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ค าน า 
  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง  พุทธศักราช  2563   เป็นหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึน                                  
เพื่อใชใ้นการจดัการศึกษาดา้นวิชาชีพระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง และเพื่อยกระดบัการศึกษาวิชาชีพ                
ของบุคคลให้สูงข้ึน สอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ                         
เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 
ตลอดจนยึดโยงกบัมาตรฐานอาชีพ โดยเนน้การเรียนรู้สู่การปฏิบติั เพื่อพฒันาสมรรถนะก าลงัคนระดบัเทคนิค 
รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการท างาน  ให้สอดคล้องกบั
ความตอ้งการก าลงัคนของตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ โดยเปิดโอกาส
ให้ผูเ้รียนเลือกระบบและวิธีการเรียนได้อย่างเหมาะสมตามศกัยภาพ ตามความสนใจและโอกาสของตน  
ส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาและพฒันาหลักสูตรร่วมกันระหว่างสถาบนั 
สถานศึกษา หน่วยงาน สถานประกอบการและองคก์รต่าง ๆ ทั้งในระดบัชุมชน ระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ 
 

การพฒันาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563  ส าเร็จลงไดด้ว้ยความร่วมมือ
อยา่งดียิ่งจากหน่วยราชการ สถานศึกษา ผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูผูส้อน ตลอดจนผูท้รงคุณวุฒิ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยเฉพาะคณะกรรมการดงัรายนามท่ีปรากฏ ซ่ึงไดอุ้ทิศสติปัญญา ความรู้ และประสบการณ์ 
เพื่อการพฒันาการอาชีวศึกษาของประเทศชาติเป็นส าคญั  ในการน้ีส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จึงขอขอบคุณผูมี้ส่วนร่วมในการด าเนินการทุกท่านไว ้ณ ท่ีน้ี 
 
 

                                                                ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                                                            2563 
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ภาคผนวก 

  ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี 633/2561  เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันา
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศกัราช 2562 หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

 ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี 923/2561  เร่ือง แต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันา
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศกัราช 2562 หมวดวชิาทกัษะชีวติ (เพิ่มเติม) 

 ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี 748/2562  เร่ือง แต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันา
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2562 

 ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี 1251/2562  เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันา 
และบรรณาธิการกิจหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2562 

 





 

 

 
  



 

 

รายช่ือสาขาวิชาแนบท้ายค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ที่ ๒๑๕/๒๕๖๓  ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

เรื่อง อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

---------------------------------- 

 ๑. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จ านวน  ๓๓  สาขาวิชา 
 ๑. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
 ๒. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
 ๓. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
 ๔. สาขาวิชาไฟฟ้า 
 ๕. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๖. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
 ๗. สาขาวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน 
 ๘. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
 ๙. สาขาวิชาส ารวจ 
 ๑๐. สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล 
 ๑๑. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
 ๑๒. สาขาวิชาการพิมพ์ 
 ๑๓. สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน 
 ๑๔. สาขาวิชาเทคโนโลยีขึ้นรปูพลาสติก 
 ๑๕. สาขาวิชาช่างกายอุปกรณ์ 
 ๑๖. สาขาวิชาเทคโนโลยีการต่อเรือ 
 ๑๗. สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ท าลาย 
 ๑๘. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
 ๑๙. สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม 
 ๒๐. สาขาวิชาโยธา 
 ๒๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง 
 ๒๒. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
 ๒๓. สาขาวิชาปิโตรเคมี 
 ๒๔. สาขาวิชาช่างอากาศยาน 
 ๒๕. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
 ๒๖. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 ๒๗. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือ่งมือวัดและควบคุมงานปิโตรเลียม 
 ๒๘. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 
 ๒๙. สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง 
 ๓๐. สาขาวิชาเทคนิคซ่อมบ ารุงเรือ 
 ๓๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีบริการยานยนต์ 
 ๓๒. สาขาวิชาเทคนิคการจัดการอาคาร 
 ๓๓. สาขาวิชาเครื่องกลเกษตร 

/๒. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ...  



 

 

- ๒ - 
 
 ๒. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จ านวน  ๑๓  สาขาวิชา 
 ๑. สาขาวิชาการบัญชี 
 ๒. สาขาวิชาการตลาด 
 ๓. สาขาวิชาการเลขานุการ 
 ๔. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
 ๕. สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
 ๖. สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 
 ๗. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
 ๘. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
 ๙. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 ๑๐. สาขาวิชาการจัดการ 
 ๑๑. สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 
 ๑๒. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการกีฬา 
 ๑๓. สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

 ๓. ประเภทวิชาศิลปกรรม จ านวน  ๑๒  สาขาวิชา 
 ๑. สาขาวิชาวิจิตรศิลป ์
 ๒. สาขาวิชาการออกแบบ 
 ๓. สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก 
 ๔. สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณเครื่องถมและเครื่องประดับ 
 ๕. สาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย 
 ๖. สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม 
 ๗. สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก 
 ๘. สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 
 ๙. สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี 
 ๑๐. สาขาวิชาช่างทองหลวง 
 ๑๑. สาขาวิชาการพิมพ์สกรีน 
 ๑๒. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 

 ๔. ประเภทวิชาคหกรรม จ านวน  ๗  สาขาวิชา 
 ๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 
 ๒. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 ๓. สาขาวิชาบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 
 ๔. สาขาวิชาธุรกิจความงาม 
 ๕. สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม 
 ๖. สาขาวิชาการจัดการดูแลผู้สูงอายุ 
 ๗. สาขาวิชาเชฟอาหารไทย 
 

/๕. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ...  
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 ๕. ประเภทวิชาเกษตรกรรม จ านวน  ๙  สาขาวิชา 
 ๑. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
 ๒. สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
 ๓. สาขาวิชาสัตวศาสตร ์
 ๔. สาขาวิชาช่างกลเกษตร 
 ๕. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
 ๖. สาขาวิชาสัตวรักษ์ 
 ๗. สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม 
 ๘. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
 ๙. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ระหว่างประเทศ 

 ๖. ประเภทวิชาประมง จ านวน  ๒  สาขาวิชา 
 ๑. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 ๒. สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ า 

 ๗. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ านวน  ๔  สาขาวิชา 
 ๑. สาขาวิชาการโรงแรม 
 ๒. สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
 ๓. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ 
 ๔. สาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ 

 ๘. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ านวน  ๓  สาขาวิชา 
 ๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 
 ๒. สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ 
 ๓. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม 

 ๙. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน  ๓  สาขาวิชา 
 ๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๒. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ 
 ๓. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน 

 ๑๐. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี จ านวน  ๔  สาขาวิชา 
 ๑. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบแสง 
 ๒. สาขาวิชาดนตรีและเทคโนโลย ี
 ๓. สาขาวิชาเทคโนโลยีการสรา้งเครื่องดนตรีไทย 
 ๔. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง 

 ๑๑. ประเภทวิชาพาณิชยนาวี จ านวน  ๓  สาขาวิชา 
 ๑. สาขาวิชาการเดินเรือ 
 ๒. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลเรือ 
 ๓. สาขาวิชาอิเลคทรอเทคนิคอล 
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7.2 ก�	
	�!,��3�ก�/ก		,!�	�,���ก���	 *�+!
"�1
��,	�!����ก	��	��7ก4���ก�	�6�#+��ก�	

/�#ก�	7ก4�0��ก�	
	�!,��3�ก�	!	�����,���ก���	
	�ก�������	�������������� 

8. ก��	����9�:��������

8.1 �-��7ก4�&����7ก4��	$&�-�����+&�/�#*�+3�+!2+�!	������ก���	
	�ก�������	��������������
��%�(�!	>/ก�	7ก4�	�#��,���,7ก4��&�
����	$&!����!�6� 0��3�+ !2+�!	�����%�(�!	>/ก�	7ก4�	�#��

	�ก�������	������� (
��.) �	$&!����!�6� �6��
	�!<����� 0����2�������%ก(���# !	���	������
	���$��5��
���������%ก(���#1�+*����ก���	0�6��
	�!<����� ��2����� !�$%&*�+,�)��,	�+0����ก4��$��5����%/(�!
"�
�(��	��ก�	!	���*���2��������� 

8.2 ก�	/�#ก�	!	���ก�	�&�0��ก�	
	�!,��3�ก�	!	���	������
	���$��5��������� *�+!
"�1
��,
	�!����ก	��	��7ก4���ก�	�6�#+��ก�	/�#ก�	7ก4�0��ก�	
	�!,��3�ก�	!	�����,���ก���	
	�ก�������	
�������������� 

8.3 ก	.�3�+!2+�!	�����%,�)��,	�+0��
	���ก�	.=*�	������
	���$��5�����������%���ก���	ก(���# 
,�ก6&�!2+�!	��� ��,�	-2&!����9&�3�ก�	!	���	�+1#+ 9#�
;�������,	�!����ก	��	��7ก4���ก�	�6�#+��
ก�	/�#ก�	7ก4�0��ก�	
	�!,��3�ก�	!	�����,���ก���	
	�ก�������	�������������� 
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9. ก��!�".<ก��$���

!
"�ก�	ก(���#	��������,9)	��	+�����ก���	��%/�#(�!���ก�	!	���ก�	�&�*�0�6��<�)!	��� 
9#�/�#&��	��6��ก�	!	���	�+<�)�@4A��6&<�)
;�����*��,�#�����,		-��������� 
	�,�. 40 : 60 
������� 27��&��6ก����ก4.��	$&ก	����ก�	/�#ก�	!	���	�+2&�0�6����2����� E7%�,�2+&!��&0��#����� 

9.1 /�#	������*�0�6��<�)!	��� 9#�)(��7�-7�	��������%�+&�!	�����,�(�#��ก6&�-���� )��,�6��-��ก
2&�	������ )��,�6&!�$%&�0��!�$%&,9����,����=ก��2&�	������ 	�,����	��������%��,�	-��	.�ก�	/�#ก�	!	���	�+
	6�,ก��*���ก4.�2&���� 9)	����0���	$&�������*�0�6��<�)!	��� 

9.2 /�#*�+3�+!	���!	���	���������)��*��,�#�����,		-��0ก�ก��� �,�#�����,		-���������
*�ก��6,�,		-����������$��5��0��ก��6,�,		-���������!:��� 0��ก�/ก		,!�	�,���ก���	*�+)	�
��,��%ก(���#*�9)	��	+�����ก���	 

9.2.1 ก�	/�#	������*��,�#�����,		-��0ก�ก��� )�	/�#ก	�/����ก<�)!	��� 
9.2.2 ก�	/�#	������*�ก��6,�,		-����������$��5�� 9#�!:���	��������%!
"��$��5��2&�

ก�	!	����������)�	/�#*�+!	���*�<�)!	�����% 1 
9.2.3 ก�	/�#	������*�ก��6,�,		-���������!:��� )�	/�#*�+!	���ก6&�	������*�ก��6,�,		-��

�������!�$&ก0��	������*��,�#����!�$&ก!�	� 
9.3 /�#*�+3�+ !	���1#+!�$&ก!	���	������*�ก��6,�,		-���������!�$&ก0���,�#����!�$&ก!�	� 

��,)��,-��# )��,��*/ !�$%&��������ก�	
	�ก&�&�����	$&7ก4��6& 9#�)(��7�-7�)��,�&#)�+&�ก��
,��	5��ก�	7ก4��������#+���,		-���������2&���2�����0����2���� 

9.4 /�#	���������<�)���%�(�1
!	���0��OPก*��-��
	�ก&�ก�	 	�5�����ก�/ �	$&��6�����2&�	�5 
9#�
	�������	6�,ก���-��
	�ก&�ก�	 	�5�����ก�/ �	$&��6�����2&�	�5 !�$%&��/�	.�ก(���#<�)!	���
��%/�#OPก&���� 	�,����ก(���#	�������	$&ก��6,������%�	�ก����ก4.����2&��-��
	�ก&�ก�	 	�5�����ก�/ 
�	$&��6�����2&�	�5��%�(�1
	6�,OPก&����*�<�)!	������� B 

9.5 /�#	������OPก���*�<�)!	�����% 3 �	$& 4 )	���!#��� /(���� 4 ��6��ก�� 320 ��%�9,� (!:��%� 20 ��%�9,� 
�6&��
#��=�6&<�)!	���) �	$& /�#*�+����!����!	���!
"� 2 )	��� )$& <�)!	�����% 3 /(���� 2 ��6��ก�� 0�� 
<�)!	�����% 4 /(���� 2 ��6��ก�� 	�������� 160 ��%�9,� (!:��%� 10 ��%�9,��6&��
#��=�6&<�)!	���) ��,!�$%&�12
2&����ก���	��2��������� B 

*�<�)!	�����%/�#OPก������ *�+�-��7ก4���/�	.�ก(���#	�������	$&ก��6,������%�	�ก����ก4.����
2&��-��
	�ก&�ก�	 	�5�����ก�/ �	$&��6�����2&�	�5 !�$%&�(�1
!	���0��OPก
;�����*�<�)!	�����%/�#OPก���#+�� 

ก�	/�#OPก���*�<�)!	���@#�	+&���,�	-�(�1#+9#��+&���/�	.�	���!���*�ก�	OPก*�+)	�
��,��%���ก���	ก(���# 

9.6 /�#	������9)	����*�<�)!	�����% 3 �	$& 4 )	���!#��� /(���� 4 ��6��ก�� (12 ��%�9,��6&��
#��=
�6&<�)!	���) �	$& /�#*�+����!����!	���!
"� 2 )	��� )$& <�)!	�����% 3 0��<�)!	�����% 4 	�, 4 ��6��ก�� 
(6 ��%�9,��6&��
#��=�6&<�)!	���) ��,!�$%&�122&����ก���	��2��������� B 
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9.7 /�#ก�/ก		,!�	�,���ก���	*�0�6��<�)!	��� <�)!	�����1,6�+&�ก�6� 2 ��%�9,��6&��
#��= 
9.8 /�#/(������6��ก��	�,*�0�6��<�)!	��� 1,6!ก�� 22 ��6��ก�� �(��	��ก�	!	���0��!�>,!��� 

0��1,6!ก�� 12 ��6��ก�� �(��	��ก�	!	���0��1,6!�>,!��� �6��<�)!	���@#�	+&�/�#1#+1,6!ก�� 12 ��6��ก�� 
������� !���*�ก�	/�#ก�	!	���ก�	�&�*�<�)!	���
ก��0��<�)!	���@#�	+&�9#�!:��%�1,6)�	!ก�� 35 ��%�9,�
�6&��
#��= �6��ก�	!	���0��1,6!�>,!���1,6)�	!ก�� 25 ��%�9,��6&��
#��= 

 ��ก�-��7ก4�&����7ก4��	$&�-����,�!���3�0��)��,/(�!
"�*�ก�	/�#��6��ก��0��!���
*�ก�	/�#ก�	!	���ก�	�&�0�6��<�)!	�����%0�ก�6��1
/�ก!ก.N=2+���+� &�/�(�1#+0�6�+&�1,6ก	����6&
,��	5��0��)�.<��ก�	7ก4� 

10. ก���,ก-��
�����>�/�

!
"�	�
0��ก�	/�#ก�	7ก4���%!ก�#/�ก2+&�ก��	6�,ก��	���6���-��7ก4�&����7ก4��	$&�-���� 
ก���-��
	�ก&�ก�	 	�5�����ก�/ �	$&��6�����2&�	�5 9#�3�+!	���*�+!����6����7%�*��-��7ก4�&����7ก4�
�	$&�-���� 0��!	���<�)
;�����*��-��
	�ก&�ก�	 	�5�����ก�/ �	$&��6�����2&�	�5 !�$%&*�+ก�	/�#
ก�	7ก4�	������<�)���,�	-!��%,2�#)��,��,�	-#+��ก�	3���0����'��ก(����)��	���,)��,�+&�ก�	2&�
3�+*�+0��!
"�1
��,/�#�,��2&����ก���	 ������� �-��7ก4�&����7ก4��	$&�-�����+&�#(�!���ก�	#����� 

10.1 �(�	���������<�)�*�ก��6,�,		-���������!�$&ก 	�,1,6�+&�ก�6� 12 ��6��ก�� 1
	6�,ก(���#
	����!&��#2&�	������ก���-��
	�ก&�ก�	 	�5�����ก�/ �	$&��6�����2&�	�5��%	6�,/�#ก�	7ก4�	������<�)� 
1#+0ก6 /�#
	���)=	������ �,		-��	������ )(�&�����	������ !�����%*�+OPก0��/(������6��ก��*�+�&#)�+&�ก��
��ก4.����2&��-��
	�ก&�ก�	 	�5�����ก�/ �	$&��6�����2&�	�5 	�,�����,		-���������2&���2���� 
������� ก�	ก(���#/(������6��ก��0��/(������%�9,���%*�+OPก&����2&�0�6��	���������<�)�*�+!
"�1
��,��%
���ก���	ก(���# 0��*�+	�����ก�	��'��	������#��ก�6��*�+�(���ก���).�ก		,ก�	ก�	&����7ก4��	��#+�� 

10.2 	6�,/�#�(�03�OPก&���� �	+&,0��ก�	��#0��
	�!,��3�*�0�6��	������ก���-��
	�ก&�ก�	 
	�5�����ก�/ �	$&��6�����2&�	�5��%	6�,/�#ก�	7ก4�	������<�)� !�$%&�(�1
*�+*�ก�	OPก&���� 0��#(�!���ก�	
��#0��
	�!,��3�!
"�	������ 

10.3 /�#03�ก�	!	���	������<�)���,)��,�	+&,2&��-��
	�ก&�ก�	 	�5�����ก�/ �	$&��6�����2&�	�5
��%/�#ก�	7ก4�	������<�)�	6�,ก�� 9#�&�/�(�	������&$%���%�&#)�+&�ก����ก4.����2&��-��
	�ก&�ก�	 
	�5�����ก�/ �	$&��6�����2&�	�5���� B 1
/�#	6�,#+��ก>1#+ 
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11. ก��$�)�$���

3�+!2+�!	����+&��(�!	>/ก�	7ก4�1,6�%(�ก�6�	�#��
	�ก�������	��������	$&!����!�6� �	$&	�#��
,���,7ก4��&�
����	$&!����!�6� 0��,�)�.�,����!
"�1
��,	�!����ก	��	��7ก4���ก�	�6�#+��ก�	/�#
ก�	7ก4�0��ก�	
	�!,��3�ก�	!	�����,���ก���	
	�ก�������	�������������� 

12. ก��	�
$#�<�ก��$���

!�+�ก�	
	�!,���<��/	�� ������� *�+!
"�1
��,	�!����ก	��	��7ก4���ก�	�6�#+��ก�	/�#ก�	7ก4�
0��ก�	
	�!,��3�ก�	!	�����,���ก���	
	�ก�������	�������������� 

13. ก���?�$�@!ก���,ก-���#���ก����

13.1 1#+	������0��/(������6��ก�����,*���ก�,�#���� )	�-+����,��%ก(���#1�+*����ก���	
0�6��
	�!<�����0����2����� 0����,03�ก�	!	�����%�-��7ก4�ก(���# 

13.2 1#+)6�	�#��)�0��!:��%����,1,6�%(�ก�6� 2.00 
13.3 36��!ก.N=ก�	
	�!,��,��	5��������� 
13.4 1#+!2+�	6�,
;�����ก�/ก		,!�	�,���ก���	��,03�ก�	!	�����%�-��7ก4�ก(���# 0�� “36��” 

��ก<�)!	��� 

14. ก����6��������(���ก����

14.1 �,�#�����,		-��0ก�ก��� �-��7ก4�&����7ก4��	$&�-������,�	-��'��	������!��%,!��,
*�0�6��ก��6,���� !�$%&!�$&ก!	����&ก!��$&/�ก	��������%ก(���#*�+!
"��������)��1#+ 9#���,�	-��'��!
"�	������
�	$&��ก4.���	.�ก�	 3�,3���!�$�&��������%)	&�)��,��	�2&�ก��6,����<�4�1�� ก��6,����<�4��6��
	�!� 
ก��6,������������	= ก��6,����).�����	= ก��6,�������),���	= ก��6,����,��4����	= *���#�6����%!�,���, 
9#���/�	.�/�ก,��	5��ก�	!	���	�+2&�ก��6,�������� B !�$%&*�+�		��/�#
	���)=2&��,�#�����,		-��0ก�ก��� 

