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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
จุดประสงคสาขาวิชา 

 
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการส่ือสาร ทักษะการคิดและการแกปญหา และ

ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ

ของงานอาชีพท่ีสัมพันธ เกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ  ใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
4. เพื่อใหสามารถประยุกตใชสารสนเทศในการปฏิบัติงานทางธุรกิจ 
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน แกปญหา และใหคําแนะนําดานสารสนเทศในธุรกิจ 
6. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ  

รวมท้ังการใชความรูและทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงข้ึนได 
7. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ซ่ือสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เปนผูมี

ความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชา 

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ประกอบดวย 
 

1. ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ไดแก  
1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน ความเสียสละ ซ่ือสัตยสุจริต กตัญู

กตเวที อดกล้ัน ละเวนส่ิงเสพติดและการพนัน มีจิตสํานึกและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพและสังคม  เปนตน 
1.2 ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย  เชน  ความมีวินัย  ความรับผิดชอบ  ความรักสามัคคี               

มีมนุษยสัมพันธ  เช่ือม่ันในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย    
อาชีวอนามัย  การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม  เปนตน 

1.3 ดานทักษะทางปญญา เชน ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน 
 

2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  ไดแก 
2.1 ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ 
2.2 แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร  
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยูรวมกับผูอ่ืน 
2.4 ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมและพัฒนางานอาชีพ  

 

3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ  ไดแก 
3.1 วางแผน  ดําเนินงาน  จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ 

โดยคํานึงถึงการบริหารงานคุณภาพ  การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม  และหลักความปลอดภัย 
3.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
3.3 แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ 
3.4 ใชเคร่ืองมือสราง และพัฒนาโปรแกรมงานดานธุรกิจ 
3.5 ประยุกตใชสารสนเทศในงานดานธุรกิจ 
3.6 ใหคําแนะนํา และแกไขปญหาเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรในสํานักงาน 
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โครงสราง 
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ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557    ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  รวมไมนอยกวา83
หนวยกิต  และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร   ดังโครงสรางตอไปนี้ 

 

1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต  ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.1  กลุมทักษะภาษาและการส่ือสาร (ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)  
1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)  
1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)  
 

2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  ไมนอยกวา 56 หนวยกิต 
2.1  กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (15 หนวยกิต) 
2.2  กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หนวยกิต) 
2.3  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 12 หนวยกิต) 
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต) 
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ช่ัวโมงตอสัปดาห) 
 

   รวม ไมนอยกวา 83 หนวยกิต 
 

 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ในประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือสาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจหรือเทียบเทา 
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืน 
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ท่ีไมมีพื้นฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพ ตอไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3200-0001 หลักการบัญชีเบ้ืองตน1 2-2-3 
3200-0002 หลักการขาย 3-0-3 
3200-0003 การเปนผูประกอบการ 3-0-3 
3200-0010 คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา 2-2-3 
3200-0011 คอมพิวเตอรและสารสนเทศในงานธุรกิจ 2-2-3 

 

1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต   ไมนอยกวา 21  หนวยกิต 
 

ใหเลือกเรียนในลักษณะเปนรายวิชา  หรือลักษณะบูรณาการใหครอบคลุมทุกกลุมวิชา  เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม เห็นคุณคาของตนและการพัฒนาตน 
มีความใฝรู   แสวงหาและพัฒนาความรูใหม   มีความสามารถในการใชเหตุผล   การคิดวิ เคราะห 
การแกปญหาและการจัดการ มีทักษะในการส่ือสาร  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน มีคุณธรรม  จริยธรรม  มนุษยสัมพันธ  รวมถึงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ในสัดสวน 
ท่ีเหมาะสมเพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต  รวมไมนอยกวา  21  หนวยกิต    
 

 1.1 กลุมทักษะภาษาและการส่ือสาร  (ไมนอยกวา  9  หนวยกิต) 
  

1.1.1  กลุมวิชาภาษาไทย  (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1102 การเขียนเชิงวชิาชีพ 3-0-3 
3000-1103 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน 3-0-3 
3000-1104 การพูดเพื่อส่ือสารงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1105 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 3-0-3 
3000*1101 ถึง 3000*1199  รายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทย *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 
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1.1.2  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-3  
3000-1202 กลยุทธการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ 2-0-2 
3000-1203 ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน 2-0-2 
3000-1204 ภาษาอังกฤษโครงงาน 0-2-1 
3000-1205 การเรียนภาษาอังกฤษผานเวบ็ไซต 0-2-1 
3000-1206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-3 
3000-1207 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-3 
3000-1208 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1210 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 3-0-3 
3000-1212 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ 3-0-3 
3000*1201 ถึง 3000*1299  รายวิชาในกลุมวิชาภาษาตางประเทศ *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 
 

 1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
 

1.2.1  กลุมวิชาวิทยาศาสตร  (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1305 วิทยาศาสตรงานธุรกิจและบริการ 2-2-3 
3000-1312 การจัดการทรัพยากร พลังงานและส่ิงแวดลอม 2-2-3 
3000-1313 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 2-2-3 
3000-1314 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ 2-2-3 
3000-1315 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม 2-2-3 
3000-1317 การวิจยัเบ้ืองตน 3-0-3 
3000*1301 ถึง 3000*1399  รายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตร *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 
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1.2.2  กลุมวิชาคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1401 คณิตศาสตรเพือ่พัฒนาทักษะการคิด       3-0-3  
3000-1403 คณิตศาสตรธุรกิจ 3-0-3  
3000-1404 คณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3  
3000-1406 แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-3 
3000-1408 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 
3000-1409 การคิดและการตัดสินใจ 3-0-3 
3000*1401 ถึง 3000*1499  รายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตร *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 

  
 1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
 

1.3.1  กลุมวิชาสังคมศาสตร  (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000–1501 ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-3 
3000–1502 เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000–1503 มนุษยสัมพนัธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000-1504 ภูมิฐานถ่ินไทย 3-0-3 
3000-1505 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 
3000*1501 ถึง 3000*1599  รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 

