากพฤติกรรมทางเพศ และปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ 

ไม่พร้อม 
4. ตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง สร้างแรงใจในการตัดสินใจเลือกแนวทางดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยของระบบสืบพันธ์ พัฒนาการทางเพศในวัยรุ่น 
2. ทักษะด้านการจัดเรื่องสัมพันธ์ภาพระหว่างบุคคล ทักษะการตัดสินใจ 
3. วิเคราะห์อิทธิพลทางสังคมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ 



4. แสดงความรู้การปูองกันการรับเชื่อเอชไอวี 
5.  ปฏิบัติโครงงานเก่ียวกับ เปูาหมายและแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิตที่มีสุขภาวะ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษา เกี่ยวกับ พัฒนาการทางเพศเม่ือเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยรุ่นการดูแลสุขภาพทางเพศ 

สัมพันธภาพกับการคาดหวังต่อบทบาทและความรับผิดชอบการแสดงออกทางเพศทักษะการตัดสินใจการ
ต่อรองและการสื่อสารความต้องการามความคิดเห็นและความรู้สึกการตระหนักในคุณค่าของตนเองบน
พ้ืนฐานของการเคารพสิทธิของผู้อื่นสิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใต้ของกรอบของ
กฎหมายว่าด้วยเพศสังคมและวัฒนธรรมตลอดจนภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรม การ
เลือกใช้แหล่งช่วยเหลือที่เป็นมิตรในพ้ืนที่ 
 

01-002-148 สิ่งเสพติดศึกษา 1-1-0 
 (Narcotic Education) 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งเสพติด 
2. สามารถประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆ ในการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในชีวิตจริง 
3. สามารถแก้ปัญหาโดยใช้ทางเลือกอ่ืนๆ นอกเหนือจากการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง 
4. มีเจตคติท่ีดีในการหลีกเลี่ยงยาเสพติด 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติดและหลักการปูองกัน 
2. วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด โดยใช้หลักการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ 
3. ดูแลสุขภาพและแนวทางฟ้ืนฟูภายหลังการบําบัด 
4. ปฏิบัติโครงงานเก่ียวกับการส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีต่อตนเอง 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับสิ่งเสพติดเยาวชนกับสิ่งเสพติดสภาพปัญหาสิ่งเสพติดความรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติดที่

กําลังระบาดสาเหตุอาการและการปูองกันการติดสิ่งเสพติดผลกระทบของการติดสิ่งเสพติดด้านบุคลิกภาพ
และจิตใจด้านสุขภาพอนามัยด้านเศรษฐกิจและสังคมสถานที่และการบําบัดผู้ติดสิ่งเสพติดแนวทางการ
ฟ้ืนฟูและส่งเสริมสภาพร่างกายและจิตใจภายหลังการบําบัดกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสิ่งเสพติด
ความสามารถในการปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งของสิ่งเสพติดการสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
(ประชาสังคม)กิจกรรมที่ส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีต่อสังคมและชุมชน กลยุทธ์ในการปฏิเสธทักษะในการ
สื่อสารที่ดี รวมทั้งทักษะในการแสดงออกอย่างมั่นใจและการโต้ตอบ 

 
 
 
 
 



01-002-149 ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 2-1-2 
 (Skills for Healthy Behavior) 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจพัฒนาการวัยรุ่น 
2. สามารถใช้หลักการเก่ียวกับโภชนาการและการออกกําลังกายเพ่ือดูแลสุขภาพ 
3. สามารถเลือกใช้บริการสุขภาพ 
4. มีทักษะในการปฐมพยาบาล 
5. มีเจตคติท่ีดีในการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต 

สมรรถนะรายวิชา 
1 แสดงความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการวัยรุ่น หลักการกระบวนการและวางแผนส่งเสริมสุขภาพ 
2 ใช้หลักโภชนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ 
3 ออกกําลังกายเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพตามหลักการ 
4 วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 
5 วางแผนปูองกันอันตรายจาก  อุบัติเหตุ  ภัยธรรมชาติ การใช้ยา สารเสพติด สื่อความรุนแรง 
6 ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ 
7 ปฏิบัติโครงงานเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์พัฒนาการทางกายของวัยรุ่น เพศและพฤติกรรมทางเพศ 

ที่เหมาะสมตามวิถีและสังคมไทยความสําคัญของโภชนาการและการออกกําลังกายที่มีผลต่อการดูแล
รักษาสุขภาพ การปฐมพยาบาลการใช้บริการสาธารณสุข การร่วมมือกับชุมชนในการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเอง โดยใช้กิจกรรมทางพลศึกษา ปฏิบัติ
โครงงานเพ่ือพัฒนาสุขภาพของตนเอง 

 
01-002-150 การพัฒนาคุณภาพชีวิต                                             2- 1-2 
 (Quality of Life Development) 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1.  มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการเสริมสร้างสุขอนามัย สมรรถภาพ และการปูองกันโรค 
2.  สามารถดูแลรักษาสุขภาพ และความปลอดภัยในชีวิต ของตนเองและครอบครัว ตามหลักการ 

  3.  มีทัศนคติที่ดีต่อการออกกําลังกายเพ่ือเสริมสุขภาพ 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักเสริมสร้างสุขอนามัย สมรรถภาพและการปูองกันโรค 
2. บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามหลักโภชชนาการ 
3. วางแผนปูองกัน อันตราย จากโรคติดต่อ สิ่งเสพติดและการใช้ยา 
4. ปฏิบัติโครงงานด้วยเกม กีฬาไทยหรือกีฬาสากลเพื่อคุณภาพชีวิต 

 



ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การดําเนินชีวิตเรื่องหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยและ

พฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่น อาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพ การใช้ยา การปูองกันอันตรายจากสิ่งเสพ
ติด การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย คุณค่าของการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยกิจกรรมกีฬา การใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นเกม กีฬาไทย หรือกีฬาสากล เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านสุขภาพ 

 