14.2 �,�#�����,		-��������� �-��7ก4�&����7ก4��	$&�-������,�	-!��%,!��,	����!&��#
2&�	������*�0�6��ก��6,����*�ก�	/�#�(�03�ก�	/�#ก�	!	���	�+ 0����,�	-��'��	������!��%,!��,*�ก��6,�,		-��
�������!�$&ก1#+ ��,)��,�+&�ก�	2&��-��
	�ก&�ก�	�	$&�������	=2&�<�,�<�)!�$%&!��%,2�#)��,��,�	- 
*�ก�	026�2��2&�
	�!� ������� �+&���/�	.�*�+�&#)�+&�ก��/�#
	���)=��2�����0���,		-�����������2����#+�� 

14.3 �,�#����!�$&ก!�	� �-��7ก4�&����7ก4��	$&�-������,�	-��'��	������!��%,!��,1#+ 
��,)��,�+&�ก�	2&��-��
	�ก&�ก�	 ��,�� �+&�-�%� �	$&�������	=2&�<�,�<�)!�$%&!��%,2�#)��,��,�	-
*�ก�	026�2��2&�
	�!� 0���	$&!�$%&ก�	7ก4��6& 

�������  ก�	ก(���#	������� /(������6��ก��0��/(������%�9,�!	���2&�	��������%��'��!��%,!��, 
*�+!
"�1
��,��%���ก���	ก(���# 
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15. ก��	���	���.ก)A� ��6�������� ก��0#����.�
ก�� �#������ก����

15.1 ก�	��'�����ก���	�	$&ก�	
	��
	����	��(�)�D2&����ก���	��,!ก.N=,��	5��)�.��'�&����7ก4�
	�#��
	�ก�������	�������������� *�+!
"���+���%2&��(���ก���).�ก		,ก�	ก�	&����7ก4� �-����ก�	&����7ก4� 
0���-��7ก4� 9#�)��,!�>��&�2&�).�ก		,ก�	ก�	&����7ก4� 

15.2 ก�	&��,������ก���	 *�+!
"���+���%2&��(���ก���).�ก		,ก�	ก�	&����7ก4� 9#�)��,!�>��&�
2&�).�ก		,ก�	ก�	&����7ก4� 

15.3 ก�	
	�ก�*�+���ก���	 *�+�(�!
"�
	�ก�ก	��	��7ก4���ก�	 
15.4 ก�	��'��	�������	$&ก��6,����!��%,!��, �-��7ก4�&����7ก4��	$&�-������,�	-#(�!���ก�	1#+ 

9#��+&�	�����*�+�(���ก���).�ก		,ก�	ก�	&����7ก4��	�� 

16. ก��	�
ก�/�%>��� ����ก����.�
ก��!�"ก��$���ก��� 

*�+��ก���ก���	ก(���#	���
	�ก��)�.<��2&����ก���	0��ก�	/�#ก�	!	���ก�	�&�1�+*�+��#!/� 
&�6���+&�
	�ก&�#+�� 4 #+�� )$& 

16.1 ���ก���	��%�7#9��ก��,��	5��&���� 
16.2 )	� �	����ก	0��ก�	�������� 
16.3 ����ก�	/�#ก�	!	���	�+ ก�	��#0��
	�!,��3� 
16.4 3�+�(�!	>/ก�	7ก4� 

*�+�(���ก���).�ก		,ก�	ก�	&����7ก4� �-����ก�	&����7ก4�0���-��7ก4�/�#*�+,�ก�	
	�!,��
0��	�����3�ก�	#(�!���ก�	���ก���	 !�$%&��'���	$&
	��
	�����ก���	��%&��6*�)��,	��3�#�&�&�6���6&!�$%&� 
&�6���+&���ก 5 
J 
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ก��ก?��"�����������ก����	�
ก��������������������� ������ก��� 2563 

สาขาวิชา 

ท–ป–น

11  กลุ�มวิชาภาษาไทย 
12  กลุ�มวชิาภาษาต�างประเทศ 
13  กลุ�มวชิาวิทยาศาสตร� 
14  กลุ�มวชิาคณิตศาสตร� 
15  กลุ�มวชิาสังคมศาสตร� 
16  กลุ�มวชิามนุษยศาสตร� 
17  กลุ�มวชิาบูรณาการ 
20  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
9X  วิชาเลือกเสร ี

01 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
02 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
03 ประเภทวิชาศิลปกรรม 
04 ประเภทวิชาคหกรรม 
05 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
06 ประเภทวิชาประมง

ช่ือวิชา

ลําดับที่วิชา   01 - 99 

กลุ.มวิชา สาขาวชิา / วิชาเรียนร.วม 

1 2 3 4 5    - 6 7 8 9 

หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

หมวดวชิาสมรรถนะวิชาชีพ 
กลุ.มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

10  กลุ�มวิชาเรียนร�วมหลักสูตร (การจดัการอาชีพ) 
20  กลุ�มวิชาเรียนร�วมหลักสูตร (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

หมวดวชิาสมรรถนะวิชาชีพ 
กลุ.มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

00  วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพประเภทวิชา 
10  กลุ�มวิชาเรียนร�วมประเภทวิชา 
0X  กลุ�มวิชาเรียนร�วมกลุ�ม / สาขาวิชา 

00  วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพสาขาวิชา 
10  กลุ�มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
20  กลุ�มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
21-49  กลุ�มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 
51-79  กลุ�มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี) 
80  ฝ0กประสบการณ�สมรรถนะวิชาชีพ 
85  โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
9X  วิชาเลือกเสร ี

หมวดวชิาสมรรถนะวิชาชีพ 

3  หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ปวส. 

07 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท.องเท่ียว 
08 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
09 ประเภทวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
10 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 
11 ประเภทวิชาพาณิชยนาว ี

หลักสูตร 

ประเภทวิชา 

0 วิชาเรียนร.วม 

(-)  รายวิชาพัฒนาโดยส.วนกลาง   (*)   รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา 

3 0 0 0 1 

3 x x 0 0 

3 x x x x 

3 x x 0 0 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2563 

ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ 

สาขาวชิาการบญัชี 

 

จุดประสงค์สาขาวชิา 

 

1. เพื่อใหส้ามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้และทกัษะดา้นภาษาและการส่ือสาร ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา

และทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวติในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

2. เพื่อให้มีความเขา้ใจและสามารถประยกุตใ์ชห้ลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและหลักการของงานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพการบัญชี                

ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลย ี

3. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพื้นฐานดา้นการบญัชี 

4. เพื่อใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และเทคโนโลยดีา้นการบญัชีในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

5. เพื่อให้สามารถปฏิบติังาน วิเคราะห์ แกปั้ญหา สร้างสรรค์และนาํเทคโนโลยีมาใช้ในการพฒันา

งานบญัชี 

6. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานบญัชีในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้

ความรู้และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้

7. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ซ่ือสัตย ์สุจริต มีระเบียบวินยั เป็นผูมี้

ความรับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรง และสารเสพติด 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

มาตรฐานการศึกษาวชิาชีพ 

 

คุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา

บริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี ประกอบดว้ย 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุ์จริต 

ความกตญั�ูกตเวที ความอดกลั้น การละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั การมีจิตสาํนึกและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ

และสังคมภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ประพฤติปฏิบติั              

ตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 

และจิตสาํนึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวินัยความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี                               

มีมนุษยสัมพนัธ์ความเช่ือมัน่ในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั ประหยดั อดทน พึ่งตนเอง 

ต่อตา้นความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบติัตนและปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
 

2. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 

2.1 ด้านความรู้ ไดแ้ก่  

2.1.1 หลกัการใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การส่ือสาร 

2.1.2 หลกัการใชเ้หตุผล การคิด วเิคราะห์ การแกปั้ญหาและการจดัการ  

2.1.3 หลกัการดาํรงตนและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 

2.1.4 หลกัการปรับตวัและดาํเนินชีวติในสังคมสมยัใหม่  

2.2 ด้านทกัษะ ไดแ้ก่  

2.2.1 ทกัษะการส่ือสารและการเรียนรู้โดยใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.2.2 ทกัษะการคิด วเิคราะห์ การแกปั้ญหาและการจดัการ โดยใชห้ลกัการและกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

2.2.3 ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวิตตามหลกัศาสนา วฒันธรรมและความเป็นพลเมือง 

และหลกัการพฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยั 

2.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

2.3.1 ส่ือสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาํวนั

และในงานอาชีพ 
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2.3.2 แกไ้ขปัญหาและพฒันางานอาชีพโดยใช้หลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 

2.3.3 ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา วฒันธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสงัคมและสิทธิ

หนา้ท่ีพลเมือง 

2.3.4 พัฒนาบุคลิกภาพสุขอนามัยและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพ                  

และการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 
 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ 

3.1 ด้านความรู้ ไดแ้ก่  

3.1.1 หลกัทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใตข้อบเขตของงานอาชีพ 

3.1.2 หลกัการคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหา  

3.1.3 หลกัการประสานงาน ประเมินผลการปฏิบติังานและบริหารจดัการงานอาชีพ 

3.1.4 หลกัการดา้นความปลอดภยัและขอ้กาํหนดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการงานอาชีพ 

3.1.5 หลกัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และพฒันางานอาชีพ 

3.2 ด้านทกัษะ ไดแ้ก่  

3.2.1 ทกัษะการเลือกและประยกุตใ์ชว้ธีิการ เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน  

3.2.2 ทกัษะการคิด วเิคราะห์และแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 

3.2.3 ทักษะการวางแผน การบริหารจัดการ การประสานงานและการประเมินผล                         

การปฏิบติังานอาชีพ 

3.2.4 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

3.2.5 ทักษะด้านสุขภาวะและความปลอดภัยตามระเบียบข้อบังคับท่ี เ ช่ือมโยงกัน                           

ในการปฏิบติังาน 

3.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

3.3.1 วางแผน ดาํเนินงานตามหลกัการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ

การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมาย                         

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบัติงานอาชีพตามหลักการและแบบแผนท่ีกําหนด โดยใช้/เลือกใช้/ปรับใช้

กระบวนการปฏิบติังานท่ีเหมาะสม 

3.3.3 เลือกใช้และบํารุงรักษา  เคร่ืองมื อ  วัสดุ  อุปกรณ์ในงานอาชี พตามหลักการ                                         

และกระบวนการโดยคาํนึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 

3.3.4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพฒันาและสนบัสนุนงานอาชีพ 
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สาขางานการบัญชี 

3.3.5 ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาท่ีไม่คุ ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรม                   

ในงานอาชีพดา้นการบญัชีท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.6 ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร                   

ในการแกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นการบญัชี 

3.3.7 บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพดา้นการบญัชีดว้ยตนเอง 

3.3.8 ปฏิบติังานดา้นบญัชีครบทั้งวงจรตามหลกัการบญัชี  มาตรฐานรายงานทางการเงิน 

และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.3.9 ปฏิบติังานในฐานะผูช่้วยงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การตรวจสอบ                    

และการวางระบบบญัชี  

3.3.10 ปฏิบติังานเก่ียวกบัภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 

3.3.11 ใชร้ะบบสารสนเทศในงานบญัชี 

3.3.12 ปฏิบติังานตามกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั และจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 
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โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2563 

ประเภทวชิา บริหารธุรกจิ 

สาขาวชิาการบัญชี 

 

 ผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวิชา

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบญัชี จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต                  

และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร   ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 
 

1.  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกติ 

1.1   กลุ่มวชิาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.2  กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 

1.3  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.4  กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.5  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.6  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

2. หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกติ 

2.1   กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน (15 หน่วยกิต) 

2.2  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต) 

2.3  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  (ไม่นอ้ยกวา่  12 หน่วยกิต) 

2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ  (4 หน่วยกิต) 

2.5  โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ  (4 หน่วยกิต) 
 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 

4. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกติ 

 

โครงสร้างน้ีสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ  (ปวช.) ในประเภทวชิาพาณิชยกรรม 

สาขาวชิาการบญัชี หรือเทียบเท่า 
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สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืน

หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่าท่ีไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะตอ้งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน

วชิาชีพต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30200-0001 การบญัชีเบ้ืองตน้ 2-2-3 

30200-0002 การขายเบ้ืองตน้ 1-2-2 

30200-0003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1-2-2 

30200-0004 การบญัชีธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 2-2-3 

30200-0005 การบญัชีหา้งหุน้ส่วน 2-2-3 

30200-0006 การบญัชีบริษทัจาํกดั 2-2-3 
 

1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกติ 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาจากทุกกลุ่มวิชา  ตามเง่ือนไขและจํานวนหน่วยกิตท่ีกลุ่มวิชากําหนด                        

รวมไม่นอ้ยกวา่ 21 หน่วยกิต 
 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 3-0-3 

30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวชิาชีพ 3-0-3 

30000-1103 การฟังและการพูดเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 3-0-3 

30000-1104 ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 3-0-3 

30000*1101 ถึง 30000*1199 รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาไทยท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 
 

 ใหเ้รียนรายวชิา 30000-1201 จาํนวน 3 หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวชิาภาษาองักฤษอ่ืนท่ีสอดคลอ้ง

กบัสาขาวชิาท่ีเรียนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

1) กลุ่มภาษาองักฤษ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2-2-3 

30000-1202 ภาษาองักฤษสาํหรับการปฏิบติังาน 1-2-2 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 1-2-2 

30000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

30000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 0-2-1 

30000-1207 ภาษาองักฤษธุรกิจ 3-0-3 

30000-1208 ภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจบริการ 3-0-3 

30000-1214 ภาษาองักฤษเทคโนโลยสีารสนเทศ 3-0-3 

30000-1216 ภาษาองักฤษเพื่อกิจการการบิน 3-0-3 
 

2) กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 
 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวชิาต่อไปน้ี  ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ หรือในกลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1218 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 

30000-1219 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1220 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 2-0-2 

30000-1221 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1222 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 

30000-1223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1224 ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 2-0-2 

30000-1225 การสนทนาภาษาเวยีดนามเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1226 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 

30000-1227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1228 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 

30000-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1230 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 

30000-1231 การสนทนาภาษาพม่าเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1232 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 

30000-1233 การสนทนาภาษาเขมรเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1234 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 

30000-1235 การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทาํงาน 2-0-2 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1236 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 

30000-1237 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1238 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 

30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1240 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 

30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมนัเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1242 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 

30000-1243 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000*1201 ถึง 30000*1299 รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1301 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2-2-3 

30000-1302 การวจิยัเบ้ืองตน้ 2-2-3 

30000-1308 วทิยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 2-2-3 

30000-1315 ฟิสิกส์และเคมีเพื่อกิจการการบิน 2-2-3 

 30000*1301 ถึง 30000*1399 รายวชิาในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.4 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพือ่งานอาชีพ 3-0-3 

30000-1402 คณิตศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะการคิด 3-0-3 

30000-1403 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 

30000-1404 แคลคูลสั 1 3-0-3 

30000-1405 แคลคูลสั 2 3-0-3 

30000-1406 แคลคูลสั 3 3-0-3 

30000-1408 คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ 3-0-3 

30000-1411 คณิตศาสตร์เพื่อการบิน 3-0-3 

30000*1401 ถึง 30000*1499 รายวชิาในกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.5 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  (ไมน่อ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1501 ชีวติกบัสังคมไทย 3-0-3 

30000-1502 ศาสตร์พระราชา 3-0-3 

30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 

30000*1501 ถึง 30000*1599 รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.6 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  (ไมน่อ้ยกวา่  3หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1601 การพฒันาสุขภาพ 2-0-2 

30000-1602 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2-0-2 

30000-1603 สุขภาวะกายและจิต 2-0-2 

30000-1604 คุณภาพชีวติเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1605 มนุษยสมัพนัธ์ในการทาํงาน 2-0-2 

30000-1606 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ 2-0-2 

30000-1607 จิตวทิยาสังคมวา่ดว้ยคนพิการ 2-0-2 

30000-1608 การออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพ 0-2-1 

30000-1609 ลีลาศเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ 0-2-1 

30000-1610 นนัทนาการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 0-2-1 

30000*1601 ถึง 30000*1699 รายวชิาในกลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา    *-*-* 

 หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า  56  หน่วยกติ 
 

 2.1 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน  (15 หน่วยกิต) 
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

กลุ่มการจัดการอาชีพ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30001-1002 องคก์ารและการจดัการสมยัใหม่ 2-2-3 

30001-1055 กฎหมายธุรกิจ 3-0-3 
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กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30001-2003   เทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อการจดัการอาชีพ 2-2-3 
 

กลุ่มพืน้ฐานวชิาชีพ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30200-1001 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3-0-3 

30200-1002 หลกัการตลาด 2-2-3 
 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ  (21  หน่วยกิต) 
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30201-2001 การบญัชีชั้นกลาง 1 2-2-3 

30201-2002 การบญัชีชั้นกลาง 2 2-2-3 

30201-2003 การบญัชีตน้ทุน 1 2-2-3 

30201-2004 การบญัชีตน้ทุน 2 2-2-3 

30201-2005 การบญัชีชั้นสูง 1 2-2-3 

30201-2006 การบญัชีชั้นสูง 2 2-2-3 

30201-2007 การบญัชีภาษีอากร 2-2-3 
 

2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 
 

ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ี จนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

2.3.1 สาขางานการบัญชี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30201-2101 ระบบบญัชี 3-0-3 

30201-2102 โปรแกรมสาํเร็จรูปเพื่องานบญัชี 2-2-3 

30201-2103 การควบคุมและตรวจสอบภายใน 3-0-3 

30201-2104 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3-0-3 

30201-2105 การสอบบญัชี 3-0-3 

30201-2106 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3-0-3 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30201-2107 การบญัชีสหกรณ์ 2-2-3 

30201-2108 โปรแกรมระบบบญัชีสหกรณ์ครบวงจร 2-2-3 

30201*2101 ถึง 30201*2199  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

รายวชิาทวภิาคี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30201-5101 งานการบญัชี1 *-*-* 

30201-5102 งานการบญัชี 2 *-*-* 

30201-5103 งานการบญัชี 3 *-*-* 

30201-5104 งานการบญัชี 4 *-*-* 

30201-51xx งานการบญัชี … *-*-* 

 

 สาํหรับการจดัการศึกษาระบบทวภิาคี ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิตนั้น ใหส้ถานศึกษาและสถานประกอบการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกนัวิเคราะห์ลกัษณะทวิภาคี ไดแ้ก่ 

จดัประสงคร์ายวิชา สมรรถนะราชวิชา คาํอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใชฝึ้กและจาํนวนหน่วยกิต เพื่อนาํไปจดัทาํ

แผนการฝึกอาชีพและแนวการวดัและประเมินผลรายวิชา ทั้งน้ี โดยให้ใช้เวลาฝึกในสถานประกอบการ                    

ไม่นอ้ยกวา่  54  ชัว่โมง  มีค่าเท่ากบั  1  หน่วยกิต 
 

2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ  (4  หน่วยกิต) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 30201-8001 จาํนวน 4 หน่วยกิตหรือรายวิชา 30201-8002 และ 30201-8003 

รวม 4 หน่วยกิต 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30201-8001 ฝึกงาน *-*-4 

30201-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

30201-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
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2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ (4  หน่วยกิต) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 30201-8501 จาํนวน 4 หน่วยกิตหรือรายวิชา 30201-8502 และ 30201-8503 

รวม 4 หน่วยกิต 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30201-8501 โครงงาน *-*-4 

30201-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

30201-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 

ให้เลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจจากรายวิชาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

พุทธศกัราช  2563  ทุกประเภทวชิาและสาขาวชิา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30201-9001 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ 3-0-3 

30201-9002 สัมมนาเชิงปฏิบติัการวชิาชีพบญัชี 2-2-3 

30201-9003 การบญัชีเพื่อการจดัการ 3-0-3 

30201-9004      การบญัชีหน่วยงานภาครัฐ 3-0-3 

30201-9005      การบญัชีสาํหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 3-0-3 

30201-9006      การบญัชีการเงิน   2-2-3 

30201-9007 การบญัชีธุรกิจโรงแรม  2-2-3  

30201-9008 การบญัชีธุรกิจท่องเท่ียว     2-2-3 

30201-9009 การบญัชีธุรกิจสถานพยาบาล                         2-2-3  
 

ทั้ งน้ี เพื่อเป็นการพฒันาทักษะการเรียนรู้และการส่ือสารภาษาต่างประเทศในศตวรรษ ท่ี 21           

สถานศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษจากรายวิชาต่อไปน้ี หรือจากรายวิชาในหมวดวิชา            