 

1.3.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร  (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1601 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 3-0-3  
3000-1602 การบริหารจัดการสุขภาพเพือ่ภาวะผูนํา  3-0-3 
3000-1603 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน 3-0-3  
3000-1604 เทคนิคการพฒันาสุขภาพในการทํางาน  2-0-2 
3000-1606 การคิดอยางเปนระบบ 2-0-2 
3000-1607 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 0-2-1 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1608 พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-1 
3000-1609 ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-1 
3000-1610 คุณภาพชีวิตเพื่อการทํางาน 1-0-1 
3000*1601 ถึง 3000*1699  รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 

 

2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 56  หนวยกิต 
 

 2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ฐาน  (15  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3-0-3 
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 2-2-3 
3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร 3-0-3  
3200-1002 หลักการจัดการ 3-0-3 
3200-1003 หลักการตลาด 3-0-3 

 

 2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ   (21  หนวยกิต) 
   

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3204-2001 การประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอรและการติดต้ังซอฟตแวร 2-2-3 
3204-2002 การใชโปรแกรมสํานักงานข้ันสูง 2-2-3 
3204-2003 การส่ือสารขอมูลและเครือขาย 2-2-3 
3204-2004 ระบบจัดการฐานขอมูล 2-2-3 
3204-2005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต 2-2-3 
3204-2006 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 2-2-3 
3204-2007 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2-2-3
  

 2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก  (ไมนอยกวา  12  หนวยกิต) 
 ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกตามท่ีกําหนด  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
 3204-2101 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 2-2-3 
 3204-2102 เทคนิคการสรางภาพเคล่ือนไหวคอมพวิเตอร 2-2-3 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
 3204-2103 การประยกุตใชโปรแกรมส่ือประสม 2-2-3 
 3204-2104 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวจิัย 2-2-3 
 3204-2105 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 2-2-3 
 3204-2106 การพัฒนาเว็บไซตในงานธุรกิจ 2-2-3 
 3204-2107 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปบนอุปกรณพกพา 2-2-3 
 3204-2108 การใชระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ 2-2-3 
 3204-2109 การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 2-2-3 
 3204-2110 การใชโปรแกรมบริหารงานทรัพยากรมนษุย 2-2-3 
 3204-2111 การใชโปรแกรมบริหารสินคาคงคลัง 2-2-3 
 3204-2112 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานบัญชี 2-2-3 
 3204-2113 การใชโปรแกรมบริหารการขนสงสินคา 2-2-3 

3204*2101 ถึง 3204*2199 รายวิชาตามชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ *-*-* 
  หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 
 

รายวิชาทวภิาคี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3204-5101 งานคอมพิวเตอรธุรกิจ 1 *-*-* 
3204-5102 งานคอมพิวเตอรธุรกิจ 2 *-*-* 
3204-5103 งานคอมพิวเตอรธุรกิจ 3 *-*-* 
3204-5104 งานคอมพิวเตอรธุรกิจ 4 *-*-* 
3204-51XX งานคอมพิวเตอรธุรกิจ … *-*-* 
 

สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา  12  หนวยกิตนั้น ใหสถานศึกษารวมวิเคราะห
ลักษณะงานของสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนดจุดประสงค
รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาท่ีสอดคลองกันระหวางสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกับ
ลักษณะการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รวมทั้งจํานวนหนวยกิตและเวลาท่ีใชในการฝกอาชีพ     
ในแตละรายวิชาเพ่ือนําไปจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ 
สมรรถนะรายวิชา ท้ังนี้ โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
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 2.4  ฝกประสบการณทักษะวิชาชพี  (4  หนวยกิต) 
ใหเลือกเรียนรายวิชา 3204-8001  หรือรายวิชา 3204-8002  และ 3204-8003 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3204-8001 ฝกงาน *-*-4  
3204-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 
3204-8003 ฝกงาน 2 *-*-2 

 

 2.5  โครงการพัฒนาทักษะวชิาชพี  (4 หนวยกิต) 
 

ใหเลือกเรียนรายวิชา 3204-8501  หรือรายวิชา 3204-8502  และ 3204-8503 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3204-8501 โครงการ *-*-4 
3204-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3204-8503 โครงการ 2 *-*-2 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาท่ีเสนอแนะ  หรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา  โดยตอง
ไมเปนรายวิชาท่ีเคยศึกษามาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหศึกษาโดยไมนับหนวยกิตรวม          
ในเกณฑการสําเร็จการศึกษา 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3200-9001 กฎหมายธุรกจิ 3-0-3 
3000-9201 ภาษาและวัฒนธรรมจีน  2-0-2 
3000-9202 การสนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9203 ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุน 2-0-2 
3000-9204 การสนทนาภาษาญ่ีปุนสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9205 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 2-0-2 
3000-9206 การสนทนาภาษาเกาหลีสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9207 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 2-0-2 
3000-9208 การสนทนาภาษาเวยีดนามสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9209 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 
3000-9210 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียสําหรับการทํางาน 2-0-2 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-9211 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย 2-0-2 
3000-9212 การสนทนาภาษามลายูสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9213 ภาษาและวัฒนธรรมพมา 2-0-2 
3000-9214 การสนทนาภาษาพมาสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9215 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 2-0-2 
3000-9216 การสนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9217 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 2-0-2 
3000-9218 การสนทนาภาษาลาวสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9219 ภาษาและวัฒนธรรมฟลิปปนส 2-0-2 
3000-9220 การสนทนาภาษาฟลิปโนสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9221 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย 2-0-2 
3000-9222 การสนทนาภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9223 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน 2-0-2 
3000-9224 การสนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9225 ภาษาและวัฒนธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 
3000-9226 การสนทนาฝร่ังเศสสําหรับการทํางาน 2-0-2 

 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ชั่วโมงตอสัปดาห) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 0-2-0 
3000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 0-2-0 
3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 0-2-0 
3000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 0-2-0 
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมท่ีสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด 0-2-0 
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คําอธบิายรายวิชา 
วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชพี 
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ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 
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คําอธิบายรายวิชา 
วิชาปรบัพ้ืนฐานวิชาชีพ 

 
3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องตน 1       2-2-3 
3200-0002 หลักการขาย        3-0-3 
3200-0003 การเปนผูประกอบการ       3-0-3 
3200-0010 คอมพิวเตอรและการบํารุงรกัษา      2-2-3 
3200-0011 คอมพิวเตอรและสารสนเทศในงานธรุกิจ     2-2-3 
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3200-0001 หลกัการบัญชีเบื้องตน 1 2-2-3 
 (Principles of Accounting 1) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ วธิกีาร และข้ันตอนการจัดทําบัญชีของกิจการเจาของคนเดียว  
ประเภทธรุกิจบริการ 

2. มีทักษะในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการเจาของคนเดยีว ประเภทธรุกจิบรกิาร  
3. มีคุณลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงค และมเีจตคติท่ีดี ในการประกอบอาชพี 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและวธิีการบัญชีสําหรับกจิการเจาของคนเดียวประเภทธรุกิจบริการ 
2. ปฏิบัติงานบญัชีสําหรับกจิการเจาของคนเดยีวประเภทธรุกิจบรกิารตามหลักการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรูเบ้ืองตนทางการบัญชี แมบทการบัญชี  สมการบัญชี  การวิเคราะห

รายการคา การบันทึกบัญชีในสมุดบันทึกรายการข้ันตน   ผานรายการไปบัญชีแยกประเภท   การจัดทํางบทดลอง 
กระดาษทําการ รายการปรับปรุง การปดบัญชี และการจัดทํางบการเงินของกิจการเจาของคนเดียว ประเภทธุรกิจบริการ 
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3200-0002 หลกัการขาย 3-0-3 
 (Principle of Selling) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให  

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการขายและความรูพื้นฐานงานขาย    
2. มีทักษะเกี่ยวกับการวางแผนกระบวนการขาย  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในอาชีพขาย 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการขายและความรูพื้นฐานงานขาย     
2. วางแผนการขายตามกระบวนการ  
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในอาชีพขาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการขาย คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักขาย กระบวนการขาย      การแสวงหา
ลูกคา การเตรียมตัวกอนการเขาพบ  การเขาพบ การเสนอขายและการสาธิต การตอบขอโตแยง การปดการขาย 
การติดตามและประเมินผลการขาย  การบริการกอนและหลังการขาย โอกาสความกาวหนาของนักขาย และ
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับงานขาย 
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3200–0003 การเปนผูประกอบการ 3-0-3 

 (Entrepreneurship) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพื่อให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ  การเปน 
ผูประกอบการการวางแผนและการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบื้องตนและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ 

2. มีทักษะในการจัดทําแผนธุรกิจอยางงาย โดยประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 

3. มีเจตคติที่ดีตอการเปนผูประกอบการและมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ 
ขยันประหยัดและอดทน 
 
สมรรถนะรายวิชา   

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ การเปนผูประกอบการ 
การวางแผนและการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องตนและกฎหมายที่
เกี่ยวของ 

2. จัดทําแผนธุรกิจอยางงาย 
3. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดําเนินงาน 
4. ประยุกตใชหลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลิตในการวางแผนและดําเนินงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการลงทุน การเปน
ผูประกอบการ การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวกับการเปนผูประกอบการ รูปแบบแผน
ธุรกิจ  หลักเบื้องตนในการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในองคกร และการประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการเปนผูประกอบการ 
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3200-0010 คอมพิวเตอรและการบํารุงรกัษา 2-2-3
 (Computer and Maintenance) 

 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางานของคอมพิวเตอร และระบบปฏิบัติการ 
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานการใชอุปกรณตอพวง และการบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอร 
3. มีทักษะในการปฏิบัติงานการใชงานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร   และโปรแกรมอรรถประโยชน 
4. มีคุณลักษณะนิสัยท่ีพึงประสงค และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของคอมพิวเตอร และระบบปฏิบัติการ 
2. ติดต้ัง ใชคําส่ังระบบปฏิบัติการ   และโปรแกรมอรรถประโยชนไดถูกตองตามขอกําหนด 
3. ใชอุปกรณตอพวง และบํารุงรักษาอุปกรณตามขอกําหนด 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองคประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร หลักการทํางานของคอมพิวเตอร อุปกรณ
ตอพวง  ส่ือบันทึกขอมูล ความหมายหนาที่และความสําคัญของระบบปฏิบัติการ ประเภทของโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ การเลือกใชและติดต้ังระบบปฏิบัติการตางๆ การใชโปรแกรมอรรถประโยชน การตรวจและ
กําจัดไวรัส การสํารองและปองกันความเสียหายของขอมูล การกูคืนขอมูล การบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอร 
การแกปญหาการใชงานคอมพิวเตอร 
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3200-0011 คอมพิวเตอรและสารสนเทศในงานธรุกจิ 2-2-3 
 (Computer and Information in Business) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ในงานธรุกิจ  

2. มีทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูป  
3. มีทักษะการใชอินเทอรเน็ตในงานธรุกิจ  
4. มีคุณลกัษณะนิสัยที่พึงประสงค และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศใน 
งานธรุกจิ  

2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูป และอินเทอรเน็ตในงานธุรกิจ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ การใชโปรแกรม

ประมวลผลคํา การใชโปรแกรมตารางทําการ การใชโปรแกรมการนําเสนอผลงาน การใชโปรแกรมฐานขอมูล 
การใชอินเทอรเน็ตในงานธุรกิจ  
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คําอธบิายรายวิชา 
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

 

 กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
 

กลุมบริหารและจดัการวิชาชพี 
3001–1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ      3-0-3 
กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3001–2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ      2-2-3 
 