สมรรถนะแกนกลาง กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ กลุ่มภาษาองักฤษ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทาํงาน 1-2-2 

30000-9202 ภาษาองักฤษเพื่อการนาํเสนอ 1-2-2 

30000-9203 การอ่านองักฤษในงานอาชีพ 1-2-2 

30000-9204 การเขียนภาษาองักฤษเพือ่งานอาชีพ 1-2-2 

30000-9205 ภาษาองักฤษเพื่องานบริการ 1-2-2 

23
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4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-2001 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 

30000-2002 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 

30000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 

30000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 

30000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 

30000*2001 ถึง 30000*20xx กิจกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร / กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 0-2-0 

 หรือสถานประกอบการจดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
หลกัสูตรประกำศนียบตัรวชิำชีพช้ันสูง พทุธศักรำช 2563 
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รำยวชิำปรับพืน้ฐำนวชิำชีพ 
 

30200-0001 การบญัชีเบ้ืองตน้ 2-2-3 
30200-0002 การขายเบ้ืองตน้ 1-2-2 
30200-0003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1-2-2 
30200-0004 การบญัชีธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 2-2-3 
30200-0005 การบญัชีหา้งหุน้ส่วน 2-2-3 
30200-0006 การบญัชีบริษทัจ ากดั 2-2-3 
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รำยวชิำปรับพืน้ฐำนวชิำชีพ 
 

30200-0001 กำรบัญชีเบื้องต้น 2-2-3 
 (Basic Accounting) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให ้
 

1. มีความเข้าใจหลักการวิธีการและขั้นตอนการจัดท าบัญชีส าหรับกิจการเจ้าของคนเดียว                  
ประเภทธุรกิจบริการ  

2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปส าหรับกิจการเจ้าของคนเดียว               
ประเภทธุรกิจบริการ  

3. มีกิจนิสัยมีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ ซ่ือสัตยมี์วนิยัตรงต่อเวลาและมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพบญัชี  
 

สมรรถนะรำยวชิำ  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ วิธีการ และขั้นตอนการจดับญัชีส าหรับกิจการเจา้ของคนเดียว
ประเภทธุรกิจบริการ  

2. ปฏิบติังานบญัชีส าหรับกิจการเจา้ของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ  
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย  วตัถุประสงค ์ และประโยชน์ของการบญัชี  ขอ้สมมติทางบญัชี 
ความหมายของสินทรัพย ์  หน้ีสิน  และส่วนของเจา้ของ ตามกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 
สมการบญัชี  การวิเคราะห์รายการคา้  การบนัทึกรายการคา้ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของธุรกิจบริการ
เจา้ของคนเดียวในสมุดรายวนัทัว่ไป  สมุดเงินสด  2  ช่อง  ผ่านรายการไปสมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป                    
งบทดลอง  กระดาษท าการชนิด  6  ช่อง  งบการเงิน  ปรับปรุง  ปิดบญัชีและสรุปวงจรบญัชี 
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30200-0002 กำรขำยเบื้องต้น 1-2-2 
 (Basic Selling)  
  

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให ้ 
 

1. เขา้ใจความรู้พื้นฐานของงานขายและกระบวนการขาย  
2. มีทกัษะในการวางแผนการขายและการเสนอขายสินคา้และบริการ  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย ์ สุจริต ความเช่ือมัน่            

ในตนเองและความมีมนุษยส์ัมพนัธ์  
 

สมรรถนะรำยวชิำ  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความรู้พื้นฐานของงานขายและกระบวนการขายตามหลกัการ  
2. วางแผนการขายและการเสนอขายสินคา้และบริการ  
3. ปฏิบติังานขายตามกระบวนการขาย  

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ  
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการขาย  แนวคิดทางการขาย  วิวฒันาการการขาย  หนา้ท่ีทางการขาย                 
ประเภทและลกัษณะของงานขาย  ความรู้เก่ียวกบัตนเอง  ความรู้เก่ียวกบักิจการ  ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์                             
ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้  และความรู้เก่ียวกบัคู่แข่งขนั  คุณสมบติัของนกัขาย  โอกาสและความกา้วหนา้ของนกัขาย                 
และเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัการขาย 
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30200-0003 ธุรกจิและกำรเป็นผู้ประกอบกำร 1-2-2 
 (Business and Entrepreneurs) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให ้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ  ธุรกิจและการเป็น
ผูป้ระกอบการ  หลกัการจดัการการเงิน  หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบ้ืองตน้               
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. สามารถจัดท าแผนธุรกิจอย่างง่ายโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                             
และหลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นผู ้ประกอบการ และมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ 
รอบคอบ  ขยนั  ประหยดั  และอดทน  

 

สมรรถนะรำยวชิำ  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการวางแผนเป้าหมายชีวิตดว้ยวงจรควบคุมคุณภาพ  ธุรกิจและการเป็น
ผูป้ระกอบการ  หลกัการจดัการการเงิน  หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบ้ืองตน้              
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. จดัท าแผนธุรกิจอยา่งง่าย  
3. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและด าเนินงาน  
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและด าเนินงาน  
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
  

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการวางแผนเป้าหมายชีวิตดว้ยวงจรควบคุมคุณภาพ  การออมและการลงทุน 
ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  การจดัหาและวางแผนทางการเงิน  กฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและการเป็น
ผูป้ระกอบการ  รูปแบบและการจดัท าแผนธุรกิจ  หลกัเบ้ืองตน้ในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต        
ในองคก์ร  และการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 
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30200-0004 กำรบัญชีธุรกจิซ้ือขำยสินค้ำ 2 -2 -3
 (Accounting for Merchandising Business) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให ้
 

1. เขา้ใจหลกัการและขั้นตอนการจดัท าบญัชีส าหรับกิจการเจา้ของคนเดียว ประเภทธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 
2. มีทกัษะการปฏิบติังานบญัชีตามขั้นตอนการจดัท าบญัชีและน าเสนองบการเงินส าหรับกิจการ

ประเภทธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย ์มีวนิยัตรงต่อเวลา และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพบญัชี 
 

สมรรถนะรำยวชิำ 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการจดัท าบญัชีส าหรับกิจการเจา้ของคนเดียว ประเภทธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 
2. บนัทึกบญัชีส าหรับกิจการเจา้ของคนเดียว ประเภทธุรกิจซ้ือขายสินคา้ในสมุดรายวนัทัว่ไป 

และสมุดรายวนัเฉพาะ ตามขั้นตอนการจดัท าบญัชี 
3. จดัท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับกิจการเจา้ของคนเดียว  ประเภทธุรกิจ

ซ้ือขายสินคา้ 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการบนัทึกรายการเก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้ส าหรับกิจการท่ีจดทะเบียน
และไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในสมุดรายวนัทัว่ไปและสมุดรายวนัเฉพาะ  ด้วยวิธีการบนัทึกบญัชี                
สินคา้คงเหลือแบบส้ินงวด  การผ่านรายการไปสมุดบญัชีแยกประเภท  รายการปรับปรุง  และการแก้ไข
ข้อผิดพลาด  และปิดบญัชีเม่ือส้ินงวดบญัชี  กระดาษท าการ  งบก าไรขาดทุน  งบแสดงฐานะการเงิน            
งบทดลองหลงัปิดบญัชี  และสรุปวงจรบญัชี  จดัท าแบบแสดงรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม  
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30200-0005 กำรบัญชีห้ำงหุ้นส่วน 2-2-3 
 (Accounting for Partnership) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให ้
 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานบญัชีส าหรับกิจการหา้งหุน้ส่วน 
2. มีทกัษะการปฏิบติังานบญัชีตามขั้นตอนการจดัท าบญัชีและน าเสนองบการเงินส าหรับกิจการ

หา้งหุน้ส่วน 
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย ์มีวนิยั ตรงต่อเวลา และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพบญัชี 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานบญัชีส าหรับกิจการหา้งหุน้ส่วน 
2. บนัทึกบญัชีส าหรับกิจการหา้งหุน้ส่วนตามขั้นตอนการจดัท าบญัชี 
3. จดัท างบการเงินส าหรับกิจการหา้งหุน้ส่วนตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความหมายและประเภทของห้างหุ้นส่วน  กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ                
ห้างหุ้นส่วน  การจดัตั้งห้างหุ้นส่วน  การบนัทึกรายการเปิดบญัชี  การแบ่งผลก าไรขาดทุน  การบนัทึกบญัชี                
ตามวิธีทุนเปล่ียนแปลงและวิธีทุนคงท่ี  การจดัท างบการเงิน  การรับหุ้นส่วนใหม่  หุ้นส่วนลาออก  หุ้นส่วนตาย  
การเลิกกิจการ  และการช าระบญัชีหา้งหุน้ส่วน  
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30200-0006 กำรบัญชีบริษัทจ ำกดั 2-2-3 
 (Accounting for Company Limited) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให ้
 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานบญัชีของบริษทัจ ากดั 
2. มีทกัษะการปฏิบติังานบญัชีตามขั้นตอนการจดัท าบญัชี และการน าเสนองบการเงินส าหรับ

บริษทัจ ากดั 
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย ์มีวนิยั ตรงต่อเวลา และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพบญัชี 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวบญัชีส าหรับบริษทัจ ากดั 
2. บนัทึกบญัชีส าหรับบริษทัจ ากดัตามขั้นตอนการจดัท าบญัชี 
3. จดัท างบการเงินตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้  

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับความหมาย  กฎหมายท่ีเก่ียวกับบริษทัจ ากัด  การจดัท าบัญชีเก่ียวกบั          
การจดัตั้งบริษทั  การจ าหน่ายหุ้นทุน  การริบหุ้น  การเพิ่มทุน  การลดทุน  การจดัสรรก าไร โดยตั้งส ารอง                
ตามกฎหมายและส ารองอ่ืน  การจดัท างบการเงินของบริษทัจ ากดั  การเลิกกิจการและช าระบญัชี  รวมทั้ง             
การแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทางบญัชี 
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หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

 

กลุ่มวิชาภาษาไทย 
 

30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 3-0-3 

30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวชิาชีพ 3-0-3 

30000-1103 การฟังและการพูดเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 3-0-3 

30000-1104 ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 3-0-3 
 

กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 
 

กลุ่มภาษาองักฤษ 

30000-1201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2-2-3 

30000-1202 ภาษาองักฤษสาํหรับการปฏิบติังาน 1-2-2 

30000-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 1-2-2 

30000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

30000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 0-2-1 

30000-1207 ภาษาองักฤษธุรกิจ 3-0-3 

30000-1208 ภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจบริการ 3-0-3 

30000-1214 ภาษาองักฤษเทคโนโลยสีารสนเทศ 3-0-3 

30000-1216 ภาษาองักฤษเพื่อกิจการการบิน 3-0-3 
 

กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 

30000-1218 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 

30000-1219 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1220 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 2-0-2 

30000-1221 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1222 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 

30000-1223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1224 ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 2-0-2 

30000-1225 การสนทนาภาษาเวยีดนามเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1226 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 

30000-1227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทาํงาน 2-0-2 
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30000-1228 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 

30000-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1230 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 

30000-1231 การสนทนาภาษาพม่าเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1232 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 

30000-1233 การสนทนาภาษาเขมรเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1234 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 

30000-1235 การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1236 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 

30000-1237 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1238 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 

30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1240 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 

30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมนัเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1242 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 

30000-1243 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการทาํงาน 2-0-2 
 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
 

30000-1301 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2-2-3 

30000-1302 การวจิยัเบ้ืองตน้ 2-2-3 

30000-1308 วทิยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 2-2-3 

30000-1315 ฟิสิกส์และเคมีเพื่อกิจการการบิน 2-2-3 
 

กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ 
 

30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3 

30000-1402 คณิตศาสตร์เพือ่พฒันาทกัษะการคิด 3-0-3 

30000-1403 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 

30000-1404 แคลคูลสั 1 3-0-3 

30000-1405 แคลคูลสั 2 3-0-3 

30000-1406 แคลคูลสั 3 3-0-3 

30000-1408 คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ 3-0-3 

30000-1411 คณิตศาสตร์เพือ่การบิน 3-0-3 
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กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
 

30000-1501 ชีวติกบัสังคมไทย 3-0-3 

30000-1502 ศาสตร์พระราชา 3-0-3 

30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 
 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
 

30000-1601 การพฒันาสุขภาพ 2-0-2 

30000-1602 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2-0-2 

30000-1603 สุขภาวะกายและจิต 2-0-2 

30000-1604 คุณภาพชีวติเพื่อการทาํงาน 2-0-2 

30000-1605 มนุษยสัมพนัธ์ในการทาํงาน 2-0-2 

30000-1606 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ 2-0-2 

30000-1607 จิตวทิยาสังคมวา่ดว้ยคนพิการ 2-0-2 

30000-1608 การออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพ 0-2-1 

30000-1609 ลีลาศเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ 0-2-1 

30000-1610 นนัทนาการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 0-2-1 
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กลุ่มวิชาภาษาไทย 
 

30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 3-0-3 

 (Occupational Thai Language Skills) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจทกัษะการใชภ้าษาไทยเชิงวชิาชีพ 

2. สามารถวเิคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสารและใชภ้าษาไทยเป็นเคร่ืองมือส่ือสารในวชิาชีพ 

ตามหลกัภาษา เหมาะสมกบักาลเทศะ บุคคล และสถานการณ์ 

3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการใชภ้าษาไทยในวชิาชีพอยา่งมีจรรยาบรรณ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ 

และการประเมินค่าสารภาษาไทยเชิงวชิาชีพอยา่งมีจรรยาบรรณ 

2. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากส่ือประเภทต่าง ๆ ตามหลักภาษา 

เหมาะสมกบักาลเทศะ บุคคล และสถานการณ์ 

3. พูดนาํเสนอขอ้มูลเพื่อส่ือสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ 

4. เขียนเพื่อติดต่อกิจธุระ บนัทึกข้อมูลและรายงานการปฏิบติังานเชิงวิชาชีพตามหลักการใช้

ภาษาไทย 

 

คําอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการฟัง  การดู  การพูด  การอ่านและการเขียนภาษาไทย  การคิด

วิเคราะห์  สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากส่ือประเภทต่าง ๆ  การพูดนําเสนอข้อมูล                   

เพื่อส่ือสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ  การเขียนเพื่อกิจธุระ  การจดบนัทึกขอ้มูลและเขียนรายงาน

การปฏิบติังานเชิงวชิาชีพ  และจรรยาบรรณในการใชภ้าษาไทยเชิงวชิาชีพ 
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30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวชิาชีพ 3-0-3

 (Occupational Writing and Speaking) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 

2. สามารถเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพในรูปแบบต่าง ๆ 

3. มีจรรยาบรรณในการเขียนและการพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพตามหลกัการ 

2. สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อวางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 

3. วางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพตามหลกัการ 

4. เขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพในรูปแบบต่าง ๆ 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการพูดและการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาชีพ  เทคนิคการเขียนและพูด                   

เชิงวิชาชีพ  การสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งท่ีหลากหลาย  การวางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพ             

การเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพรูปแบบต่าง ๆ  จรรยาบรรณในการพูดและการเขียนภาษาไทยในอาชีพ 

 

  

37



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30000-1103 การฟังและการพูดเพ่ือพฒันาบุคลกิภาพ 3-0-3 

 (Listening and Speaking for Personality Development) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 

2. สามารถฟังอยา่งลึกซ้ึงและพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ 

3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการใชภ้าษาไทยเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 

2. ฟังอยา่งลึกซ้ึงและสรุปใจความสาํคญัจากการฟัง 

3. พูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ ตามหลกัการ 

4. ใชภ้าษาไทยเพื่อพฒันาบุคลิกภาพของตนเอง 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ  การฟังอยา่งลึกซ้ึง            

และสรุปใจความสําคญัจากการฟัง  เทคนิคและศิลปะการพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ  มารยาทในการฟัง              

และการพูด  การพฒันาบุคลิกภาพในการฟังและการพูด 
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30000-1104 ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ 3-0-3 

 (Creative Thai Language Skills) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  การดู  และการคิดวเิคราะห์ 

2. สามารถแสดงความคิดผา่นทกัษะการพูดและการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์

3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการใชภ้าษาไทย 
 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  การดู  การคิดวเิคราะห์ภาษาไทย 

2. พูดและเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรครู์ปแบบต่าง ๆ 

3. วเิคราะห์สุนทรียภาพทางภาษาของวรรณคดี วรรณกรรม เพลงไทยหรือเพลงพื้นบา้นจากการฟัง   

การดู และการอ่าน 

4. นาํความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาการพูดหรืองานเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  การดู  และการคิดวิเคราะห์

ภาษาไทย  การฟัง  การดู  และการอ่านเพื่อวิเคราะห์สุนทรียภาพทางภาษาจากวรรณคดี  วรรณกรรม  เพลงไทย                         

หรือเพลงพื้นบา้น  การแสดงความคิดดว้ยการพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรคใ์นรูปแบบต่าง ๆ  การนาํความรู้                        

ท่ีไดจ้ากการศึกษาการพูดหรืองานเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
 

กลุ่มภาษาองักฤษ 
  

30000-1201 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2-2-3 

 (English for Communication) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและการศึกษาต่อ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษเพือ่การส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

2. สนทนาในสถานการณ์ชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

3. อ่าน และสรุปใจความสาํคญัของขอ้มูลจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ 

4. เขียนขอ้มูลบุคคล บนัทึก และขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์ 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัทกัษะการฟัง  พูด  อ่านและเขียนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

การสอบถามและใหข้อ้มูลบุคคล  สถานท่ี  เวลา  และสภาพอากาศ  การสนทนาทางโทรศพัท ์ การอ่านขอ้มูล 

จากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์  การเขียนข้อมูลบุคคล  บนัทึก  และข้อความบนส่ือสังคมออนไลน์                         

และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 
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30000-1202 ภาษาองักฤษสําหรับการปฏิบัติงาน 1-2-2 

 (English-on-the-Job)  
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน 

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติ และกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน 

2. พูดส่ือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน 

3. อ่านเอกสาร คู่มือการปฏิบติังาน 

4. เขียนรายงานการปฏิบติังานและโตต้อบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

5. นาํเสนอขั้นตอนในการปฏิบติังาน 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการปฏิบติังาน 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัทกัษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาองักฤษในการปฏิบติังาน การให้ขอ้มูล

หรือคาํแนะนาํเก่ียวกบัการปฏิบติังาน  การอ่านเอกสาร  คู่มือ  การอ่านและโตต้อบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

หรือส่ือสังคมออนไลน์  การนาํเสนอขั้นตอนการปฏิบติังาน  การเขียนรายงานการปฏิบติังาน  และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพฒันาภาษาองักฤษ 
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30000-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 1-2-2 

 (English Conversation in the Workplace) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจรูปแบบและวธีิการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในสถานประกอบการ 

3. มีเจตคติ และกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 

2. สนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสถานประกอบการตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

3. ใหข้อ้มูลทางธุรกิจ สินคา้หรือบริการของสถานประกอบการ 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัการสนทนาในสถานประกอบการเก่ียวกับเร่ืองราว  เหตุการณ์  กฎ  ระเบียบ  

สถานท่ี  ตาํแหน่ง  หน้าท่ี ความรับผิดชอบ  ข้อมูลทางธุรกิจ  สินค้าและบริการ  การรายงานข้อมูล                    

การอธิบายขั้นตอนการปฏิบติังาน  การแลกเปล่ียนขอ้มูล  การแสดงความคิดเห็น  และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 
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30000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

 (English Project Work) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการทาํโครงงาน 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชใ้นการจดัทาํโครงงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการจดัทาํโครงงาน 

2. เขียนโครงร่างของโครงงาน 

3. เขียนรายงานผลของโครงงาน 

4. นาํเสนอโครงงานโดยใชส่ื้อประกอบ 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการทาํโครงงาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 
   

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาองักฤษในการจดัทาํโครงงาน  การเลือก

หวัขอ้การศึกษา  สืบคน้  และบนัทึกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  การเขียนโครงร่าง (Proposal) ของโครงงาน  การจดัทาํ

โครงงาน  การรายงานผล  การจดัทาํส่ือประกอบการนาํเสนอ  การนาํเสนอโครงงาน  และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการทาํโครงงาน 
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30000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผ่านส่ือดิจิทลั 0-2-1 

 (English Learning through Digital Media) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจวธีิการเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือในการสืบคน้ขอ้มูลและพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 

2. สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 

3. เลือกใชแ้ละเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลัดว้ยตนเอง 

 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาอังกฤษผ่านส่ือดิจิทัลท่ีหลากหลาย                         

การเรียนจากแอพพลิเคชัน่  เวบ็ไซต์  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์  หลกัสูตรออนไลน์  และส่ือสังคมออนไลน์                   

ในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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30000-1207 ภาษาองักฤษธุรกจิ 3-0-3 

 (Business English) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในงานอาชีพทางธุรกิจ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 

2. พูดใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการ 

3. สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. สรุปใจความสาํคญัของเร่ืองท่ีอ่านทางธุรกิจจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ 

5. เขียนบนัทึก และรายงานการปฏิบติังานในงานอาชีพทางธุรกิจ 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ                           

คาํศพัทเ์ทคนิคทางธุรกิจและพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)  การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ 

การสนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจ  การสนทนาทางโทรศพัท ์ การอ่านเอกสาร  โฆษณา  ประกาศ  ตาราง 

แผนภูมิ  กราฟ  กาํหนดการ  การสืบคน้ขอ้มูลทางธุรกิจ  การเขียนบนัทึก  รายงานการปฏิบติังาน  ขอ้ความ                 

ทางโทรศพัท ์ ขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์  และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ

ในงานอาชีพทางธุรกิจ 
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30000-1208 ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกจิบริการ 3-0-3 

 (English for Service Business) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในธุรกิจบริการ 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในธุรกิจบริการ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพดา้นธุรกิจบริการ 

2. สนทนาในสถานการณ์งานบริการตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

3. พูดนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบังานบริการและกิจกรรมบนัเทิง 

4. สรุปใจความสาํคญัเร่ืองท่ีอ่านเก่ียวกบัธุรกิจบริการจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ 

5. เขียนบนัทึก และรายงานการปฏิบติังานในงานอาชีพดา้นธุรกิจบริการ 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในธุรกิจบริการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาองักฤษในงานอาชีพดา้นธุรกิจบริการ               

การสนทนาในสถานการณ์การใหบ้ริการ  การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัท่ีพกั  ส่ิงอาํนวยความสะดวก  อาหาร                      

และเคร่ืองด่ืม  สินคา้และบริการ  การเดินทาง  สถานท่ีท่องเท่ียว  การนาํเสนองานบริการและกิจกรรมบนัเทิง 

การอ่านขอ้มูลเอกสาร  คู่มือ  ประกาศ  ตาราง  ป้าย  สัญลกัษณ์  กาํหนดการ  การกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์ม                 

การเขียนบนัทึก  รายงานการปฏิบติังาน  ขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในธุรกิจบริการ 
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30000-1214 ภาษาองักฤษเทคโนโลยสีารสนเทศ 3-0-3 

 (English for Information Technology) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจการใชภ้าษาองักฤษในงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. พูดใหข้อ้มูลเก่ียวกบังานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. สนทนาในสถานการณ์งานเทคโนโลยสีารสนเทศตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. สรุปสาระสาํคญัของเร่ืองท่ีอ่านเก่ียวกบังานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5. เขียนบนัทึก และรายงานการปฏิบติังานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานเทคโนโลยีสารสนเทศ        

คาํศพัทเ์ทคนิค  การให้ขอ้มูล  สาธิตและนาํเสนอเก่ียวกบังานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การสนทนาในสถานการณ์

งานเทคโนโลยสีารสนเทศ  การอ่านเร่ือง  เอกสาร  คู่มือ  ขอ้มูลและปฏิบติัตามคาํสั่ง  การสืบคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซต์

และนาํเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสืบคน้  การเขียนบนัทึก  รายงานการปฏิบติังาน  ขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์ 

และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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3000-1216 ภาษาองักฤษเพ่ือกจิการการบิน 3-0-3 

 (English for Aviation) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในงานกิจการการบิน 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในงานกิจการการบิน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานกิจการการบิน 

2. สรุปใจความสาํคญัของเร่ืองท่ีอ่านเก่ียวกบังานกิจการการบิน 

3. เขียนบนัทึกและรายงานการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการการบิน 

4. สนทนาในสถานการณ์งานกิจการการบินตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. พูดติดต่อส่ือสารในสถานการณ์การบินตามมาตรฐานสากล 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานกิจการการบิน 

 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาองักฤษท่ีใช้ในงานกิจการการบิน                    

คาํศพัท์เทคนิค  การอ่านขอ้ความ  รายงาน  เอกสาร  คู่มือการปฏิบติังาน  เคร่ืองมือ  และอุปกรณ์เก่ียวกบั                 

กิจการการบิน  การเขียนบนัทึกขอ้มูล  รายงานการปฏิบติังาน  การซ่อมบาํรุง  การสนทนาในสถานการณ์             

งานกิจการการบิน  การนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติังาน  การติดต่อส่ือสารในสถานการณ์การบิน                  

ตามมาตรฐานสากล  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่พฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานกิจการการบิน 
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กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศอ่ืน 
 

30000-1218 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 

 (Chinese Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมจีน 

2. ใชภ้าษาจีนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาจีนในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมจีน 

2. อ่านอกัษร  คาํ  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร  คาํ  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสงัคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาจีน 

 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ  ประชาชน  ภาษาและวฒันธรรมจีน ระบบเสียงและไวยากรณ์ 

ภาษาจีนกลาง  ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนอกัษร  คาํ  วลี  และประโยคภาษาจีน  การอ่าน          

และการเขียนขอ้ความ  การสนทนาในชีวิตประจาํวนั  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาจีน 
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30000-1219 การสนทนาภาษาจีนเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

 (Chinese Conversation for Work)  

 วชิาบงัคบัก่อน  :  30000-1218   ภาษาและวฒันธรรมจีน 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาจีนเพื่อการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาจีนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาจีนเพื่อการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาจีนเพื่อการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาจีนเพื่อการทาํงาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาจีนกลางเพื่อการทาํงาน  การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น 

การให้ขอ้มูลเก่ียวกับสถานท่ีทาํงาน  การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ  กฎ  ระเบียบ  สินคา้                          

และบริการ  ขั้นตอนการปฏิบติังาน  คาํแนะนาํ  การเดินทาง  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษาจีนเพื่อการทาํงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30000-1220 ภาษาและวฒันธรรมญีปุ่่น 2-0-2 

 (Japanese Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 

2. สามารถนาํภาษาญ่ีปุ่นไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาญ่ีปุ่น 

 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ  ประชาชน  ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น  ระบบเสียง                            

และไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่น  ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนอกัษร  คาํ  วลี  และประโยค

ภาษาญ่ีปุ่น  การอ่านและเขียนขอ้ความ  การสนทนาในชีวิตประจาํวนั  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพื่อพฒันาทกัษะภาษาญ่ีปุ่น 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30000-1221 การสนทนาภาษาญีปุ่่นเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

 (Japanese Conversation for Work)   

 วชิาบงัคบัก่อน  :  30000-1220   ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาญ่ีปุ่นสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาญ่ีปุ่นไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. เจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการทาํงาน 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการทาํงาน  การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น 

การให้ขอ้มูลเก่ียวกับสถานท่ีทาํงาน  การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ  กฎ  ระเบียบ  สินคา้                            

และบริการ  ขั้นตอนการปฏิบติังาน  คาํแนะนาํ  การเดินทาง  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการทาํงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30000-1222 ภาษาและวฒันธรรมเกาหล ี 2-0-2 

 (Korean Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 

2. สามารถนาํภาษาเกาหลีไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเกาหลีในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 

2. อ่านอกัษร  คาํ  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร  คาํ  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาเกาหลี 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ  ประชาชน  ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี  ระบบเสียง                           

และไวยากรณ์ภาษาเกาหลี  ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง  พูด  อ่านและเขียนอกัษร  คาํ  วลี  และประโยค                     

ภาษาเกาหลี  การอ่านและเขียนขอ้ความ  การสนทนาในชีวิตประจาํวนั  และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ              

เพื่อพฒันาทกัษะภาษาเกาหลี 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30000-1223 การสนทนาภาษาเกาหลเีพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

 (Korean Conversation for Work)   

 วชิาบงัคบัก่อน  :  30000-1222   ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเกาหลีสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาเกาหลีไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเกาหลีในการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเกาหลีเพื่อการทาํงาน 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทาํงาน  การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น 

การให้ขอ้มูลเก่ียวกับสถานท่ีทาํงาน  การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ  กฎ  ระเบียบ  สินคา้                        

และบริการ  ขั้นตอนการปฏิบติังาน  คาํแนะนาํ  การเดินทาง  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษาเกาหลีเพื่อการทาํงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30000-1224 ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 2-0-2 

 (Vietnamese Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 

2. สามารถนาํภาษาเวยีดนามไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเวยีดนามในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 

2. อ่านอกัษร  คาํ  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร  คาํ  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาเวยีดนาม 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ  ประชาชน  ภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม  ระบบเสียง                  

และไวยากรณ์ภาษาเวียดนาม  ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนอกัษร  คาํ  วลี  และประโยค           

ภาษาเวียดนาม  การสนทนาในชีวิตประจาํวนั  การอ่านขอ้ความ  เร่ืองสั้ น  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ              

เพื่อพฒันาทกัษะภาษาเวยีดนาม 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30000-1225 การสนทนาภาษาเวยีดนามเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

 (Vietnamese Conversation for Work) 

 วชิาบงัคบัก่อน  :  30000-1224   ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเวยีดนามสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาเวยีดนามไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเวยีดนามในการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาเวยีดนามเพื่อการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเวยีดนามเพื่อการทาํงาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาเวียดนามเพื่อการทาํงาน  การถามตอบเก่ียวกบัตนเอง              

และผูอ่ื้น  การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงาน  การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ  กฎ  ระเบียบ         

สินค้าและบริการ  ขั้นตอนการปฏิบติังาน  คาํแนะนํา  การเดินทาง  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                     

พฒันาทกัษะภาษาเวยีดนามเพื่อการทาํงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30000-1226 ภาษาและวฒันธรรมอนิโดนีเซีย 2-0-2 

 (Indonesian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 

2. สามารถนาํภาษาอินโดนีเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาอินโดนีเซียในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 

2. อ่านอกัษร  คาํ  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร  คาํ  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซีย 

 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกบัประเทศ  ประชาชน  ภาษา  และวฒันธรรมอินโดนีเซีย  ระบบเสียง                          

และไวยากรณ์ภาษาอินโดนีเซีย  ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนอกัษร  คาํ  วลี  และประโยค                     

ภาษาอินโดนีเซีย  การสนทนาในชีวิตประจาํวนั  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษา

อินโดนีเซีย 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30000-1227 การสนทนาภาษาอนิโดนีเซียเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

 (Indonesian Conversation for Work)   

 วชิาบงัคบัก่อน  :  30000-1226   ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้  
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาอินโดนีเซียสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาอินโดนีเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาอินโดนีเซียในการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทาํงาน 

 

คําอธิบายรายวชิา  
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทาํงาน  การถามตอบเก่ียวกบัตนเอง           

และผูอ่ื้น  การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงาน  การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ  กฎ  ระเบียบ         

สินค้าและบริการ  ขั้นตอนการปฏิบติังาน  คาํแนะนํา  การเดินทาง  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                   

พฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซียเพื่อการทาํงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30000-1228 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 

 (Malaysian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 

2. สามารถนาํภาษามาเลเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษามาเลเซียในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 

2. อ่านอกัษร  คาํ  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร  คาํ  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียในชีวติประจาํวนั 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ  ประชาชน  ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย  ระบบเสียง                   

และไวยากรณ์ภาษามาเลเซีย  ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง  พูด  อ่านและเขียนอกัษร  คาํ  วลี  และประโยค              

ภาษามาเลเซีย  การสนทนาในชีวิตประจาํวนั  การอ่านขอ้ความ  เร่ืองสั้ น  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                    

เพื่อพฒันาทกัษะภาษามาเลเซีย 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30000-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

 (Malaysian Conversation for Work)     

 วชิาบงัคบัก่อน  :  30000-1228   ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษามาเลเซียสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษามาเลเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษามาเลเซียในการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียเพื่อการทาํงาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการทาํงาน  การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น 

การให้ขอ้มูลเก่ียวกับสถานท่ีทาํงาน  การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ  กฎ  ระเบียบ  สินคา้                          

และบริการ  ขั้นตอนการปฏิบติังาน  คาํแนะนาํ  การเดินทาง  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษามาเลเซียเพื่อการทาํงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30000-1230 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 

 (Burmese Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมพม่า 

2. สามารถนาํภาษาพม่าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาพม่าในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมพม่า 

2. อ่านอกัษร  คาํ  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร  คาํ  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาพม่า 

 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ  ประชาชน  ภาษาและวฒันธรรมพม่า  ระบบเสียง                         

และไวยากรณ์ภาษาพม่า  ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง  พูด  อ่านและเขียนอกัษร  คาํ  วลี  และประโยคภาษาพม่า               

การอ่านและเขียนขอ้ความ  การสนทนาในชีวิตประจาํวนั  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันา

ทกัษะภาษาพม่า 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30000-1231 การสนทนาภาษาพม่าเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

 (Burmese Conversation for Work )   

 วชิาบงัคบัก่อน  :  30000-1230   ภาษาและวฒันธรรมพม่า 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาพม่าสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาพม่าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาพม่าในการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาพม่าเพื่อการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาพม่าเพื่อการทาํงาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาพม่าเพื่อการทาํงาน  การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น  

การให้ขอ้มูลเก่ียวกับสถานท่ีทาํงาน  การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ  กฎ  ระเบียบ  สินคา้                        

และบริการ  ขั้นตอนการปฏิบติังาน  คาํแนะนาํ  การเดินทาง  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษาพม่าเพื่อการทาํงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30000-1232 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 

 (Khmer Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมเขมร 

2. สามารถนาํภาษาเขมรไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเขมรในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเขมร 

2. อ่านอกัษร  คาํ  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร  คาํ  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาเขมร 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ  ประชาชน  ภาษาและวฒันธรรมเขมร  ระบบเสียง                              

และไวยากรณ์ภาษาเขมร  ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง  พูด  อ่านและเขียนอกัษร  คาํ  วลี  และประโยคภาษาเขมร 

การอ่านและเขียนขอ้ความ  การสนทนาในชีวิตประจาํวนั  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันา

ทกัษะภาษาเขมร 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30000-1233 การสนทนาภาษาเขมรเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

 (Khmer Conversation for Work)   

 วชิาบงัคบัก่อน  :  30000-1232   ภาษาและวฒันธรรมเขมร 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเขมรสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาเขมรไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเขมรในการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาเขมรเพือ่การทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเขมรเพื่อการทาํงาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาเขมรเพื่อการทาํงาน  การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น 

การให้ขอ้มูลเก่ียวกับสถานท่ีทาํงาน  การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ  กฎ  ระเบียบ  สินคา้                       

และบริการ  ขั้นตอนการปฏิบติังาน  คาํแนะนาํ  การเดินทาง  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษาเขมรเพื่อการทาํงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30000-1234 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 

 (Laotian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมลาว 

2. สามารถนาํภาษาลาวไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาลาวในชีวติประจาํวนัและการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมลาว 

2. อ่านอกัษร  คาํ  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร  คาํ  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาลาว 

 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ  ประชาชน  ภาษาและวฒันธรรมลาว  ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษาลาว  ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง  พูด  อ่านและเขียนอกัษร  คาํ  วลี  และประโยคภาษาลาว  การอ่าน                    

และเขียนขอ้ความ  การสนทนาในชีวติประจาํวนั  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาลาว 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30000-1235 การสนทนาภาษาลาวเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

 (Laotian Conversation for Work)   

 วชิาบงัคบัก่อน  :  30000-1234   ภาษาและวฒันธรรมลาว 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาลาวสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาลาวไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาลาวในการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาลาวเพื่อการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาลาวเพื่อการทาํงาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาลาวเพื่อการทาํงาน  การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น            

การให้ขอ้มูลเก่ียวกับสถานท่ีทาํงาน  การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ  กฎ  ระเบียบ  สินคา้                        

และบริการ  ขั้นตอนการปฏิบติังาน  คาํแนะนาํ  การเดินทาง  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษาลาวเพื่อการทาํงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30000-1236 ภาษาและวฒันธรรมฟิลปิปินส์ 2-0-2 

 (Filipino Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 

2. สามารถนาํภาษาฟิลิปิโนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาฟิลิปปินส์ในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 

2. อ่านอกัษร  คาํ  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร  คาํ  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโน 

 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ  ประชาชน  ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์  ระบบเสียง                     

และไวยากรณ์ภาษาฟิลิปิโน  ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง  พูด  อ่านและเขียนอกัษร  คาํ  วลี  และประโยค              

ภาษาฟิลิปิโน  การอ่านและเขียนขอ้ความ  การสนทนาในชีวิตประจาํวนั  และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ          

เพื่อพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30000-1237 การสนทนาภาษาฟิลปิิโนเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

 (Filipino Conversation for Work)   

 วชิาบงัคบัก่อน  :  30000-1236   ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาฟิลิปิโนสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาฟิลิปิโนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาฟิลิปิโนในการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโนเพื่อการทาํงาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการทาํงาน  การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น 

การให้ขอ้มูลเก่ียวกับสถานท่ีทาํงาน  การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ  กฎ  ระเบียบ  สินคา้                         

และบริการ  ขั้นตอนการปฏิบติังาน  คาํแนะนาํ  การเดินทาง  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการทาํงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30000-1238 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 

 (Russian Language and Culture) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 

2. สามารถนาํภาษารัสเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษารัสเซียในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 

2. อ่านอกัษร  คาํ  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร  คาํ  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษารัสเซีย 

 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ  ประชาชน  ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย  ระบบเสียง                        

และไวยากรณ์ภาษารัสเซีย  ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง  พูด  อ่านและเขียนอกัษร  คาํ  วลี และประโยค                      

ภาษารัสเซีย  การอ่านและเขียนขอ้ความ  การสนทนาในชีวิตประจาํวนั  และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ                

เพื่อพฒันาทกัษะภาษารัสเซีย 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

 (Russian Conversation for Work)   

 วชิาบงัคบัก่อน  :  30000-1238   ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษารัสเซียสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษารัสเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษารัสเซียในการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษารัสเซียเพื่อการทาํงาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการทาํงาน  การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น     

การให้ขอ้มูลเก่ียวกับสถานท่ีทาํงาน  การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ  กฎ  ระเบียบ  สินคา้                          

และบริการ  ขั้นตอนการปฏิบติังาน  คาํแนะนาํ  การเดินทาง  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษารัสเซียเพื่อการทาํงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30000-1240 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมัน 2-0-2 

 (German Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจภาษา และวฒันธรรมเยอรมนั 

2. สามารถนาํภาษาเยอรมนัไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเยอรมนัในชีวิตประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 

2. อ่านอกัษร  คาํ  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร  คาํ  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนลีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนั 

 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ  ประชาชน  ภาษาและวฒันธรรมเยอรมัน  ระบบเสียง                       

และไวยากรณ์ภาษาเยอรมนั  ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง  พูด  อ่านและเขียนอกัษร  คาํ  วลี  และประโยค

ภาษาเยอรมนั  การอ่านและเขียนขอ้ความ  การสนทนาในชีวติประจาํวนั  และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ        

เพื่อพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนั 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมันเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

 (German Conversation for Work)   

 วชิาบงัคบัก่อน  :  30000-1240   ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเยอรมนัสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาเยอรมนัไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเยอรมนัในการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาเยอรมนัเพื่อการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนัเพื่อการทาํงาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาเยอรมนัเพื่อการทาํงาน  การถามตอบเก่ียวกบัตนเอง               

และผูอ่ื้น  การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงาน  การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ  กฎ  ระเบียบ                

สินค้าและบริการ  ขั้นตอนการปฏิบติังาน  คาํแนะนํา  การเดินทาง  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                    

พฒันาทกัษะภาษาเยอรมนัเพื่อการทาํงาน 
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30000-1242 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 

 (French Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 

2. สามารถนาํภาษาฝร่ังเศสไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาฝร่ังเศสในชีวติประจาํวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 

2. อ่านอกัษร  คาํ  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร  คาํ  วลี  ประโยค  และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศส 

 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ  ประชาชน  ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส  ระบบเสียง                         

และไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส  ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง  พูด  อ่านและเขียนอกัษร  คาํ  วลี  และประโยค                  

ภาษาฝร่ังเศส  การอ่านและเขียนขอ้ความ  การสนทนาในชีวิตประจาํวนั  และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ            

เพื่อพฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศส 
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30000-1243 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

 (French Conversation for Work)  

 วชิาบงัคบัก่อน  :  30000-1242   ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาฝร่ังเศสสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาฝร่ังเศสไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาฝร่ังเศสในการทาํงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศสเพื่อการทาํงาน 

 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการทาํงาน  การถามตอบเก่ียวกบัตนเอง              

และผูอ่ื้น  การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงาน  การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ  กฎ  ระเบียบ            

สินค้าและบริการ  ขั้นตอนการปฏิบติังาน  คาํแนะนํา  การเดินทาง  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                    

พฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศสเพื่อการทาํงาน 
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กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์ 
 

30000-1301 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดล้อม 2-2-3 

 (Natural Resource, Energy and Environmental Management) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  

2. สามารถคาํนวณ ทดลอง แกปั้ญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์            

ในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม และงานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม นิเวศวิทยา แร่ธาตุ พลงังาน ปิโตรเลียม           

และผลิตภณัฑ์ สารเคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติและพลงังาน            

การอนุรักษแ์ละการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษแ์ละการจดัการพลงังาน 

2. คาํนวณขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติและพลงังานตามหลกัการและทฤษฎี 

3. ทดลอง ตรวจสอบ และแกปั้ญหาเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้มตามกระบวนการ           

ทางวทิยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองการจดัการทรัพยากรธรรมชาติพลงังานและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  เก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดลอ้ม  นิเวศวิทยา  แร่ธาตุ  พลงังาน  ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ ์ สารเคมีในอุตสาหกรรม  ผลกระทบ                    

จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน  การอนุรักษ์และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  การอนุรักษ์         

และการจดัการพลงังาน  และส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 
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30000-1302 การวจัิยเบื้องต้น 2-2-3 

 (Introduction to Research) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจขั้นตอนและวธีิการดาํเนินการวจิยัเบ้ืองตน้ 

2. สามารถเขียนโครงร่างการวจิยั  วางแผนดาํเนินการวจิยั   วเิคราะห์ขอ้มูล  สรุปและเขียนรายงานการวจิยั 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการวจิยัและและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานวจิยั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัขั้นตอนและวธีิดาํเนินการวจิยัเบ้ืองตน้ 

2. เขียนโครงร่างการวจิยั 

3. วางแผนการดาํเนินการวจิยั 

4. รวบรวม วเิคราะห์ และแปลผลขอ้มูล 

5. สรุปผลการวจิยั 

6. เขียนรายงานการวจิยั 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัขั้นตอนและวิธีการดาํเนินการวิจยัเบ้ืองตน้  เก่ียวกบัความหมายและความสําคญั              

ของการวิจัย  ประเภทของงานวิจัย  การเลือกหัวข้อ  กําหนดวตัถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจัย                          

การกาํหนดสมมติฐาน  การเขียนโครงร่างการวจิยั  สถิติการวจิยั  การสร้างเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูล  การเก็บ

รวบรวมขอ้มูล  การวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล  การสรุปผลการวจิยัและการเขียนรายงานการวจิยั 
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30000-1308 วทิยาศาสตร์งานธุรกจิและบริการ 2-2-3 

 (Science for Business and Services) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและการประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร์ในงานธุรกิจและบริการ 

2. สามารถคาํนวณ  ทดลอง  แกปั้ญหา  วางแผน  ตรวจสอบ  และประยกุตใ์ชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์

ในงานอาชีพธุรกิจและบริการ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวทิยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ และกิจนิสัยท่ีดีในงานอาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัไฟฟ้า เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นและสํานกังาน การใชพ้ลงังานเพื่อการขนส่ง 

การอนุรักษ์พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  สารละลาย  ปฏิกิริยาเคมี  สารเคมีท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั                 

และสาํนกังาน  สารสงัเคราะห์และผลิตภณัฑ ์

2. คาํนวณขอ้มูลเก่ียวกบัไฟฟ้า  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นและสาํนกังาน  สารละลาย  ปฏิกิริยาเคมี

ตามหลกัการและทฤษฎี 

3. ทดลอง  ตรวจสอบ  และแกปั้ญหาเก่ียวกบัสารละลาย  ปฏิกิริยาเคมี  สารเคมีท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั

ตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองวทิยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการในงานอาชีพ 

 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการเก่ียวกับไฟฟ้า  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน               

และสาํนกังาน  สารละลาย  ปฏิกิริยาเคมี  สารเคมีในชีวติประจาํวนัและสาํนกังาน  สารสังเคราะห์และผลิตภณัฑ ์

การใช้พลงังานเพื่อการขนส่ง  การอนุรักษ์พลงังานและส่ิงแวดล้อม  และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ                     

ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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30000-1315 ฟิสิกส์และเคมีเพ่ือกจิการการบิน 2-2-3 

 (Physics and Chemistry for Aviation) 
 

Course Objectives 
 

1. The trainees will receive instructions on pertinent information on aviation physics. 

2. The trainees will be able to identify and explain how the conditions relate to the scientific 

principles of Physics. 

3. The trainees will display a good understanding of principles and also displaying some 

understanding of the context of practical applications. 
 

Course Competencies 
 

1. Perform precision measurements. 

2. Use and understand the principles of simple machines; Sound, fluid, and heat dynamics, basic 

aerodynamics, aircraft structures, and theory of flight. 

3. Inspect, identify, remove and treat aircraft corrosion and perform aircraft cleaning. 

4. Identify and select cleaning materials. 

5. Perform basic heat-treating processes. 

6. Identify and select appropriate non-destructive testing methods.  

7. Perform dye penetrate, ultrasonic and eddy current and magnetic participle inspections. 
 

Course Description 
 

Fundamentals of Aviation Physics and Chemistry, Cleaning and Corrosion Control, Materials                

and Processes, non-destructive testing and precision measurement techniques. Basic concepts of matter,                    

the principles of simple machines, statics, dynamics, motion fluid dynamics, heat and sound, optics (light)               

and wave motion of physics. Nature of matter: the chemical elements, solutions and solvents, hardness                

and ductility. 
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กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ 
 

30000-1401 คณติศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ 3-0-3 

 (Mathematics and Statistics for Careers) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจสถิติพื้นฐาน  ตรรกศาสตร์  และกาํหนดการเชิงเส้น 

2. สามารถนาํความรู้เก่ียวกบัสถิติพื้นฐาน  ตรรกศาสตร์  และกาํหนดการเชิงเส้นไปประยุกต์ใช้                

ในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. ใชค้่ากลาง และการวดัการกระจายตามลกัษณะของขอ้มูล 

2. ใชค้่ามาตรฐานในการเปรียบเทียบขอ้มูล 

3. ประยกุตต์รรกศาสตร์ในการใหเ้หตุผลจากสถานการณ์ท่ีกาํหนด 

4. ประยกุตก์าํหนดการเชิงเส้นในงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัสถิติพื้นฐาน  ตรรกศาสตร์  และกาํหนดการ           

เชิงเส้น  และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30000-1402 คณติศาสตร์เพ่ือพฒันาทกัษะการคิด 3-0-3 

 (Mathematics for Thinking Skills Development) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

2. สามารถนาํความรู้เก่ียวกบัทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

2. ใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

3. ส่ือสารส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และนาํเสนอขอ้มูลในงานอาชีพ 

4. เช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

5. ประยกุตค์วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกับการฝึกทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกับทกัษะการแก้ปัญหา  ทกัษะ                   

การให้เหตุผล  ทกัษะในการส่ือสารและส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์  ทกัษะในการเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ          

ทางคณิตศาสตร์และทกัษะการคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30000-1403 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 

 (Statistics and Experimental Design) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจสถิติพื้นฐาน  การประมาณค่า  การทดสอบสมมติฐาน  การวิเคราะห์ความแปรปรวน                 

การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูล  และการวางแผนการทดลอง 

2. สามารถนาํความรู้เก่ียวกบัสถิติพื้นฐาน  การประมาณค่า  การทดสอบสมมติฐาน  การวิเคราะห์                          

ความแปรปรวน  การใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล  และการวางแผนการทดลอง           

ไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. ใชค้่ากลางและการวดัการกระจายตามลกัษณะของขอ้มูล 

2. ประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากร 

3. ทดสอบค่าเฉล่ียของประชากร 

4. วเิคราะห์ความแปรปรวนของประชากร 

5. ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีกาํหนด 

6. ประยกุตก์ารวางแผนการทดลองในงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัสถิติพื้นฐาน  การประมาณค่า  การทดสอบ

สมมติฐาน  การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล  และการวางแผน          

การทดลอง  และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30000-1404 แคลคูลสั 1 3-0-3 

 (Calculus 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เข้าใจความคิดรวบยอดเก่ียวกับทฤษฏี  บททวินาม  เศษส่วนย่อย  ลิมิตและความต่อเน่ือง                               

ของฟังกช์นัอนุพนัธ์  ฟังกช์นัพีชคณิตอนุพนัธ์  ฟังกช์นัอดิศยั  การประยกุตข์องอนุพนัธ์อินทิกรัล

ฟังกช์นัพีชคณิตอินทิกรัล  ฟังกช์นัอดิศยัและอินทิกรัลจาํกดัเขต 

2. สามารถนาํความรู้เร่ืองทฤษฏี  บททวินาม  เศษส่วนย่อย  ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน

อนุพนัธ์  ของฟังกช์นัอินทิกรัล  ของฟังกช์นัและอินทิกรัลจาํกดัเขตไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. ดาํเนินการเก่ียวกบัการกระจายทวนิาม และเศษส่วนยอ่ย 

2. ดาํเนินการเก่ียวกบัลิมิต และตรวจสอบความต่อเน่ือง และอตัราการเปล่ียนแปลงของฟังกช์นั 

3. ดาํเนินการเก่ียวกบัอนุพนัธ์ของฟังกช์นัพีชคณิตและฟังกช์นัอดิศยั 

4. ดาํเนินการเก่ียวกบัอนุพนัธ์อนัดบัสูง และประยกุตอ์นุพนัธ์ในงานอาชีพ 

5. ดาํเนินการเก่ียวกบัอินทิกรัลฟังกช์นัพีชคณิตและฟังกช์นัอดิศยั 

6. ดาํเนินการเก่ียวกบัอินทิกรัลจาํกดัเขต และประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ  และการแกปั้ญหาเก่ียวกบัทฤษฏี  บททวนิาม  เศษส่วนยอ่ย  ลิมิต  

และความต่อเน่ืองของฟังก์ชันอนุพนัธ์  ฟังก์ชันพีชคณิต  และฟังก์ชันอดิศยั  การประยุกต์ของอนุพนัธ์

อินทิกรัล  ฟังก์ชันพีชคณิต  และฟังก์ชันอดิศยัอินทิกรัลจาํกดัเขตและการประยุกต์  และการประยุกต์ใช้                    

ในงานอาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30000-1405 แคลคูลสั 2 3-0-3 

 (Calculus 2) 

 วชิาบงัคบัก่อน  :  30000-1404   แคลคูลสั 1 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เข้าใจความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเทคนิคการอินทิเกรตอินทิกรัลไม่ตรงแบบเรขาคณิตวิเคราะห์                

ในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิต และความต่อเน่ืองของฟังก์ชันหลายตัวแปร                             

การหาอนุพนัธ์ยอ่ยและอินทิกรัลหลายชั้น 

2. สามารถนาํความรู้เร่ืองเทคนิคอินทิเกรตอินทิกรัลไม่ตรงแบบเรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิสามมิติ 

ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิต และความต่อเน่ืองของฟังก์ชันหลายตัวแปร การหาอนุพันธ์ย่อย                     

และอินทิกรัลหลายชั้นไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. ดาํเนินการเก่ียวกบัเทคนิคการอินทิเกรต และอินทิกรัลไม่ตรงแบบ 

2. ดาํเนินการเก่ียวกบัระบบพิกดัฉากในปริภูมิสามมิติ 

3. ดาํเนินการเก่ียวกบัฟังกช์นัหลายตวัแปร ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังกช์นัหลายตวัแปร 

4. ดาํเนินการเก่ียวกบัอนุพนัธ์ยอ่ยของฟังกช์นัหลายตวัแปร และประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

5. ดาํเนินการเก่ียวกบัอินทิกรัลหลายชั้น และประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและฝึกทักษะการคิดคาํนวณ และการแก้ปัญหาเก่ียวกับเทคนิคการอินทิเกรทอินทิกรัล                 

ไม่ตรงแบบเลขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชนัหลายตวัแปร ลิมิต และความต่อเน่ืองของฟังก์ชนั

หลายตวัแปร การหาอนุพนัธ์ยอ่ย อินทิกรัลหลายชั้น และการประยกุต ์และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30000-1406 แคลคูลสั 3 3-0-3 

 (Calculus 3) 

 วชิาบงัคบัก่อน  :  30000-1405   แคลคูลสั 2 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจความคิดรวบยอดเก่ียวกบัลาํดบั อนุกรม สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหน่ึง สมการ           

เชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบั n และการแปลงลาปลาซ 

2. สามารถนาํความรู้เร่ืองลาํดบั อนุกรม สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหน่ึง สมการเชิงอนุพนัธ์

เชิงเส้นอนัดบั n และการแปลงลาปลาซไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. ดาํเนินการเก่ียวกบัลาํดบั 

2. ดาํเนินการเก่ียวกบัอนุกรม 

3. ดาํเนินการเก่ียวกบัสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหน่ึงและอนัดบั n 

4. ดาํเนินการเก่ียวกบัการแปลงลาปลาซ 

5. ประยกุตส์มการเชิงอนุพนัธ์ในงานอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ  และการแก้ปัญหาเก่ียวกบัลาํดบั  อนุกรม  สมการเชิงอนุพนัธ์                

เชิงเส้นอนัดบัหน่ึง  สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบั n  การแปลงลาปลาซ  และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30000-1408 คณติศาสตร์ธุรกจิและบริการ 3-0-3 

 (Mathematics for Business and Service) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เข้าใจความคิดรวบยอดเก่ียวกับตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ กาํหนดการเชิงเส้น                

และความน่าจะเป็น 

2. สามารถดาํเนินการเก่ียวกบัตรรกศาสตร์  เมทริกซ์  ดีเทอร์มิแนนต ์ กาํหนดการเชิงเส้น  ความน่าจะเป็น 

และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. ประยกุตต์รรกศาสตร์ในการใหเ้หตุผลจากสถานการณ์ท่ีกาํหนด 

2. ดาํเนินการเก่ียวกบัเมทริกซ์จากเง่ือนไขท่ีกาํหนด 

3. คาํนวณค่าดีเทอร์มิแนนตข์องเมทริกซ์จากเง่ือนไขท่ีกาํหนด 

4. ประยกุตก์ารแกร้ะบบสมการเชิงเส้นโดยใชดี้เทอร์มิแนนตใ์นงานอาชีพ 

5. ประยกุตก์าํหนดการเชิงเส้นในงานอาชีพ 

6. คาํนวณค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีเป็นอิสระต่อกนัและแบบมีเง่ือนไข 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัตรรกศาสตร์  เมทริกซ์  ดีเทอร์มิแนนต์  

กาํหนดการเชิงเส้นและความน่าจะเป็น  และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30000-1411 คณติศาสตร์เพ่ือการบิน 3-0-3 

 (Mathematics for Aviation) 
 

Course Objectives 
 

1. The trainees will study the principle of Arithmetic. 

2. The trainees will be able to identify and explain how the conditions relate to the mathematics 

calculations by using correct aviation nomenclature and mathematics. 

3. The trainees will display a good understanding of the principles and make required 

calculations quickly and accurately. 
 

Course Competencies 
 

1. Describe the basic principle of Mathematics. Methods of multiplication and division; fractions                

and decimals; factors and multiples; weights, measures and conversion factors. 

2. Extract roots and raise numbers to a given power. 

3. Determine areas and volumes of various geometrical shapes. 

4. Solve ratio, proportion, and percentage problems. 

5. Perform algebraic operations involving addition, subtraction, multiplication, and division                     

of positive and negative numbers. 

6. Perform trigonometrical relationships and use of tables. 

 

Course Description 
 

 Arithmetic, Algebra, Geometry, Trigonometry and Logarithms, electronic calculators for logarithmic 

and trigonometric applications. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

86



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 

30000-1501 ชีวติกบัสังคมไทย 3-0-3 

 (Life and Thai Society) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัสังคม  ศิลปวฒันธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาของไทย 

2. สามารถวเิคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทย 

3. ตระหนกัและเห็นคุณค่าของศิลปวฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสังคม  วฒันธรรมไทย  ภูมิปัญญาไทย  หลกัธรรมาภิบาล  หลกัธรรม                     

ในการพฒันางาน  พฒันาคนและสังคม  สันติวฒันธรรม  ความเป็นพลเมืองดี  เศรษฐกิจพอเพียง 

ปัญหาการทุจริต  และความร่วมมือกบัประเทศต่าง ๆ  ทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และส่ิงแวดลอ้ม 

2. วเิคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทยกบัสังคมโลก  

3. ประยุกตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัคุณธรรม  จริยธรรม  ศาสนธรรม  วฒันธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาไทย            

เศรษฐกิจพอเพียง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต  ปัญหาสังคม  การดาํเนินชีวิต                

ตามบทบาทหนา้ท่ีการเป็นพลเมืองดี 

 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกบัสังคม  การจดัระเบียบทางสังคม  ศิลปวฒันธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาของไทย            

หลกัธรรมาภิบาล  หลกัธรรมเพื่อพฒันาคน  พฒันางานและสังคม  สันติวฒันธรรม  ความเป็นพลเมืองดี            

เศรษฐกิจพอเพียง  ปัญหาการทุจริต  ความร่วมกบัประเทศต่าง ๆ ทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง และส่ิงแวดลอ้ม 

เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข  สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทย  และสังคมโลก 
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30000-1502 ศาสตร์พระราชา 3-0-3 

 (The King’s Philosophy) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวธีิการของศาสตร์พระราชา 

2. ประยกุตใ์ชศ้าสตร์พระราชาในชีวติประจาํวนัและการประกอบอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัของสถาบนัพระมหากษตัริย ์
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวธีิการของศาสตร์พระราชา 

2. ใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวติ 

3. ประยกุตใ์ชศ้าสตร์พระราชาในชีวติประจาํวนัและการประกอบอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  วิธีการของศาสตร์พระราชา  การประยุกต์               

ศาสตร์พระราชาในการดําเนินชีวิต  หลักการทรงงาน   และพระบรมราโชบาย/พระราชปณิธาน                               

ตามรอยดา้นการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
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30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 

 (Thai Politics and Administration) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจวิวฒันาการการเมืองการปกครองของไทย  สภาพปัญหาทางการเมือง  ปัญหาการทุจริต            

แนวทางการแก้ไข  และการพฒันาประเทศ  ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย                   

อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

2. สามารถปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ์

ทรงเป็นประมุข  ภายใตห้ลกัสุจริตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง การแกไ้ขปัญหาทางการเมือง 

ปัญหาการทุจริต  และการพฒันาประเทศ  ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัววิฒันาการการเมืองการปกครองไทย  สภาพปัญหาทางการเมือง  ปัญหาการทุจริต  

แนวทางการแก้ไข  และการพฒันาประเทศตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

2. มีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง  การแกไ้ขปัญหาทางการเมือง  ปัญหาการทุจริต  และการพฒันา

ประเทศตามสิทธิ  บทบาทหนา้ท่ีอยา่งสร้างสรรคต์ามแบบอยา่งของพลเมืองท่ีดี  ตามหลกัปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง และตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริย ์         

ทรงเป็นประมุข 

3. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์          

ทรงเป็นประมุข  ภายใตห้ลกัสุจริต  และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกบัววิฒันาการการเมืองการปกครองไทย  สมยัสุโขทยั  อยธุยา  ธนบุรี  และรัตนโกสินทร์                 

ถึงการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  การเมืองการปกครองไทยหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง          

พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบนั  วิกฤตทางการเมืองและสังคม พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบนั  การบริหารราชการแผ่นดิน 

นโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล  พรรคการเมือง  การเลือกตั้ง  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ                   

การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีภายใตห้ลกัสุจริต  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  วกิฤตเศรษฐกิจ  และปัญหา 

การทุจริต  
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 

30000-1601 การพฒันาสุขภาพ 2-0-2 

  (Health Improvement) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเทคนิควธีิและทกัษะการพฒันาสุขภาพในการดาํรงชีวติ 

2. สามารถปฏิบติังานภายใตส้ถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงและจดัการกบัปัญหา/ขอ้ขดัแยง้โดยสันติวธีิ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลกัการดาํเนินชีวิตตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             

และเหมาะสมกบัการปฏิบติังานในอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัเทคนิควธีิและทกัษะการพฒันาสุขภาพในการดาํรงชีวติ 

2. วเิคราะห์สภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีมีผลกระทบกบัสุขภาพของตนเอง 

3. พฒันาสมรรถภาพทางกายใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 

4. ปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน 

5.  แกปั้ญหา/ขอ้ขดัแยง้โดยสันติวธีิ 

6. ใชก้ระบวนการคิด วเิคราะห์และไตร่ตรองอยา่งเป็นระบบในการทาํงาน 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกับเทคนิควิธีและทักษะการพฒันาสุขภาพ  ส่ิงคุกคามสุขอนามยัในการดํารงชีวิต                 

และการทาํงาน  การเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน  สารเสพติด  โภชนาการกับการเกิดกลุ่มโรค NCD 

ปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้ นพื้นฐาน  ภัยคุกคามรูปแบบใหม่  สิทธิและระบบการบริการสุขภาพ                          

สุขภาพผูบ้ริโภค  ทกัษะการแกปั้ญหา/ขอ้ขดัแยง้อย่างสันติวิธี  กระบวนการคิด  วิเคราะห์  และไตร่ตรอง                

อยา่งเป็นระบบ 
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30000-1602 การคิดอย่างเป็นระบบ 2-0-2 

 (Systematic Thinking) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพื้นฐานในการคิดอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถคิดอย่างเป็นระบบในการจัดลําดับงาน  การตัดสินใจ  การจัดการกับความเส่ียง                      

และการแกปั้ญหา 

3. มีเจตคติ และกิจนิสัยท่ีดีในการดาํเนินชีวติ และประกอบอาชีพดว้ยความรอบคอบ และมีเหตุผล 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพื้นฐานในการคิดอยา่งเป็นระบบ 

2. ประเมินสถานการณ์และวเิคราะห์ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยา่งเป็นระบบ 

3. วเิคราะห์การตดัสินใจและผลท่ีตามมา 

4. ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการคิดอยา่งเป็นระบบในการแกปั้ญหา 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพื้นฐานในการคิดอย่างเป็นระบบ  ประเภทและวตัถุประสงค์

ของคาํถามท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล  ขั้นตอนและแนวคิดของกระบวนการประเมินสถานการณ์  การวเิคราะห์

การตดัสินใจปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยใช้ทกัษะกระบวนการกลุ่ม  การะบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

กระบวนการสืบคน้  กระบวนการมีส่วนร่วม  และการตั้งคาํถาม 
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30000–1603 สุขภาวะกายและจิต 2-0-2 

 (Healthy Body and Mind) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการทางพลศึกษา  สุขศึกษา  และนนัทนาการท่ีส่งเสริมสุขภาวะกายและจิต 

2. สามารถใชกิ้จกรรมทางพลศึกษา  สุขศึกษา  และนนัทนาการเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตและสุขภาพ          

ของตนเอง 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลกัการดาํเนินชีวิตตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทางพลศึกษา  สุขศึกษา  และนนัทนาการท่ีส่งเสริมสุขภาวะกายและจิต 

2. เลือกกิจกรรมพฒันาทกัษะชีวติและสุขภาพเหมาะสมกบัตนเอง 

3. พฒันาสมรรถภาพทางกายใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 

4. ปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน 

5. เป็นผูน้าํและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพท่ีสมัพนัธ์กบัชุมชน 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการทางพลศึกษา  สุขศึกษา  และนันทนาการ  การเลือกกิจกรรม                  

พฒันาทกัษะชีวิตและสุขภาพ  การจดักิจกรรมเสริมสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัครอบครัว  เพื่อนและสังคม 

ส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพ  กระบวนการเรียนรู้เร่ืองเพศ  สารเสพติด  อุบัติภัย  โภชนาการ                               

กบัการเกิดกลุ่มโรค NCD  สุขภาพผูบ้ริโภค  การปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน  และการจดักิจกรรม          

เพื่อส่งเสริมสุขภาพท่ีสมัพนัธ์กบัชุมชน  
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30000-1604 คุณภาพชีวติเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

 (Quality of Life at Work) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยั  สุขอนามยั  และส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน  และความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

2. สามารถจดัการปัญหาโดยสันติวธีิและทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลกัการดาํเนินชีวิตสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัปัจจยั สุขอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน 

2. วเิคราะห์ความตอ้งการของตนเองเพือ่วางเป้าหมายชีวติ 

3. มีทกัษะการเป็นผูน้าํ  

4. จดัการกบัปัญหา/ขอ้ขดัแยง้โดยสันติวธีิ 

5. วางแผนดาํเนินชีวติอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกับปัจจัย  สุขอนามัยและส่ิงแวดล้อมในการทาํงานท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภยั 

แรงจูงใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน  ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  การไดรั้บการยอมรับนบัถือ  ความรับผิดชอบ 

ความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงานตามลกัษณะของงาน  ทกัษะการเป็นผูน้าํ  การจดัการกบัปัญหา/ขอ้ขดัแยง้                 

โดยสันติวธีิ  การอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข  การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อความรุนแรงและส่ิงเสพติด 
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30000–1605 มนุษยสัมพนัธ์ในการทาํงาน 2-0-2 

 (Human Relations at Work) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจความสาํคญัและหลกัมนุษยสัมพนัธ์และธรรมชาติของมนุษย ์

2. สามารถพฒันาตนเองและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวทิยาและหลกัธรรม 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพฒันาตนและชุมชน 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัมนุษยสัมพนัธ์และการประยกุตใ์ชใ้นการทาํงาน 

2. วเิคราะห์บทบาทและสถานภาพของมนุษยใ์นสังคม 

3. เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและชุมชน 

4. นาํกระบวนการทางจิตวทิยาและหลกัธรรมมาใชใ้นการดาํเนินชีวติและการประกอบอาชีพ 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมายและความสําคญัของมนุษยสัมพนัธ์  ธรรมชาติของมนุษย์ 

กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและชุมชน  การพฒันาตนเพื่อความกา้วหนา้              

ในชีวติและการทาํงาน  การนาํหลกัธรรมมาใชใ้นการดาํเนินชีวติและการประกอบอาชีพ 
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30000-1606 ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัมนุษย์ 2-0-2 

 (Human Factors) 
 

Course Objectives 

The trainees will be able to apply concepts learned in human factors training in the performance  

of their role-playing duties and responsibility. 
 

Course Competencies 
 

1. Demonstrate basic concepts and definitions of human factors. 

2. Identify human factors issues and limitations in maintenance operations; human errors 

interactions and the “Dirty Dozen”. 

3. Perform communication skills. 

4. Perform team work skills. 
 

Course Description 
 

 Maintenance Resource Management (MRM) and Human Factors : 

 - Human Factors and Maintenance Resource Management, 

 - Human Factors: Awareness Phase, 

 - Human Factors: Practice and Feedback Phase, 

 - Human Factors: Continual Reinforcement Phase. 
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30000–1607 จิตวทิยาสังคมว่าด้วยคนพกิาร 2-0-2 

 (Social Phychology of Disability) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจสาเหตุ  ประเภท  และสถานการณ์ความพิการในประเทศไทย 

2. สามารถปกป้องรักษาสิทธิของคนพิการอนัเป็นจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อคนพิการ และตระหนกัถึงสิทธิความเท่าเทียมของมนุษย ์
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสาเหตุของและการจดัประเภทของความพิการในประเทศไทย 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัการปกป้องรักษาสิทธิของคนพกิาร 

3. แสดงความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการใหค้าํปรึกษา การประเมินและกิจกรรมบาํบดัสาํหรับคนพิการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกับสาเหตุและประเภทของความพิการ  สถานการณ์ความพิการในประเทศไทย                 

ปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวช  สังคมวิทยาของคนพิการ  กระบวนการทางจิตใจเม่ือเกิดความสูญเสีย            

ในคนพิการ  การปกป้องรักษาสิทธิของคนพิการ  พระราชบญัญติัท่ีเก่ียวข้อง  เทคนิคการให้คาํปรึกษา                 

การประเมินและกิจกรรมบาํบดัสาํหรับคนพิการ 
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30000–1608 การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 0-2-1 

 (Exercises for Health) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและการใชกิ้จกรรมทางพลศึกษาในการส่งเสริมความสมบูรณ์ทางกาย 

2. สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอ่ื้นดว้ยกิจกรรมทางพลศึกษา 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและการใช้กิจกรรมทางพลศึกษาในการส่งเสริมความสมบูรณ์

ทางกาย 

2. จดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามลกัษณะงานไดอ้ยา่งปลอดภยั 

3. จดัทาํโครงการออกกาํลงักายเพื่อพฒันาสุขภาพ 

4. วางแผนแกปั้ญหาดา้นสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการและกิจกรรมทางพลศึกษา  การเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ              

การจดัทาํโครงการออกกาํลงักายเพื่อพฒันาสุขภาพ  การวางแผนแก้ปัญหาด้านสุขภาพและสมรรถภาพ               

ทางกายของตนเองและผูอ่ื้น  ความปลอดภยัในการเล่นกีฬาและการออกกาํลงักาย  การส่งเสริมบุคลิกภาพ 

มนุษยสัมพนัธ์  ภาวะผูน้าํ  และการมีนํ้าใจนกักีฬา 

 

  

97



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30000-1609 ลลีาศเพ่ือพฒันาสุขภาพและบุคลกิภาพ 0-2-1 

 (Social Dance for Health and Personality Development) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัปฏิบติัการลีลาศเบ้ืองตน้ 

2. สามารถเตน้ลีลาศเพื่อเขา้สังคมและนนัทนาการ 

3. มีบุคลิกภาพท่ีดีและมีมารยาทในการเขา้สังคม  
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการลีลาศเบ้ืองตน้ 

2. เตน้ลีลาศไดอ้ยา่งมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

3. เตรียมความพร้อมทางดา้นบุคลิกภาพและมารยาทในการการเขา้สังคม 

4. เป็นผูน้าํและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมทางสังคม 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัประวติัและความรู้พื้นฐานของกิจกรรมลีลาศ  การลีลาศเพื่อเขา้สังคม                 

การลีลาศเพื่อนนัทนาการ  มารยาทในการเขา้สังคม  มนุษยสมัพนัธ์  และการปรับปรุงบุคลิกภาพ 
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30000–1610 นันทนาการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ 0-2-1 

 (Recreation for Life Quality Development) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการนาํกิจกรรมนนัทนาการไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวติ 

2. สามารถใชกิ้จกรรมนนัทนาการเพื่อพฒันาสุขภาวะตามลกัษณะงานอาชีพ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการพฒันาตนเองตามหลกันนัทนาการ 

2. ใชกิ้จกรรมนนัทนาการท่ีเหมาะสมในการพฒันาตนเองและสังคม 

3. ปฏิบติัการฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน 

4. มีทกัษะในการส่ือสาร 

5. วางแผนดาํเนินชีวติอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความสําคญั  ขอบข่าย  ประโยชน์  ประเภท  และรูปแบบของกิจกรรม

นนัทนาการ  หลกัการเลือกกิจกรรมนนัทนาการในชีวิตประจาํวนัให้สอดคลอ้งกบัสุขลกัษณะและปลอดภยั                            

เหมาะสมกบัตนและสังคม  ปฏิบติัการฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐานและทกัษะในการส่ือสาร  การวางแผนดาํเนินชีวิต                                   

ตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ   
 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน 
 

กลุ่มการจัดการอาชีพ 
30001-1002 องคก์ารและการจดัการสมยัใหม่ 2-2-3 
30001-1055 กฎหมายธุรกิจ 3-0-3 
 

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 
30001-2003 เทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือการจดัการอาชีพ 2-2-3 
 

กลุ่มพืน้ฐานวชิาชีพ 
30200-1001 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3-0-3 
30200-1002 หลกัการตลาด 2-2-3 
 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 
 

30201-2001 การบญัชีชั้นกลาง 1 2-2-3 
30201-2002 การบญัชีชั้นกลาง 2 2-2-3 
30201-2003 การบญัชีตน้ทุน 1 2-2-3 
30201-2004 การบญัชีตน้ทุน 2 2-2-3 
30201-2005 การบญัชีชั้นสูง 1 2-2-3 
30201-2006 การบญัชีชั้นสูง 2 2-2-3 
30201-2007 การบญัชีภาษีอากร 2-2-3 
 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก 
 

สาขางานการบัญชี 
30201-2101 ระบบบญัชี 3-0-3 
30201-2102 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบญัชี 2-2-3 
30201-2103 การควบคุมและตรวจสอบภายใน 3-0-3 
30201-2104 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3-0-3 
30201-2105 การสอบบญัชี 3-0-3 
30201-2106 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3-0-3 
30201-2107 การบญัชีสหกรณ์ 2-2-3 
30201-2108 โปรแกรมระบบบญัชีสหกรณ์ครบวงจร 2-2-3 
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รายวชิาทวภิาคี 
30201-51xx งานการบญัชี ... *-*-* 
 

ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 
 

30201-8001 ฝึกงาน  *-*-4 
30201-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 
30201-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
 

โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 
 

30201-8501 โครงงาน *-*-4 
30201-8502 โครงงาน 1 *-*-2 
30201-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน  
 

กลุ่มการจัดการอาชีพ 
 

30001-1002 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 2-2-3 
 (Organization and Modern Management) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจการจดัองคก์าร  เทคนิคการจดัการสมยัใหม่  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการ  การเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององคก์าร  การบริหารงานคุณภาพ  การจดัการความเส่ียง  จริยธรรมในองคก์าร 

2. สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการสมยัใหม ่
3. สามารถประยกุตใ์ชห้ลกัการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารงานคุณภาพเพื่อพฒันาองคก์าร 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการเสริมสร้างจริยธรรมในองคก์ารส าหรับการจดัการ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการจดัองคก์าร เทคนิคการจดัการสมยัใหม่ เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการ 
การเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์าร  การบริหารงานคุณภาพ  การจดัการความเส่ียง  จริยธรรมในองคก์าร  

2. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการสมยัใหม่ 
3. ประยกุตใ์ชห้ลกัการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารงานคุณภาพเพื่อพฒันาองคก์าร 
4. เสริมสร้างจริยธรรมในองคก์ารส าหรับการจดัการ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัองคก์าร  แนวคิด  และเทคนิคการจดัการสมยัใหม่  การน าเทคโนโลยี 
สารสนเทศมาใช้ในการจดัการ  การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ  การเปล่ียนแปลงและพฒันาองค์การ                 
ตามหลกัการบริหารงานคุณภาพ  แนวทางการเพิ่มผลิตภาพในองคก์ารและการจดัการความเส่ียง                       
  การใช้กรณีศึกษาและเหตุการณ์จริง  วิเคราะห์  ตดัสินใจเพื่อการจดัการ  การเสริมสร้างจริยธรรม                
ในองคก์ารและความรับผดิชอบต่อสังคม 
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30001-1055 กฎหมายธุรกจิ 3-0-3 
 (Business Law) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจ 
2. เขา้ใจเก่ียวกบัเอกสารสัญญาต่าง ๆ ในธุรกิจ 
3. มีทกัษะในการร่างและเขียนสัญญา และเอกสารประกอบสัญญา 
4. มีเจตคติท่ีดี มีความรับผดิชอบและจรรยาบรรณในการประกอบวชิาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจ 
2. ร่างและเขียนสัญญาต่าง ๆ ตามสาระส าคญัของสัญญา 
3. จดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายตามหลกัการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาเก่ียวกบับุคคล  นิติกรรม  หน้ี  เอกเทศสัญญาท่ีส าคญั  ซ้ือขาย  แลกเปล่ียน  ใหเ้ช่าทรัพย ์ เช่าซ้ือ
จา้งแรงงาน  จา้งท าของ  รับขน  ฝากทรัพย ์ ยมื  ค  ้าประกนั  จ  านอง  จ าน า  ตวัแทน  นายหนา้  ประนีประนอม                  
การพนันขนัต่อ  บญัชีเดินสะพดั  ตัว๋เงิน  หุ้นส่วนและบริษทั  สมาคม  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา                          
และกฎหมายการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
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กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

30001-2003 เทคโนโลยดีิจิทัลเพ่ือการจัดการอาชีพ 2-2-3 
 (Digital Technology for Works) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัความรู้พื้นฐาน ความหมาย องคป์ระกอบ การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง (Internet of Think) เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการท าธุรกรรมโดยไม่ตอ้งผ่าน
บุคคลท่ีสาม (Block chain) ธุรกรรมการเงินดิจิทลั (Fintech) ระบบเงินดิจิทลั สกุลเงินดิจิทลั หรือ 
คริปโทเคอร์เรนซี (cryptocurrency) ธุรกิจดิจิทลับนส่ือสังคมออนไลน์  

2. กรณีศึกษาเทคโนโลยดิีจิทลัเช่ือมโยงอาชีพ และประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในอาชีพยคุดิจิทลั 
3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผดิชอบ ตระหนกัถึงการเป็นพลเมืองดิจิทลั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัความหมาย องคป์ระกอบ การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง (Internet of Think) เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการท าธุรกรรมโดยไม่ตอ้งผ่าน
บุคคลท่ีสาม (Block chain) ธุรกรรมการเงินดิจิทลั (Fintech) ระบบเงินดิจิทลั สกุลเงินดิจิทลั หรือ 
คริปโทเคอร์เรนซี (CryptoCurrency)  ธุรกิจดิจิทลับนส่ือสังคมออนไลน์ และการเช่ือมโยง
เทคโนโลยดิีจิทลัในอาชีพ 

2. กรณีศึกษา วเิคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้ดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั  ในจดัการอาชีพ 
3. การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในการจดัการอาชีพ และการเป็นพลเมืองดิจิทลั 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  ความรู้พื้นฐาน  ความหมาย  องคป์ระกอบ  การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) อินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง (Internet of Think)  เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการท าธุรกรรมโดยไม่ตอ้งผา่น
บุคคลท่ีสาม (Block Chain)  ธุรกรรมการเงินดิจิทลั (Fintech)  ระบบเงินดิจิทลั  สกุลเงินดิจิทลั หรือ คริปโท
เคอร์เรนซี (CryptoCurrency)  การท าธุรกิจดิจิทลับนส่ือสังคมออนไลน์ กรณีศึกษาเทคโนโลยดิีจิทลัเช่ือมโยงอาชีพ  
และประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในอาชีพของการเป็นพลเมืองยคุดิจิทลั  
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กลุ่มพืน้ฐานวชิาชีพ 
 

30200–1001 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3-0-3 
 (Principles of Economics) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เข้าใจเก่ียวกับหลักเศรษฐศาสตร์  อุปสงค์  อุปทาน  พฤติกรรมผูบ้ริโภค  การผลิต  ตลาด                   
ในระบบเศรษฐกิจ  รายไดป้ระชาชาติ  การเงินการธนาคาร  นโยบายการเงินการคลงั  การคา้
ระหวา่งประเทศ  และวฏัจกัรเศรษฐกิจ  

2. สามารถน าแนวทางคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนัตามหลักปรัชญา                    
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เห็นคุณค่าและความส าคญัของหลกัเศรษฐศาสตร์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัเศรษฐศาสตร์  อุปสงค์  อุปทาน  พฤติกรรมผูบ้ริโภค  การผลิต               
ตลาดในระบบเศรษฐกิจ  รายไดป้ระชาชาติ  การเงินการธนาคาร  นโยบายการเงิน  นโยบายการคลงั 
การคา้ระหวา่งประเทศ  และวฏัจกัรเศรษฐกิจ  