 กลุมทักษะวชิาชีพพ้ืนฐาน  ประเภทวชิา บริหารธรุกิจ  
3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร         3-0-3 
3200-1002 หลักการจัดการ        3-0-3 
3200-1003 หลักการตลาด        3-0-3 
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
 

กลุมบริหารและจัดการวิชาชีพ 
 
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3-0-3 

(Quality Administration in Organization) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจเกี่ยวกับการจัดการองคการ หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต หลักการเพ่ิม 

ประสิทธิภาพการทํางาน และการประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ 
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกตใชหลักการจัดการองคการ การเพ่ิม 

ประสิทธิภาพขององคการ และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน 

ประหยัดอดทนและสามารถทํางานรวมกัน 

สมรรถนะรายวิชา  
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการองคการ  การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  

การจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแยง  การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
2. วางแผนการจัดการองคการ และเพิ่มประสิทธิภาพขององคการตามหลักการ 
3. กําหนดแนวทางจัดการความเส่ียง และความขัดแยงในงานอาชีพตามสถานการณ 
4. เลือกกลยุทธเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
5. ประยุกตใชกิจกรรมระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองคการ การเพ่ิมประสิทธิภาพขององคการ การบริหารงานคุณภาพและ            

เพ่ิมผลผลิตการจัดการความเส่ียง การจัดการความขัดแยงในองคการ กลยุทธการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน
การนํากิจกรรมระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตมาประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ 
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กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 2-2-3 
 (Information Technology for Works) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม  ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 

การสืบคนและส่ือสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ 
2. สามารถสืบคน จัดเก็บ คนคืน สงผาน จัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ  นําเสนอและส่ือสารขอมูล 

สารสนเทศในงานอาชีพโดยใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม  และโปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวของ 
3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผดิชอบในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบคน จัดดําเนินการและส่ือสารขอมูลสารสนเทศ 

ในงานอาชีพ โดยใชคอมพิวเตอร อุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ  และ
โปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวของ 

2. ใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมในการสืบคนและส่ือสารขอมูลสารสนเทศผานระบบ 
เครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ   

3. จัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนนิการขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ 
4. นําเสนอและส่ือสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม  ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศ  การสืบคนขอมูลสารสนเทศ  การจัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ  การ
ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและส่ือสารขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ 
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
 

3200–1001 หลกัเศรษฐศาสตร 3-0-3 
 (Principles of Economics) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร 
2. สามารถนําแนวทางคิดทางเศรษฐศาสตรเพ่ือแกปญหาในชีวิตประจําวันตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของหลักเศรษฐศาสตร 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรท่ีสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ 
2. ประยุกตหลักเศรษฐศาสตรไปใชในงานอาชีพและชีวิตประจําวัน 
3. ปฏิบัติงานดวยความมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับความรูทั่วไปทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน และการเปลี่ยนแปลงอุปสงค อุปทาน 

และภาวะดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีการผลิต 
ตนทุน รายรับและกําไรจากการผลิต การกําหนดราคาสินคาในตลาดประเภทตาง ๆ รายไดประชาชาติ 
องคประกอบและการกําหนดรายไดประชาชาติ การเงินและการธนาคาร การคลังรัฐบาล การคาระหวางประเทศ 
เงินเฟอ เงินฝด และการแกปญหาเศรษฐกิจมหภาค วัฎจักรเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและการบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3200–1002 หลกัการจดัการ 2-2-3 
 (Principles of Management) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจเกี่ยวกับหนาที่การจัดการ หลักการจัดการสมัยใหม การเปลี่ยนแปลงพัฒนาองคการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ และจริยธรรมในการจัดการ  
2. มีทักษะในการจัดการมาประยุกตใชในงานอาชีพสาขาตางๆ  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะรายวิชา   
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหนาที่การจัดการ หลักการจัดการสมัยใหม การเปลี่ยนแปลงพัฒนาองคการ  

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ และจริยธรรมในการจัดการ 
2. จัดการงานอาชีพตามหลักการ กระบวนการ และจริยธรรม 
3. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
4. เห็นคุณคาของการจัดการในงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติ หนาที่การจัดการ หลักการจัดการสมัยใหม การเปลี่ยนแปลงพัฒนาองคการ การ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ กรณีศึกษาการจัดการ การประยุกต
หลักการจัดการในงานอาชีพตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3200-1003 หลกัการตลาด 3-0-3 
 (Principle of Marketing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับความรูพื้นฐานการตลาด  
2. มีทักษะในการกําหนดสวนประสมการตลาด  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการดําเนินงานการตลาด 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับพื้นฐานการตลาด 
2. วิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคตามสถานการณ 
3. กําหนดสวนประสมการตลาดตามหลักการ 
4. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการดําเนินงานการตลาด  

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับความรูพ้ืนฐานการตลาด แนวความคิดทางการตลาด หนาที่ทางการตลาด  การวิเคราะห
สภาพแวดลอมทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภคและกระบวนการตัดสินใจซื้อ  การแบงสวนตลาด ตลาด
เปาหมาย ผลิตภัณฑและการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ การกําหนดราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาด เทคโนโลยีทางการตลาด และจรรยาบรรณนักการตลาด 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 

 
 3204-2001 การประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและติดต้ังซอฟตแวร   2-2-3 
 3204-2002 การใชโปรแกรมสํานักงานข้ันสูง      2-2-3 
 3204-2003 การส่ือสารขอมูลและเครือขาย      2-2-3 
 3204-2004 ระบบจัดการฐานขอมูล       2-2-3 
 3204-2005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต      2-2-3 
 3204-2006 การวิเคราะหและออกแบบระบบ      2-2-3 
 3204-2007 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร      2-2-3  
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3204-2001 การประกอบเครือ่งคอมพวิเตอรและตดิตั้งซอฟตแวร 2-2-3 
 (Computer Assembling and Software Installation) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับระบบคอมพวิเตอร 
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร 
3. มีทักษะในการปฏิบัติงานการติดต้ัง การใช และปรับแตงโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
4. มีคุณลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงค และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
สมรรถนะรายวิชา   