2. ประยกุตห์ลกัเศรษฐศาสตร์ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัและงานอาชีพ 
3. ปฏิบติังานดว้ยความมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปทางหลกัเศรษฐศาสตร์  อุปสงค์  อุปทาน  ภาวะดุลยภาพของตลาด
พฤติกรรมผูบ้ริโภค  การผลิต  ตลาดในระบบเศรษฐกิจ  รายไดป้ระชาชาติ  การเงินการธนาคาร  นโยบายการเงิน 
นโยบายการคลัง  การค้าระหว่างประเทศ  วฏัจักรเศรษฐกิจ  การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญา                         
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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30200-1002 หลกัการตลาด 2-2-3 
 (Principle of Marketing) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการการตลาด 
2. สามารถวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
3. สามารถก าหนดส่วนประสมการตลาด 
4. สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัทางการตลาด 
5. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการด าเนินงานดว้ยความรับผิดชอบ  ซ่ือสัตย ์ สุจริต  มีวนิยั  สนใจ  ใฝ่รู้ 

มีความคิดสร้างสรรค ์ และอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพื้นฐานการตลาด 
2. วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคตามสถานการณ์ 
3. ก าหนดส่วนประสมการตลาดตามหลกัการ 
4. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัทางการตลาด 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการการตลาด  แนวความคิดทางการตลาด  หน้าท่ีทางการตลาด                       
การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการตลาด  พฤติกรรมผูบ้ริโภคและกระบวนการตดัสินใจซ้ือ  การแบ่งส่วนตลาด 
ตลาดเป้าหมาย  ผลิตภัณฑ์และการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์  การก าหนดราคา  การจัดจ าหน่าย                              
และการส่งเสริมการตลาด  เทคโนโลยดิีจิทลัทางการตลาด  และจรรยาบรรณนกัการตลาด 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 
 

30201-2001 การบัญชีช้ันกลาง 1 2-2-3 
 (Intermediate Accounting 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการรับรู้รายการ  การวดัมูลค่า  และการจ าหน่ายจ่ายโอนของสินทรัพย ์ การแสดง 
รายการและการเปิดเผยขอ้มูล  ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

2. สามารถบนัทึกบญัชีเก่ียวกับสินทรัพย์  รวมทั้งการแสดงรายการ  และการเปิดเผยข้อมูล                   
ในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละรอบคอบ   
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสินทรัพยใ์นงบการเงิน 
2. ปฏิบติังานบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพย ์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบักรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน  การบนัทึกบญัชี  การรับรู้
รายการ  การวดัมูลค่า  และการจ าหน่ายจ่ายโอนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของเงินสด  ลูกหน้ี              
ตั๋วเงินรับ  เงินลงทุน   สินค้าคงเหลือ   ท่ีดิน  อาคารอุปกรณ์   สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อ่ืน                    
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30201-2002 การบัญชีช้ันกลาง 2 2-2-3 
 (Intermediate Accounting 2) 

  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการรับรู้รายการ  การวดัมูลค่าหน้ีสิน  ส่วนของเจา้ของ  ประเภทห้างหุ้นส่วน                    
และบริษัทจ ากัด  การแสดงรายการ  และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐาน                          
การรายงานทางการเงิน 

2. สามารถบนัทึกบญัชีและแสดงรายการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน เ กี ่ยวกบัหน้ีสิน                  
ส่วนของเจา้ของ  ประเภทหา้งหุน้ส่วน  และบริษทัจ ากดั  ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

3.    มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละรอบคอบ   
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ ประเภทหา้งหุน้ส่วน และบริษทัจ ากดั  
2. ปฏิบติังานบญัชีเก่ียวกับหน้ีสิน  ส่วนของเจ้าของ ประเภทห้างหุ้นส่วน และบริษทัจ ากัด            

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการบญัชีหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ  การรับรู้รายการ  การวดัมูลค่า  
หน้ีสินหมุนเวียน  หน้ีสินไม่หมุนเวยีน  ประมาณการหน้ีสิน  หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  การเปล่ียนแปลงในส่วนทุน 
การแบ่งและจดัสรรก าไร  การแสดงรายการ  และการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินส าหรับกิจการห้างหุ้นส่วน
และบริษทัจ ากดั 
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30201-2003 การบัญชีต้นทุน 1 2-2-3 
 (Cost Accounting 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงค ์ แนวคิดเก่ียวกบับญัชีตน้ทุน  การจ าแนกประเภทตน้ทุน  การสะสม
ตน้ทุนและระบบบญัชีตน้ทุน 

2. สามารถบนัทึกบญัชีเก่ียวกบั  ตน้ทุนการผลิต   การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต  ตน้ทุนงานสั่งท า    
ของเสีย  ของมีต าหนิ  เศษซากตามหลกัการบญัชี  ตน้ทุนฐานกิจกรรม  

3.    มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละรอบคอบ   
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการบญัชีตน้ทุน  
2. ปฏิบติังานตามกระบวนการบญัชีตน้ทุนงานสั่งท า ตามหลกัการบญัชี  

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัวตัถุประสงค์  แนวคิดเก่ียวกบับญัชีตน้ทุน  การจ าแนกประเภทตน้ทุน     
การสะสมตน้ทุน  ระบบบญัชีตน้ทุน  การบนัทึกบญัชีวตัถุดิบ  ค่าแรงงาน  ค่าใชจ่้ายการผลิต  การปันส่วน
ค่าใชจ่้ายการผลิต  ตน้ทุนงานสั่งท า  ของเสีย  ของมีต าหนิ  เศษซาก  และตน้ทุนฐานกิจกรรม 
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30201-2004 การบัญชีต้นทุน 2 2-2-3 
 (Cost Accounting 2) 
 วชิาบงัคบัก่อน  :  30201-2003  การบญัชีตน้ทุน 1 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัระบบบญัชีต้นทุนช่วง  ตน้ทุนมาตรฐาน  ผลิตภณัฑ์ร่วม  ผลิตภณัฑ์พลอยได้                     
และการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ตน้ทุน  ปริมาณ  ก าไร 

2. สามารถปฏิบติังานระบบบญัชีตน้ทุนช่วง  ตน้ทุนมาตรฐาน  ผลิตภณัฑร่์วม  ผลิตภณัฑพ์ลอยได้
และการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ตน้ทุน  ปริมาณ  ก าไร 

3.    มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตย ์ และรอบคอบ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการระบบบญัชีตน้ทุนช่วง  ตน้ทุนมาตรฐาน  ผลิตภณัฑ์ร่วม  ผลิตภณัฑ์
พลอยได ้ และการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ตน้ทุน  ปริมาณ  ก าไร 

2. ปฏิบติังานตามกระบวนการระบบบญัชีตน้ทุนช่วง  ตน้ทุนมาตรฐาน  ผลิตภณัฑ์ร่วม  ผลิตภณัฑ์
พลอยไดต้ามหลกัการบญัชี  และการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ตน้ทุน  ปริมาณ  ก าไร 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับระบบบญัชีต้นทุนช่วง  ต้นทุนมาตรฐาน  ผลิตภณัฑ์ร่วม  ผลิตภณัฑ์      
พลอยได ้ และการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ตน้ทุน  ปริมาณ  ก าไร 
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30201-2005 การบัญชีช้ันสูง 1 2-2-3 
 (Advanced Accounting 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เข้าใจเก่ียวกับหลักการบัญชีส าหรับกิจการร่วมค้า  ธุรกิจฝากขาย    สัญญาเช่า  ตัวแทน  
ส านกังานใหญ่และสาขา    

2. สามารถบนัทึกบญัชีและจดัท างบการเงินส าหรับกิจการร่วมคา้  ธุรกิจฝากขาย  สัญญาเช่า  ตวัแทน 
ส านกังานใหญ่และสาขา  และการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

3.    มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละรอบคอบ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการบญัชีส าหรับกิจการร่วมคา้  ธุรกิจฝากขาย  สัญญาเช่า  ตวัแทน 
ส านกังานใหญ่และสาขา 

2.  ปฏิบติังานบญัชีส าหรับกิจการร่วมคา้  ธุรกิจฝากขาย  สัญญาเช่า  ตวัแทน  ส านกังานใหญ่และสาขา 
และการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการบญัชีส าหรับกิจการร่วมคา้  ธุรกิจฝากขาย  สัญญาเช่าทางการเงิน                 
และสัญญาเช่าด าเนินงาน  ตวัแทน  ส านักงานใหญ่และสาขา  และการจดัท างบการเงินตามมาตรฐาน                 
การรายงานทางการเงิน  
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30201-2006 การบัญชีช้ันสูง 2 2-2-3 
 (Advanced Accounting 2) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการรวมธุรกิจ  การลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  การปริวรรตเงินตรา 
และการจดัท างบการเงินรวม  

2. สามารถบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัรวมธุรกิจ  การลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  การปริวรรตเงินตรา 
และการจดัท างบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละรอบคอบ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการรวมธุรกิจ  การลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  การปริวรรตเงินตรา 
และการจดัท างบการเงินรวม  

2. ปฏิบติังานบญัชีเก่ียวกบัการรวมธุรกิจ  การลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  การปริวรรต
เงินตรา  และการจดัท างบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบับญัชีการรวมธุรกิจ  การลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  การปริวรรตเงินตรา 
และการจดัท างบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30201-2007 การบัญชีภาษีอากร 2-2-3 
 (Taxation Accounting) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  และอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร 

2. สามารถค านวณ  บันทึกบัญชี  จัดท ารายงาน  และยื่นแบบแสดงรายการเก่ียวกับภาษี                        
ตามประมวลรัษฎากร  

3.    มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละรอบคอบ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
2. ปฏิบติังานบญัชีเก่ียวกบัภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร  

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสียภาษี  การค านวณ  การบนัทึกบญัชี                   
การจัดท ารายงาน  การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา   ภาษีเงินได้นิติบุคคล              
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  และอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

113



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  
 

สาขางานการบัญชี 
 

30201-2101 ระบบบัญชี   3-0-3 
 (Accounting Systems) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัระบบบญัชี  และการควบคุมภายใน  
2. สามารถวางระบบบญัชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
3.     มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบด้วยความซ่ือสัตย์                          

และรอบคอบ   
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัระบบบญัชี และการควบคุมภายใน 
2. ออกแบบระบบบญัชีของกิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มตามขั้นตอน 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะของระบบบญัชี  การควบคุมภายใน  การออกแบบ  และเลือกใช้เอกสาร        
ทางการบญัชี  สมุดบญัชี  การออกแบบระบบบญัชี  วงจรรายได ้ วงจรรายจ่าย  สินคา้คงคลงั  ตน้ทุนการผลิต 
ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์  เงินเดือนและค่าแรง ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
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30201-2102 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี 2-2-3 
 (Software Package for Accounting) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการพื้นฐานของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี 
2. สามารถสร้างฐานขอ้มูล  บนัทึกบญัชี และจดัท ารายงานในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูป  
3.     มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละรอบคอบ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการพื้นฐานของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี 
2. ปฏิบติังานบญัชี โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับความรู้พื้นฐานของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี  การสร้างฐานข้อมูล                    
และบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัระบบบญัชีแยกประเภท  ระบบขาย  ระบบลูกหน้ี  ระบบซ้ือ  ระบบเจา้หน้ี ระบบการเงิน
และธนาคาร  ระบบสินคา้คงคลงั  ระบบสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  การจดัท ารายงานในรูปแบบต่าง ๆ   
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30201-2103 การควบคุมและตรวจสอบภายใน 3-0-3 
 (Internal Control and Internal Audit) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. มีความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดพื้นฐานของการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน 
มาตรฐานการปฏิบติังานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน 

2. สามารถปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ตามขั้นตอนและเทคนิคการตรวจสอบภายใน 
3.     มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละรอบคอบ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน 
2. ปฏิบติังานตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดพื้นฐานของการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน  มาตรฐานการปฏิบติังาน
วิชาชีพตรวจสอบภายใน  จรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน   ขั้ นตอนและเทคนิค                                      
การตรวจสอบภายใน  และรายงานผลปฏิบติังานการตรวจสอบภายใน    
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30201-2104 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3-0-3 
 (Financial Reporting and Analysis) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. มีความรู้เก่ียวกบัรายงานทางการเงินและหลกัการวิเคราะห์งบการเงิน 
2. สามารถวเิคราะห์งบการเงิน และแปลผลการวเิคราะห์งบการเงิน  
3. สามารถจดัท างบกระแสเงินสด 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละรอบคอบ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัรายงานทางการเงินและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์งบการเงิน 
2. วเิคราะห์และแปลผลงบการเงินโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสม  
3. จดัท างบกระแสเงินสด 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกบัรายงานทางการเงิน  วตัถุประสงค์  และลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน  วิเคราะห์                  
งบการเงินด้วยวิธีย่อส่วนตามแนวด่ิง  แนวโน้ม  การเคล่ือนไหวของเงินทุน  และอตัราส่วนทางการเงิน                     
การแปลผล  การวเิคราะห์งบการเงิน  และการจดัท างบกระแสเงินสด 
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30201-2105 การสอบบัญชี 3-0-3 
 (Auditing) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานการสอบบญัชี  หลกัการสอบบญัชี  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชี
และจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 

2. สามารถปฏิบติังานสอบบญัชี ตามมาตรฐานการสอบบญัชี 
3.     มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละรอบคอบ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับมาตรฐานการสอบบัญชี  หลักการสอบบัญชี  กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง                      
กบัการสอบบญัชี  และจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 

2. ปฏิบติังานสอบบญัชีตามมาตรฐานการสอบบญัชี 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการและแนวคิดพื้นฐานของการสอบบญัชี  มาตรฐานการสอบบญัชี  กฎหมาย              
ท่ีเก่ียวข้องกับการสอบบัญชี  จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี  การวางแผนและการจัดท า                            
แนวการตรวจสอบบัญชี  การรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐาน  การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี                   
การตรวจสอบสินทรัพย ์ หน้ีสิน  ส่วนของผูถื้อหุ้น  รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  การจดัท ากระดาษท าการ  การจดัท า
รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและรายงานการตรวจสอบ  และรับรองบญัชีภาษีอากร 
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30201-2106 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3-0-3 
 (Accounting Information System) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
2. สามารถออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดยอ่ม 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละรอบคอบ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการของระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
2. ออกแบบสารสนเทศทางการบญัชี 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาลักษณะ  ส่วนประกอบ  และวิธีการของระบบสารสนเทศทางการบญัชี  หลักการจดัท า
เอกสารของธุรกิจ   หลกัการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชี  วงจรธุรกิจขั้นพื้นฐาน 
ระบบยอ่ยของระบบสารสนเทศทางการบญัชีเก่ียวกบัวงจรรายได ้ วงจรรายจ่าย  วงจรการผลิต  วงจรระบบ
การเงิน  รายงานทางการเงิน  การควบคุมภายใน  ทางเดินเอกสาร  และสารสนเทศทางการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
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30201-2107 การบัญชีสหกรณ์ 2-2-3 
 (Cooperative Accounting) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1. เข้าใจเก่ียวกับหลักการด าเนินงานสหกรณ์  กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสหกรณ์และการบญัชี
สหกรณ์ 

2. สามารถปฏิบติังานบญัชีสหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยการบญัชีของสหกรณ์ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละรอบคอบ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการด าเนินงานสหกรณ์  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ และการบญัชี
สหกรณ์  

2. ปฏิบติังานบญัชีสหกรณ์และจดัท างบการเงินตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยระเบียบการบญัชี       
ของสหกรณ์  

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการด าเนินงานสหกรณ์  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์  โครงสร้าง 
ประเภท  และการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์  ระบบบญัชีสหกรณ์  การจดัท าเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี 
การบนัทึกรายการบญัชี  การผ่านรายการบญัชีแยกประเภท  การจดัท างบทดลอง  รายการปรับปรุงบญัชี                   
การปิดบญัชี  การจดัท างบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน 
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30201 –2108 โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร 2-2-3 
 (Cooperative Full Pack Accounting Software : FAS) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและพื้นฐานการใชง้านโปรแกรมระบบบญัชีสหกรณ์ 
2. สามารถสร้างฐานขอ้มูล การบนัทึกบญัชีและจดัท ารายงานในรูปแบบต่าง ๆ โดยใชโ้ปรแกรม 

ระบบบญัชีสหกรณ์ครบวงจร  
3.     มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละรอบคอบ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและพื้นฐานการใชง้านโปรแกรมระบบบญัชีสหกรณ์ครบวงจร 
2. สร้างฐานข้อมูล  บันทึกบัญชีและจัดท ารายงานทางการเงินโดยใช้โปรแกรมระบบบัญชี

สหกรณ์ครบวงจร  
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการและพื้นฐานการใชง้านโปรแกรมระบบบญัชีสหกรณ์  การสร้าง
ฐานข้อมูล  การบนัทึกข้อมูลในระบบสมาชิกและหุ้น  ระบบเงินให้กู ้  ระบบเงินรับฝาก  ระบบสินค้า                         
ระบบบัญชีแยกประเภท  การจัดท ารายงานในรูปแบบต่าง ๆ  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล                                  
และการวเิคราะห์รายงานทางการเงิน 
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รายวชิาทวภิาคี   
 

30201-51xx งานการบัญชี ... *-*-* 
 (Accounting Work ...) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นการบญัชี 
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์   วางแผน  ปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหา                              

ในการด าเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค  ทางดา้นการบญัชีในสถานประกอบการตามภาระงาน                         
ท่ีรับผดิชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั              
มีวนิยั ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นการบญัชี 
2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้ก าหนด 
3. วางแผน เตรียมการด าเนินงานทางดา้นการบญัชีตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นการบญัชีตามหลกัการ กระบวนการ และภาระงานท่ีรับผดิชอบ 
5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางด้านการบญัชีในสถานประกอบการ การเตรียม
ความพร้อมส่วนบุคคล  การวิเคราะห์งาน  การวางแผน  การด าเนินงาน  การประเมินผลและแกไ้ขปัญหา              
ในการด าเนินงาน  การบนัทึกสรุป  จดัท ารายงานและน าเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 
 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลา
ท่ีใช้ฝึก  เพื่อจดัท ารายละเอียดของรายวิชา  วางแผน  และก าหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทาง                
การวดัและประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 
 

30201-8001 ฝึกงาน *-*-4 
 (Work Practice) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
 

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ  สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการ                    

จนเกิดความช านาญ  มีทกัษะและประสบการณ์  น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานอาชีพ                 
ระดบัเทคนิค 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ  มีวินยั 
คุณธรรม  จริยธรรม  ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนั  อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ                  

หรือแหล่งวทิยาการก าหนด 
3. พฒันาการท างานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ  สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ
อิสระหรือแหล่งวทิยาการ ต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่  320  ชัว่โมง ใหเ้กิดความช านาญ  มีทกัษะ  และประสบการณ์
งานอาชีพในระดบัเทคนิค  โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  
บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30201-8002 ฝึกงาน  1  *-*-2 
 (Work Practice 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการ            

จนเกิดความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์ น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานอาชีพ               
ระดบัเทคนิค 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพและมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ

หรือแหล่งวทิยาการก าหนด 
3. พฒันาการท างานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ แหล่งวทิยาการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ
อิสระหรือแหล่งวทิยาการ ต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่  160  ชัว่โมง ใหเ้กิดความช านาญ  มีทกัษะ  และประสบการณ์
งานอาชีพในระดบัเทคนิค  โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  
บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30201-8003 ฝึกงาน  2 *-*-2 
 (Work Practice 2) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการ                

จนเกิดความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์ น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานอาชีพ              
ระดบัเทคนิค 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 
คุณธรรม  จริยธรรม  ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนั  อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ

หรือแหล่งวทิยาการก าหนด 
3. พฒันาการท างานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ  สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ
อิสระหรือแหล่งวทิยาการ ต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่  320  ชัว่โมง ใหเ้กิดความช านาญ  มีทกัษะ  และประสบการณ์
งานอาชีพในระดบัเทคนิค  โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  
บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

 (ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานใหม่หรืองานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 30201-8002 ในสถานประกอบการ                   
สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการแห่งเดิมหรือแห่งใหม่) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ  
 

30201-8501 โครงงาน *-*-4 
 (Project) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและขั้นตอนกระบวนการจดัท าโครงงาน สร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ                          

ตามกระบวนการวางแผน  ด าเนินงาน  แกไ้ขปัญหา  ประเมินผล  ท ารายงานและน าเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพื่อสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ 

มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัท าโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพ                       
อยา่งเป็นระบบ 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ด าเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 
4. วเิคราะห์ สรุป ประเมินผลการด าเนินงานโครงงานตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงงานตามรูปแบบ 
6. น าเสนอผลงานดว้ยรูปแบบวธีิการต่าง ๆ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับการบูรณาการความรู้และทักษะในระดับเทคนิคท่ีสอดคล้องกับ                        
สาขาวิชาชีพท่ีศึกษา  เพื่อสร้างและหรือพฒันางานด้วยกระบวนการทดลอง   ส ารวจ  ประดิษฐ์คิดค้น                        
หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ   การเลือกหัวข้อโครงงาน   การศึกษาค้นควา้ข้อมูลและเอกสารอ้างอิง                     
การเขียนโครงงาน  การด าเนินงานโครงงาน  การเก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์และแปลผล  การสรุป                 
จดัท ารายงาน  การน าเสนอผลงานโครงงาน  โดยด าเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงาน               
ใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีก าหนด 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30201-8502 โครงงาน 1 *-*-2 
 (Project 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและขั้นตอนกระบวนการจดัท าโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ                           

ตามกระบวนการวางแผน ด าเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ท ารายงานและน าเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพื่อสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ 

มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการและกระบวนการจัดท าโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพ                    
อยา่งเป็นระบบ 

2. เขียนโครงงาน สร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ด าเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 
4. วเิคราะห์ สรุป ประเมินผลการด าเนินงานโครงงานตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงงานตามรูปแบบ 
6. น าเสนอผลงานดว้ยรูปแบบวธีิการต่าง ๆ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับการบูรณาการความรู้และทักษะในระดับเทคนิคท่ีสอดคล้องกับ                        
สาขาวิชาชีพท่ีศึกษา  เพื่อสร้างและหรือพฒันางานด้วยกระบวนการทดลอง   ส ารวจ  ประดิษฐ์คิดค้น                        
หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ   การเลือกหัวข้อโครงงาน   การศึกษาค้นควา้ข้อมูลและเอกสารอ้างอิง                     
การเขียนโครงงาน  การด าเนินงานโครงงาน  การเก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์และแปลผล  การสรุป                 
จดัท ารายงาน  การน าเสนอผลงานโครงงาน  โดยด าเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงาน               
ใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีก าหนด 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30201-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
 (Project 2) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและขั้นตอนกระบวนการจดัท าโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ                            

ตามกระบวนการวางแผน ด าเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ท ารายงานและน าเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพื่อสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ 

มีวนิยั  คุณธรรม  จริยธรรม  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ขยนั  อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา  
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัท าโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพ                   
อยา่งเป็นระบบ 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ด าเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 
4. วเิคราะห์ สรุป ประเมินผลการด าเนินงานโครงงานตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงงานตามรูปแบบ 
6. น าเสนอผลงานดว้ยรูปแบบวธีิการต่าง ๆ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับการบูรณาการความรู้และทักษะในระดับเทคนิคท่ีสอดคล้องกับ                        
สาขาวิชาชีพท่ีศึกษา  เพื่อสร้างและหรือพฒันางานด้วยกระบวนการทดลอง   ส ารวจ  ประดิษฐ์คิดค้น                        
หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ   การเลือกหัวข้อโครงงาน   การศึกษาค้นควา้ข้อมูลและเอกสารอ้างอิง                     
การเขียนโครงงาน  การด าเนินงานโครงงาน  การเก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์และแปลผล  การสรุป                 
จดัท ารายงาน  การน าเสนอผลงานโครงงาน  โดยด าเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงาน               
ใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 (ผูเ้รียนสามารถจดัท าโครงงาน สร้างและหรือพฒันางานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 30201-8502                  
หรือเป็นโครงงานใหม่) 
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หมวดวชิาเลือกเสรี   
 

30201-9001 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ 3-0-3 
30201-9002 สัมมนาเชิงปฏิบติัการวชิาชีพบญัชี 2-2-3 
30201-9003 การบญัชีเพื่อการจดัการ 3-0-3 
30201-9004      การบญัชีหน่วยงานภาครัฐ 3-0-3 
30201-9005      การบญัชีส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 3-0-3 
30201-9006      การบญัชีการเงิน   2-2-3 
30201-9007 การบญัชีธุรกิจโรงแรม  2-2-3  
30201-9008 การบญัชีธุรกิจท่องเท่ียว     2-2-3 
30201-9009 การบญัชีธุรกิจสถานพยาบาล                         2-2-3  
30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน 1-2-2 
30000-9202 ภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนอ 1-2-2 
30000-9203 การอ่านองักฤษในงานอาชีพ 1-2-2 
30000-9204 การเขียนภาษาองักฤษเพื่องานอาชีพ 1-2-2 
30000-9205 ภาษาองักฤษเพื่องานบริการ 1-2-2 
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หมวดวชิาเลือกเสรี 
 

30201-9001 การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ 3-0-3 
 (Budgetary Planning and Control) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการจดัท างบประมาณส าหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจซ้ือขาย
สินคา้  และธุรกิจอุตสาหกรรม 

2. สามารถจดัท างบประมาณ  ส าหรับธุรกิจบริการ  ธุรกิจซ้ือขายสินคา้  และธุรกิจอุตสาหกรรม     
เพื่อใชใ้นการวางแผน  ควบคุม  วดัผลการด าเนินงาน 

3.     มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละรอบคอบ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดัท างบประมาณส าหรับธุรกิจบริการ                      
ธุรกิจซ้ือขายสินคา้  และธุรกิจอุตสาหกรรม 

2. ปฏิบติังานตามขั้นตอนการจดัท างบประมาณส าหรับธุรกิจบริการ  ธุรกิจซ้ือขายสินคา้  และธุรกิจ
อุตสาหกรรม 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกับหลักการและวิธีจดัท างบประมาณส าหรับส าหรับธุรกิจบริการ  ธุรกิจซ้ือขายสินค้า                  
และธุรกิจอุตสาหกรรม  การน างบประมาณใชใ้นการวางแผน  ควบคุม  วดัผลการด าเนินงานของธุรกิจ   
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30201-9002 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวชิาชีพบัญชี 2-2-3  
 (Vocational Seminar - Accounting) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบักรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. สามารถจดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการวชิาชีพทางการบญัชี  
3.     มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตย ์ รอบคอบ  มีความคิดท่ีสร้างสรรค ์  

และมีมนุษยสัมพนัธ์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบักรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน  มาตรฐานการรายงาน          
ทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. จดัสัมมนาเชิงปฏิบติัการวชิาชีพทางการบญัชีตามรูปแบบการสัมมนา 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการน ากรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน  การจดัท างบการเงิน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  
จรรยาบรรณวิชาชีพไปใชใ้นการปฏิบติังานส าหรับธุรกิจประเภทต่าง ๆ  โดยใชก้รณีศึกษา  และจดัสัมมนา
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในวชิาชีพบญัชี  
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30201-9003 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3-0-3 
 (Accounting for Management) 
  

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการบญัชีเพื่อการจดัการ ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวางแผนและการตดัสินใจ  
2. สามารถจดัท างบก าไรขาดทุนตามวิธีตน้ทุนผนัแปร  วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ตน้ทุน  ปริมาณ 

และก าไรเพื่อใชใ้นวางแผนก าไร 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละรอบคอบ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบับญัชีเพื่อการจดัการ ขอ้มูลเพื่อการวางแผนและการตดัสินใจ 
2. วางแผนก าไรจากผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ ตน้ทุน ปริมาณ และก าไร 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกับหลักการของการบัญชีเพื่อการจัดการ ประเภทของข้อมูลท่ีใช้ในการวางแผน                  
และการตดัสินใจ  งบก าไรขาดทุนวธีิตน้ทุนผนัแปร  ความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ทุน  ปริมาณ  และก าไร  การใช้
ขอ้มูลการตดัสินใจ  
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30201-9004  การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 3-0-3 
 (Public Sector Accounting) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ  นโยบาย  และมาตรฐานการบญัชีของหน่วยงานภาครัฐ  
2. สามารถบนัทึกบญัชีและจดัท ารายงานทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐ 
3.     มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละรอบคอบ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ นโยบาย และมาตรฐานการบญัชีของหน่วยงานภาครัฐ  
2. ปฏิบติังานบญัชีของหน่วยงานภาครัฐตามมาตรฐานการบญัชีภาครัฐ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการ  นโยบาย  และมาตรฐานการบญัชีภาครัฐ  บริหารงบประมาณ  วิธีปฏิบติั
เก่ียวกบับญัชีสินทรัพย ์ หน้ีสินและส่วนทุน  รายได ้  ค่าใชจ่้าย  และการจดัท ารายงานการเงินของหน่วยงาน
ภาครัฐ  
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30201-9005 การบัญชีส าหรับธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 3-0-3 
 (SMEs Accounting) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการบญัชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
2. สามารถบนัทึกบญัชีตามวงจรบญัชี  และการจดัท ารายงานทางการเงินของธุรกิจขนาดกลาง    

และขนาดยอ่ม 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละรอบคอบ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการบญัชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
2. ปฏิบติังานบญัชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาเก่ียวกบัความหมายและแนวปฏิบติัของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  การวางระบบบญัชี 
การบนัทึกบญัชี  การจดัท ารายงานทางการเงิน  การค านวณและน าส่งภาษี 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30201-9006 การบัญชีการเงิน 2-2-3 
 (Financial Accounting) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบักรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน  พระราชบญัญติัการบญัชี  หลกัการ
จดัท าบญัชีส าหรับธุรกิจบริการ  และธุรกิจซ้ือขายสินคา้  

2. สามารถปฏิบติังานบญัชีส าหรับธุรกิจบริการ และธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 
3.     มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละรอบคอบ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบักรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน  พระราชบญัญติัการบญัชี
หลกัการจดัท าบญัชีส าหรับธุรกิจบริการ  และธุรกิจซ้ือขายสินคา้ 

2. ปฏิบติังานบญัชีส าหรับธุรกิจบริการ  และธุรกิจซ้ือขายสินคา้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน  พระราชบญัญัติการบัญชี          
การบันทึกรายการค้าส าหรับธุรกิจบริการและธุรกิจซ้ือขายสินค้า ในสมุดบัญชีขั้นต้น  ผ่านรายการ                         
ไปบญัชีแยกประเภท  งบทดลอง  รายการปรับปรุง  ปิดบญัชี  และงบการเงิน  
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30201-9007 การบัญชีธุรกจิโรงแรม                          2-2-3 
 (Hotel Accounting) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการบญัชีธุรกิจโรงแรม  
2.    สามารถบนัทึกบญัชีตามวงจรบญัชี  และการจดัท ารายงานทางการเงินของธุรกิจโรงแรม 
3.    มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละรอบคอบ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการบญัชีธุรกิจโรงแรม 
2. ปฏิบติังานการบนัทึกบญัชีธุรกิจโรงแรม 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการบญัชีธุรกิจโรงแรม  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  การควบคุมสินคา้  การจดัท า
ทะเบียน  การบนัทึกรายการในสมุดขั้นต้นและบญัชีแยกประเภท  การจดัท างบทดลอง  รายการปรับปรุง                
การปิดบญัชี   การจดัท างบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30201-9008 การบัญชีธุรกจิท่องเทีย่ว 2-2-3 
 (Tourism Accounting)  
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการบญัชีธุรกิจท่องเท่ียว 
2. สามารถบนัทึกบญัชีตามวงจรบญัชี  และการจดัท ารายงานทางการเงินของธุรกิจท่องเท่ียว 
3.     มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละรอบคอบ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการบญัชีธุรกิจท่องเท่ียว 
2. ปฏิบติังานการบนัทึกบญัชีธุรกิจท่องเท่ียว 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการบญัชีของธุรกิจท่องเท่ียว  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  การบนัทึกรายการในสมุดขั้นตน้
และบญัชีแยกประเภท  การจดัท างบทดลอง  รายการปรับปรุง  การปิดบญัชี  การจดัท างบการเงินตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30201-9009 การบัญชีธุรกจิสถานพยาบาล 2-2-3 
 (Hospital Accounting) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการบญัชีธุรกิจสถานพยาบาล  
2. สามารถบนัทึกบญัชีตามวงจรบญัชี  และการจดัท ารายงานทางการเงินของธุรกิจสถานพยาบาล  
3.     มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละรอบคอบ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการบญัชีธุรกิจสถานพยาบาล 
2. ปฏิบติังานการบนัทึกบญัชีธุรกิจสถานพยาบาล 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปของธุรกิจสถานพยาบาล  การควบคุมสินคา้  การจดัท าทะเบียน   
การบนัทึกรายการในสมุดขั้นตน้และบญัชีแยกประเภท  การจดัท างบทดลอง  รายการปรับปรุง  การปิดบญัชี  
การจดัท างบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน 1-2-2 
 (English for Career Preparation) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ  
2. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ  
3. ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน                       

และการปฏิบติังานอาชีพ  
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 
2. อ่านประกาศรับสมคัรงาน  
3. เขียนจดหมายสมคัรงานและประวติัยอ่  
4. กรอกแบบฟอร์มใบสมคัรงาน  
5. สนทนาตามสถานการณ์การในการปฏิบติังานอาชีพ 
6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการฟัง  พูด  อ่านและเขียนภาษาองักฤษท่ีเก่ียวข้องกับการสมคัรงาน             
และการปฏิบติังานอาชีพ  การอ่านประกาศรับสมคัรงาน  การเขียนจดหมายสมคัรงานและประวติัย่อ           
การกรอกแบบฟอร์มใบสมคัรงาน การสมคัรงานออนไลน์ การสัมภาษณ์งาน ค าศพัท์ ส านวนประโยค            
ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน  การสนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบัติงานอาชีพ  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30000-9202 ภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนอ 1-2-2 
 (English for Presentation) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอ 
2. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอโดยใชส่ื้อประกอบ 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน  

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอ 
2. เขียนโครงร่างเร่ืองท่ีน าเสนอ 
3. ผลิตส่ือเพื่อใชป้ระกอบการน าเสนอ 
4. พูดน าเสนอขอ้มูลโดยใชส่ื้อประกอบ 
5. ตอบขอ้ซกัถามเก่ียวกบัส่ิงท่ีน าเสนอ 
6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการน าเสนอ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวการใชภ้าษาองักฤษในการน าเสนอ  ค าศพัท ์ ส านวนท่ีใช้การเขียนโครงร่าง 
(Outline)  เร่ืองท่ีน าเสนอ  การผลิตส่ือรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการน าเสนอ  การพูดน าเสนอขอ้มูล
เก่ียวกบัหน่วยงาน  การปฏิบติังาน  ผลงาน  สินคา้หรือบริการโดยใช้ส่ือประกอบ  การตอบขอ้ซักถาม
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีน าเสนอ  การใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการน าเสนอ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30000-9203 การอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ 1-2-2
 (English Reading for Careers) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1. เขา้ใจหลกัการอ่านภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานอาชีพ 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในงานอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ  
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการอ่านภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีพ 
2. ใชก้ลยทุธ์การอ่านเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะท่ีตอ้งการหรือจบัประเด็นส าคญั 
3.  เดาความหมายของค าหรือขอ้ความจากบริบทท่ีก าหนด 
4. สรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านเก่ียวกบังานอาชีพจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการอ่านภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีพ  การอ่านขอ้ความ  ขั้นตอน         
การปฏิบติังาน  คู่มือ  ประกาศ  โฆษณา  ข่าวสารในงานอาชีพจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์  การใชก้ลยุทธ์
การอ่านอยา่งเร็วเพื่อหาขอ้มูลเฉพาะท่ีตอ้งการ (Scanning)  การอ่านอยา่งเร็วเพื่อจบัประเด็นส าคญั (Skimming) 
การเดาความหมายจากบริบท (Context Clues)  การอนุมาน (Inference)  การบอกใจความหลกั (Main Idea) 
การสรุปใจความส าคญัของเร่ืองเก่ียวกบังานอาชีพ  และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษในงานอาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30000-9204 การเขียนภาษาองักฤษเพ่ืองานอาชีพ 1-2-2
 (English Writing for Careers) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้
 

1. เขา้ใจหลกัการเขียนภาษาองักฤษในงานอาชีพ 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในงานอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ  

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการเขียนภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีพ 
2. เขียนขอ้มูลส่วนตวั 
3. เขียนขอ้ความในงานอาชีพตามรูปแบบท่ีก าหนด 
4. กรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มในงานอาชีพ 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษในงานอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการเขียนภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีพ  การเขียนขอ้มูลส่วนตวั 
บนัทึกขอ้ความ  ป้ายประกาศ  ใบสั่งงาน (Job Sheet)  รายงานการปฏิบติังาน (Job Report)  จดหมายสอบถาม 
(Inquiry Letter)  จดหมายสั่งซ้ือ (Order Letter)  ขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media)  การกรอกขอ้มูล
ในแบบฟอร์มในงานอาชีพ  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษในงานอาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

30000-9205 ภาษาองักฤษเพ่ืองานบริการ 1-2-2 
  (English for Service Sectors) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ 
2. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการใหบ้ริการ  
3. ตระหนกัถึงความส าคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ 
2. ฟังและสรุปเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบริการ  
3. สนทนาในสถานการณ์การปฏิบติังานบริการ  
4. อ่านขอ้มูล คู่มือ เอกสารท่ีใชใ้นงานบริการ 
5. เขียนขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบริการ 
6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการปฏิบติังานบริการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการการใช้ภาษาองักฤษในงานบริการ  การฟังและสรุปเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง                
กบังานบริการ  การสนทนาในสถานการณ์การตอ้นรับ  การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัหน่วยงาน  สินคา้หรือบริการ      
การให้ความช่วยเหลือ  การให้ค  าแนะน า  การประชาสัมพนัธ์  การตอบค าถามลูกคา้หรือผูม้าติดต่อ  การอ่าน
ขอ้มูล  คู่มือ  เอกสารท่ีใช้ในงานบริการ  การเขียนขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้ง  การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม                  
และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานบริการ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
 

30000-2001 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 
30000-2002 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 
30000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 
30000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 
30000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2563 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชี 

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
 

30000-20xx กจิกรรมองค์การวชิาชีพ …           0-2-0 
 (Vocational Organization Activity ...) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพฒันาตน  
องคก์ร  ชุมชนและสังคม  

2. วางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ  มีวนิยั  คุณธรรม  จริยธรรม  ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคแ์ละสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวชิาชีพ 
2. วางแผนและด าเนินกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์                 

ของกิจกรรม 
3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้ าผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ปฏิบติัเก่ียวกบักิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ  กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วชิาการและวิชาชีพ                  
เพื่อพฒันาตนเอง  องค์กร  ชุมชนและสังคม  การวางแผน  ด าเนินการ  ติดตามประเมินผล  แกไ้ขปัญหา                 
และพฒันากิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ  การใชก้ระบวนการกลุ่ม และการเป็นผูน้ า ผูต้าม ตามระบอบประชาธิปไตย  
ในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 
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30000-2005 กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม           0-2-0 
 (Moral and Ethics Promotion Activity) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 

1. เขา้ใจความส าคญัและหลกัในการประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ธรรมาภิบาล                
ตามค่านิยมหลกัของคนไทย  12  ประการ 

2. สามารถคิด  วเิคราะห์  ตดัสินใจ  ประพฤติ  ปฏิบติัตนตามหลกัธรรม  กฎระเบียบ  วฒันธรรมอนัดีงาม                
ของสังคม  มีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท  กิจกรรมตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง  ชุมชน  และทอ้งถ่ิน 

3. มีจิตส านึกและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติักิจกรรมดว้ยความรับผิดชอบ  เสียสละ  มีวินยั  ซ่ือสัตย์
สุจริต  และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สมรรถนะรายวชิา 
 

1. วเิคราะห์และตดัสินใจปฏิบติัในส่ิงท่ีควรปฏิบติั  และไม่ปฏิบติัในส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบติั 
2. ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม  กฎระเบียบ  วฒันธรรมอนัดีงามของสังคม   
3. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมเพื่อปลูกจิตส านึกความเป็นคนดี  กิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท 

กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน 
ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ 

4. ปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

ปฏิบติัเก่ียวกบักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลกัของคนไทย                          
12  ประการ  กิจกรรมปลูกจิตส านึกความเป็นคนดี  กิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท  กิจกรรม
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม  กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อตนเอง  ชุมชน  ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ  โดยการวางแผน  ลงมือปฏิบติั  บนัทึก  ประเมินผล และปรับปรุง
การท างาน 
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