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร 
2. ประกอบเครื่องคอมพิวเตอรตามขอกําหนด 
3. เลือกใช ติดต้ังระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมควบคุมอุปกรณตามขอกาํหนด 
4. แกไขปญหา และบํารุงรักษาคอมพิวเตอรตามขอกําหนด 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของไมโครคอมพิวเตอร และอุปกรณพกพา การเลือกใช
อุปกรณคอมพิวเตอรตามลักษณะงาน การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร การเลือกใช และติดต้ังระบบปฏิบัติการ 
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ และโปรแกรมประยุกต การปรับแตงระบบปฏิบัติการตามขอกําหนด  
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3204-2002 การใชโปรแกรมสํานักงานขัน้สูง 2-2-3 
 (Advanced Using of Office Programs) 
 
จุดประสงครายวชิา 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการ และเทคนิคการใชโปรแกรมสํานกังานข้ันสูง 
2. มีทักษะการประยุกตใชโปรแกรมสํานักงานขั้นสูง 
3. มีคุณลกัษณะนิสัยที่พึงประสงค และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ และเทคนิคการใชโปรแกรมสํานักงานข้ันสูง 
2. ประยุกตใชโปรแกรมสํานักงานข้ันสูงตามลักษณะงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ และเทคนิคการใชโปรแกรมสํานักงานข้ันสูงในงานธุรกิจ      แนว
ทางการประยุกตใชโปรแกรมสํานักงานข้ันสูง  เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานโปรแกรมสํานักงานข้ัน
สูง  เครื่องมือ สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานโปรแกรมสํานักงานข้ันสูง  การใชฟงกช่ัน การใช
แมโคร การใชโปรแกรมเสริม (Add Ins) กรณีศึกษา 
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3204-2003 การส่ือสารขอมูลและเครือขาย 2-2-3 
 (Data Communication and Computer Network) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับการส่ือสารขอมูลและเครือขาย 
2. มีทักษะในการใช ดูแลและบํารุงรักษาระบบเครือขาย 
3. มีทักษะในการใชบริการบนอินเทอรเน็ต 
4. มีคุณลกัษณะนิสัยที่พึงประสงค และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
สมรรถนะรายวิชา   

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการส่ือสารขอมูลและเครือขาย 
2. เลือก และติดต้ังอุปกรณเครอืขายตามคูมือ 
3. ปรับแตง บํารงุรักษาระบบปฏิบัติการเครือขายตามขอกําหนด 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏบัิติเกี่ยวกับหลกัการ การส่ือสารขอมูลและเครือขาย การติดต้ังระบบปฏิบัติการเครือขาย  

การปรับแตงและใชงานระบบปฏิบัติการเครือขาย  การรบั-สง ขอมูลบนเครือขาย การใชบริการบนอินเทอรเน็ต  
การดูแลรักษาระบบเครือขาย และความปลอดภัยบนระบบเครือขาย  
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3204-2004 ระบบจัดการฐานขอมลู 2-2-3 
 (Database Management System) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับการออกแบบฐานขอมูล  
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมจัดการระบบฐานขอมูล 
3. มีคุณลกัษณะนิสัยที่พึงประสงค และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการระบบจัดการฐานขอมูล 
2. ออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพนัธตามหลกัการของการจดัรูปแบบบรรทัดฐาน 
3. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการฐานขอมูล 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานขอมูล    ข้ันตอนการพัฒนาระบบฐานขอมูล  
สถาปตยกรรมฐานขอมูล  แบบจําลองขอมูล  การวิเคราะหและการออกแบบฐานขอมูล  แบบจําลองเอนทิต้ีและ
ความสัมพันธ   รูปแบบบรรทัดฐาน   การออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ  ภาษามาตรฐานบนระบบฐานขอมูล
เชิงสัมพันธ  การเกิดภาวะพรอมกัน และการกูคืน  การประยุกตใชฐานขอมูลเพื่อพัฒนาระบบงาน  กรณีศึกษา 
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3204-2005 การออกแบบและพัฒนาเวบ็ไซต 2-2-3 
 (Website Design and Development) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บไซต 
2. มีทักษะในการประยุกตใชโปรแกรมการสรางเว็บไซต 
3. มีคุณลกัษณะนิสัยที่พึงประสงค และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบและพฒันาเว็บไซต 

2. ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตในงานธุรกจิ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บไซตในงานธรุกจิ  การใชสี การใชตัวอักษร การใช
รูปภาพ การออกแบบกราฟกและภาพเคลือ่นไหวสําหรบัเว็บไซต ระบบนําทางเว็บ (Navigation) สวนติดตอผูใช
(User Interface) แมแบบเอกสารเว็บ สรางเว็บไซต กรณศึีกษา 
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3204-2006 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 2-2-3 
 (System Analysis and Design) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจในการวเิคราะหและออกแบบระบบ  
2. มีทักษะในการวิเคราะหและออกแบบระบบงานธุรกจิ 
3. มีคุณลกัษณะนิสัยที่พึงประสงค และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวเิคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางธรุกิจ 
2. วิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจตามหลักการวเิคราะหและออกแบบระบบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิเคราะหและออกแบบระบบ  วงจรการพัฒนาระบบ  
การบริหารโครงการ  เครื่องมือสนับสนุนการพฒันาระบบ  แบบจําลองของระบบงาน    การออกแบบระบบ  
การออกแบบฐานขอมูล การออกแบบผลลัพธ   การออกแบบสวนติดตอผูใช  กรณศึีกษา 
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3204-2007 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2-2-3 
 (Computer Programming) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับโครงสรางและองคประกอบของโปรแกรมคอมพิวเตอร 
2. มีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
3. มีทักษะในการตรวจสอบและแกไขขอผดิพลาดของโปรแกรม 
4. มีคุณลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงค และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบและพฒันาโปรแกรม 
2. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในงานธุรกจิ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร คําส่ังรับและแสดงผลขอมูล   
ชนิดของขอมูล  โครงสรางโปรแกรมแบบตาง ๆ การจัดการแฟมขอมูลเบื้องตน  เครื่องมือชวยเขียนโปรแกรม 
การเขียนโปรแกรมขนาดเล็กสําหรับงานธุรกิจ  กรณีศึกษา 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ 
 
 

 3204-2101 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 2-2-3 
 3204-2102 เทคนิคการสรางภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร 2-2-3 
 3204-2103 การประยุกตใชโปรแกรมส่ือประสม 2-2-3 
 3204-2104 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวจิัย 2-2-3 
 3204-2105 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 2-2-3 
 3204-2106 การพฒันาเว็บไซตในงานธรุกิจ 2-2-3 
 3204-2107 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปบนอุปกรณพกพา 2-2-3 
 3204-2108 การใชระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ 2-2-3 
 3204-2109 การพฒันาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนกิส 2-2-3 
 3204-2110 การใชโปรแกรมบริหารงานทรัพยากรมนษุย 2-2-3 
 3204-2111 การใชโปรแกรมบริหารสินคาคงคลัง 2-2-3 
 3204-2112 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานบัญชี 2-2-3 
 3204-2113 การใชโปรแกรมบริหารการขนสงสินคา 2-2-3 
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3204-2101 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 2-2-3 
 (Program Design and Development) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจในการออกแบบและพฒันาโปรแกรม 
2. สามารถกําหนดข้ันตอนการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
3. มีทักษะในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในงานธรุกิจ 
4. มีคุณลกัษณะนิสัยที่พึงประสงค และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบและพฒันาโปรแกรม 
2. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในงานธุรกจิ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเกี่ยวกับการใชคอมพวิเตอรแกไขปญหาการทํางาน การวเิคราะหปญหา การกําหนด
ข้ันตอนการทํางาน (Algorithm) การเขียนผังงาน (Flow Chart) การเขียนรหัสเทียม (Pseudo Code) หลักการ
ออกแบบโปรแกรม การใชเครื่องมือออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 
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3204-2102 เทคนิคการสรางภาพเคลือ่นไหวคอมพิวเตอร 2-2-3 
 (Computer Animation) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจการสรางภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร 
2. มีทักษะในการสรางภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร 
3. มีคุณลกัษณะนิสัยที่พึงประสงค และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการสรางภาพเคลื่อนไหวในงานธรุกจิ 
2. สรางภาพเคลือ่นไหวดวยคอมพิวเตอร 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหว ประเภทและชนิดของไฟลภาพแบบ Bitmap ภาพ แบบ Vector 
หลักการสรางภาพเคลื่อนไหว การจัดการไฟลภาพเคลื่อนไหว การเลือกใชโปรแกรมสรางภาพเคลื่อนไหว การ
นําเสนอผลงาน การประยุกตใชงานภาพเคลื่อนไหวในงานธุรกิจ กรณีศึกษา 
 
 
 
 
 
 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3204-2103 การประยกุตใชโปรแกรมส่ือประสม 2-2-3 
 (Multimedia Package) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจการประยุกตใชโปรแกรมส่ือประสม 
2. มีทักษะ สรางส่ือประสม นําเสนอ และเผยแพร 
3. มีคุณลกัษณะนิสัยที่พึงประสงค และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการส่ือประสม 
2. พัฒนางานส่ือประสมตามขอกําหนด 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสราง แกไขส่ือประเภทภาพ  ขอความ  เสียง ภาพเคลื่อนไหว  วิดีโอ และ
จัดทําโครงรางเรื่องราว (Story Board)  การสราง พัฒนา และประยุกตใชโปรแกรมส่ือประสม การนําเสนอและ
เผยแพรผลงานส่ือประสม กรณีศึกษา  
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3204-2104  โปรแกรมสาํเรจ็รูปทางสถิติเพื่อการวจิัย 2-2-3 
 (Statistical Applications for Research) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจในการรวบรวมขอมูลและวเิคราะหขอมูลทางสถติิเพื่อการวจัิย 
2. มีทักษะในการใชคําส่ังโปรแกรมสําเรจ็รปูทางสถิติเพื่อการวิจัย 
3. สามารถจัดทํารายงานขอมูลการวิจัยทางธุรกจิ 
4. มีคุณลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงค และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวจัิยทางธรุกิจ 
2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิเพื่อการวจัิยทางธรุกิจ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิจัยทางธุรกิจเบ้ืองตน  ชนิดของงานวิจัย  ขอมูลและตัวแปร เครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล    การใชโปรแกรมสําเร็จรูปประมวลผลขอมูลและจัดทํารายงานขอมูล 
การวิจัยทางธุรกิจ  
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3204-2105 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 2-2-3 
 (Management Information System) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
2. มีความสามารถนําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการไปวางแผนวิเคราะหออกแบบ ตลอดจนนําไปใช

พัฒนางานองคกร 
3. มีคุณลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงค และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
2. เลือกใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในงานธุรกิจ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาท และความสําคัญของระบบสารสนเทศ โครงสรางการบริหารใน
องคกรธุรกิจ ระดับการใชสารสนเทศในองคกรธุรกิจ ความปลอดภัยและควบคุมระบบสารสนเทศ การประยุกต
เทคโนโลยีในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการยุคใหม ระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
ตัดสินใจ ระบบผูเช่ียวชาญ ระบบปญญาประดิษฐเบื้องตน 
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3204-2106 การพฒันาเว็บไซตในงานธรุกจิ 2-2-3 
 (Website  Development in Business) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจในการพฒันาเว็บไซตในงานธรุกิจ 
2. มีทักษะในการพัฒนาเว็บไซตในงานธรุกจิ 
3. มีคุณลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงค และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพัฒนาเว็บไซตในงานธุรกจิ 
2. พัฒนาเว็บไซตในงานธรุกจิ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพ้ืนฐานและการทํางานของบริการเว็บบนระบบอินเทอรเน็ต (World Wide 
Web)  การพัฒนาเว็บไซตแบบ  Dynamic ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปหรือพัฒนาเว็บดวยโปรแกรมอ่ืน ๆ  การติดต้ัง  
การบํารุงรักษาระบบ  และจัดทําคูมือ กรณีศึกษา 
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3204-2107 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปบนอุปกรณพกพา 2-2-3 
 (Mobile Applications) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีพกพา 
2. มีทักษะการใชโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณพกพา  
3. มีคุณลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงค และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเทคโนโลยีอุปกรณพกพา 
2. มีทักษะการใชโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณพกพา 
 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเทคโนโลยีพกพา ฮารดแวรและซอฟตแวรของอุปกรณพกพา (Mobile 

Devices) ลักษณะเฉพาะทางของโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณพกพา (Mobile Applications) การใชโปรแกรม
ประยุกตประเภทตางๆ  และการทําธุรกรรมบนอุปกรณพกพา กรณีศึกษา 
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3204-2108 การใชระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ 2-2-3 
 (Cloud Computing) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ 
2. มีทักษะการใชงานระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ 
3. มีคุณลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงค และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ 
2. ใชงานระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ (Cloud Computing) การบริการบนระบบ
ประมวลผลแบบกลุมเมฆ การใหบริการซอฟตแวร การใหบริการแพลตฟอรม การใหบริการโครงสรางพ้ืนฐาน 
บริการระบบจัดเก็บขอมูล บริการรวมและรวม (Composite Service) การใชประโยชนระบบประมวลผลแบบ
กลุมเมฆ การประยุกตใชโปรแกรมบนระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆเพื่อพัฒนางานดานธุรกิจ 
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3204-2109 การพฒันาระบบพาณิชยอิเลก็ทรอนิกส 2-2-3 
 (E-Commerce System Development) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการพาณชิยอิเลก็ทรอนกิส 
2. มีทักษะเกีย่วกบัการจัดทําเวบ็ไซตพาณิชยอิเล็กทรอนกิส 
3. มีคุณลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงค และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพาณิชยอิเลก็ทรอนกิส 
2. พัฒนาเว็บไซตเพ่ือการพาณชิยอิเลก็ทรอนกิส 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การวางแผนการขายสินคาบน
อินเทอรเน็ต  การประชาสัมพันธสินคา  ระบบการสั่งซ้ือ  ระบบคลังสินคา ระบบการชําระเงิน  การสงสินคา  
กฎหมาย และจรรยาบรรณการประกอบกิจการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จัดทําเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
กรณีศึกษา 
 
 
 
 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3204-2110 การใชโปรแกรมบริหารงานทรัพยากรมนุษย 2-2-3 
 (Human Resource Management Programs) 
 
จุดประสงครายวชิาเพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับโปรแกรมบรหิารทรัพยากรมนุษย 
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย 
3. มีคุณลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงค และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการบรหิารทรัพยากรมนุษย 
2. ประยุกตใชโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษยตามระบบงานขององคกร 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย ระบบขอมูลประวัติพนักงาน  ระบบการ
ประมวลผลเงินเดือนและคาแรง  ระบบการควบคุมเวลาการทํางานของพนักงาน ระบบสวัสดิการ การอบรม
พนักงาน การประเมินผลการทํางาน การจัดทํารายงาน ขอมูล และสารสนเทศใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
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3204-2111 การใชโปรแกรมบริหารสินคาคงคลัง 2-2-3 
 (Using of Inventory Management  Programs) 
 
จุดประสงครายวชิาเพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับโปรแกรมบรหิารสินคาคงคลัง 
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมบริหารสินคาคงคลัง 
3. มีคุณลกัษณะนิสัยที่พึงประสงค และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับโปรแกรมบริหารสินคาคงคลัง 
2. ประยุกตใชโปรแกรมบริหารสินคาคงคลัง 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเกี่ยวกับการใชโปรแกรมจัดการสินคาคงคลัง การนําเขาสินคาคงคลัง การจัดเก็บ การ
นําสงสินคาคงคลัง การตรวจนับ และการจัดทํารายงานที่เกี่ยวของ  
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3204-2112 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานบัญช ี 2-2-3 
 (Using of Accounting Programs) 
 
จุดประสงครายวชิา 

1. เขาใจเกี่ยวกับการใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานบัญชี 
2. มีทักษะการประยุกตใชโปรแกรมสําเรจ็รปูดานบญัชี 
3. มีคุณลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงค และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานบญัชี 
2. บันทึกขอมูลทางการบัญชีโดยใชโปรแกรมดานบญัชี 
3. จัดทํารายงานทางการเงินโดยใชโปรแกรมดานบญัชี 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานบัญชี  บันทึกขอมูลทางบัญชีเกี่ยวกับระบบบัญชี 
ระบบสินคาคงคลัง ระบบซ้ือ ระบบขาย ระบบลูกหนี้ ระบบเจาหนี้ ระบบเงินเดือนและคาจาง การจัดทํารายงาน
ทางการเงินตามหลักการบัญชีที่รบัรองโดยทั่วไป 
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3204-2113 การใชโปรแกรมบริหารการขนสงสินคา 2-2-3 
 (Using of  Transportation Management  Programs) 
 
จุดประสงครายวชิาเพื่อให 

1. เขาใจเกี่ยวกับการใชโปรแกรมบริหารการขนสงสินคา 
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมบริหารการขนสง 
3. มีคุณลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงค และเจตคติท่ีดีในวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชโปรแกรมบรหิารการขนสงสินคา 
2. ประยุกตใชโปรแกรมบริหารการขนสงสินคา 
 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชโปรแกรมบริหารการขนสงสินคา   จัดเก็บขอมูลรายละเอียดของ
เสนทาง การคํานวณตนทุน กําไร และคาใชจายในการบริหารการขนสง การเช่ือมตอระบบติดตามการขนสง
สินคา  
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คําอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
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3200-9001 กฎหมายธรุกจิ 3-0-3 

 (Business Law) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการกฎหมายแพงและพาณิชย และกฎหมายที่เกี่ยวของในธุรกิจ 
2. มีความเขาใจเกี่ยวกับเอกสารสัญญาตาง ๆ ในธรุกิจ 
3. มีทักษะในการรางและเขียนสัญญา และเอกสารประกอบสัญญา 
4. มีเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการกฎหมายแพงและพาณิชย และกฎหมายที่เกี่ยวของในธุรกิจ 
2. รางและเขียนสัญญาตาง ๆ ตามสาระสําคัญของสัญญา 
3. จัดทําเอกสารท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม  หน้ี  เอกเทศสัญญาท่ีสําคัญ  ไดแก  ซ้ือขาย  แลกเปลี่ยน  เชาทรัพยเชา
ซ้ือจางแรงงาน จางทําของ ฝากทรัพย ยืม คํ้าประกัน  จํานอง  จํานํา  ตัวแทน  นายหนา  ประนีประนอมยอม
ความ  ต๋ัวเงิน  และพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค  การจัดต้ัง  การดําเนินงาน   หาง
หุนสวน บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติลมละลาย พระราชบัญญัติโรงงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 

 
3204-8001 ฝกงาน *-*-4 
3204-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 
3204-8003 ฝกงาน 2 *-*-2 
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3204-8001 ฝกงาน * - * - 4 
(On-the-Job Training) 
 

จุดประสงครายวชิาเพื่อให 
1. เขาใจข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 

จนเกิดความชํานาญ  มีทักษะและประสบการณ  นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค 
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามข้ันตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ 

หรือแหลงวิทยาการกําหนด 
3. พัฒนาการทํางานท่ีปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผาน
ความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาการฝกงาน 
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3204-8002 ฝกงาน  1 * - * - 2 
(On-the-Job Training 1) 
 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 

จนเกิดความชํานาญ  มีทักษะและประสบการณ  นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค 
1. มีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามข้ันตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ 

หรือแหลงวิทยาการกําหนด 
3. พัฒนาการทํางานท่ีปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผาน
ความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาการฝกงาน 
 

  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3204-8003 ฝกงาน  2 * - * - 2 
(On-the-Job Training 2) 
 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 

จนเกิดความชํานาญ  มีทักษะและประสบการณ  นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค 
2. มีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามข้ันตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ 

หรือแหลงวิทยาการกําหนด 
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผาน
ความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาการฝกงาน 

(ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานใหมหรืองานท่ีตอเนื่องจากรายวิชา 3204-8002 ในสถานประกอบการ สถาน
ประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการแหงเดิมหรือแหงใหม) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

 
3204-8501 โครงการ *-*-4 
3204-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3204-8503 โครงการ 2 *-*-2 
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3204-8501 โครงการ * - * - 4 
(Project) 
 

จุดประสงครายวชิาเพื่อให 
1. เขาใจข้ันตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ 

ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพ่ือสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ 

มีวินัยคุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. เก็บขอมูลวิเคราะหสรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ 
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพ       
ที่ศึกษาเพ่ือสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบัติงานเชิง
ระบบ การเลือกหัวขอโครงการการศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิงการเขียนโครงการ การดําเนินงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ
ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด 
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3204-8502 โครงการ 1 * - * - 2 
(Project 1) 
 

จุดประสงครายวชิาเพื่อให 
1. เขาใจข้ันตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ 

ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพ่ือสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ 

มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ 
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพ       
ที่ศึกษาเพ่ือสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคนหรือการปฏิบัติงานเชิง
ระบบการเลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิงการเขียนโครงการการดําเนินงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ
ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด 
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3204-8503 โครงการ 2 * - * - 2 
(Project 2) 
 

จุดประสงครายวชิาเพื่อให 
1. เขาใจข้ันตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ 

ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพ่ือสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ 

มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ 
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพ      
ที่ศึกษาเพ่ือสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคนหรือการปฏิบัติงานเชิง
ระบบการเลือกหัวขอโครงการการศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการการดําเนินงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ
ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด  
 (ผูเรียนสามารถจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางานท่ีตอเน่ืองจากรายวิชา 3204-8502 หรือเปน
โครงการใหม) 
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คําอธบิายรายวิชา 
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
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คําอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 0-2-0 
3000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 0-2-0 
3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 0-2-0 
3000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 0-2-0 
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3000-2001 กจิกรรมองคการวชิาชพี 1 0-2-0 
(Vocational Activities 1) 
 

จุดประสงครายวชิาเพื่อให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน 

องคกร ชุมชนและสังคม  
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม 

สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกบัผูอ่ืน 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ 
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค 

ของกิจกรรม 
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนา
กิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยในการจัดและ
รวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3000-2002 กจิกรรมองคการวชิาชพี 2 0-2-0 
(Vocational Activities 2) 
 

จุดประสงครายวชิาเพื่อให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน 

องคกร ชุมชนและสังคม  
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม 

สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกบัผูอ่ืน 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ 
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค 

ของกิจกรรม 
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนา
กิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยในการจัดและ
รวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3000-2003 กจิกรรมองคการวชิาชพี 3 0-2-0 
(Vocational Activities 3) 
 

จุดประสงครายวชิาเพื่อให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน 

องคกร ชุมชนและสังคม  
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม 

สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกบัผูอ่ืน 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ 
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค 

ของกิจกรรม 
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนา
กิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยในการจัดและ
รวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 
  



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 2557     ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3000-2004 กจิกรรมองคการวชิาชพี 4 0-2-0 
(Vocational Activities 4) 
 

จุดประสงครายวชิาเพื่อให 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน 

องคกร ชุมชนและสังคม  
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม 

สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกบัผูอ่ืน 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ 
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค 

ของกิจกรรม 
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนา
กิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยในการจัดและ
รวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
 

 


