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คํานํา 
 

 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  พุทธศักราช ๒๕๕๘  เปนหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (และที่แกไขเพิ่มเติม)  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนไปตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจนความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี สภาพเศรฐกิจและสังคม ทั้งในระดับชุมชนทองถ่ินและระดับชาติ เพื่อให
ผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดอยางเหมาะสมตามความถนัด ความสนใจและโอกาสของผูเรียน เปนการขยาย
โอกาสทางการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต สงเสริมการสรางอาชีพและรายไดของประชาชนของประเทศ 

 
 การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. ๒๕๕๑ น้ี 
ดําเนินการโดยหนวยศึกษานิเทศก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนหลักสูตรที่มุงเนน
สมรรถนะอาชีพตามความตองการของสถานประกอบการและเจาของอาชีพ เพื่อใหผูผานการฝกอบรมมี
สมรรถนะตามที่หลักสูตรกําหนด สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพเดิม เปนอาชีพเสริม 
เปลี่ยนอาชีพใหม และหรือเพื่อการศึกษาตอ  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ดําเนินการในครั้งน้ี เปนหลักสูตรที่
ใชระยะเวลาในการฝกอบรมต้ังแต ๖ ช่ัวโมงข้ึนไป โดยมีทั้งหลักสูตรที่พัฒนามาจากหลักสูตรเดิมและ
หลักสูตรที่พัฒนาข้ึนใหม จํานวน ๒๔ สาขาวิชา ใน ๕ ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภท
วิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาคหกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
รวมจํานวนทั้งสิ้น ๕๙๘ หลักสูตร  ทั้งน้ี เพื่อใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาไดนําไปใชในการจัดฝกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้น ตลอดจนใชเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาตอไป 

 
 หนวยศึกษานิเทศก ขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงาน ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ศึกษานิเทศก 
ผูทรงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน และผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน ซึ่งไดอุทิศสติปญญา ความรู ประสบการณ  
ตลอดจนสละเวลามาชวยพัฒนาการอาชีวศึกษาและการผลิตกําลังคนของประเทศชาติในครั้งน้ี 

 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กันยายน ๒๕๕๘ 
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9 1201-1301 บัญชีธุรกจิบริการ 72 
10 1201-1302 บัญชีซื้อขายสินคาธุรกิจเจาของคนเดียว 72 
11 1201-1303 โปรแกรมบัญชีสําเรจ็รปูสําหรบังานธุรกิจ 72 

รวม  11  หลักสูตร 
 



 

สาขาวิชาการบัญชี 
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สาขาวิชาการบัญชี 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการบัญชี กลุมวิชางานบญัชี 

1201-1101 บัญชีครัวเรือน 12 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
2. สรางแบบฟอรมสมุดบัญชีและเอกสารทางการบัญชีสําหรบัครัวเรือน 
3. จัดทําบญัชีครัวเรอืนตามหลักการบญัชีครัวเรอืน 

คําอธิบายของหลักสูตร 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ประโยชน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบฟอรมสมุดบัญชี
ครัวเรือน เอกสารทางการบัญชี การบันทึกและวิเคราะหบัญชีครัวเรือน 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 หลักการบัญชีครัวเรือนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
1. ความหมายของบญัชีครัวเรือน 
2. ประโยชนของบัญชีครัวเรือน 
3. หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

2 งานสรางแบบฟอรมสมุดบญัชีและเอกสารทางการบัญชีสําหรับครัวเรือน 
1. การจัดทําแบบฟอรมสมุดบัญชี 
2. การเลือกเอกสารและจัดเกบ็เอกสารที่ใชสําหรบับันทกึบญัชี 

3 งานจัดทําบัญชีครัวเรือน 
1. การแยกเอกสารการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
2. การบันทึกสมุดบญัชีครัวเรือน 
3. การวิเคราะหบญัชีครัวเรอืน 
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สาขาวิชาการบัญชี 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา    
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

50 
50 
 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. โตะบัญชีพรอมเกาอี ้
2. คอมพิวเตอร 
3. เครื่องคํานวณ 
4. เครื่องฉายขามศีรษะพรอมจอ 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- ใบความรู 
- ใบงาน 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- สํานักงานสหกรณการเกษตร 
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. บุคคลทั่วไป  
2. เปนคนไทยมบีัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน 
3. เปนคนตางดาวที่ข้ึนทะเบียนถูกตองกบัทางราชการ 
4. เปนผูมีรางกายแข็งแรง ไมมีโรคติดตอรายแรง 
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สาขาวิชาการบัญชี 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการบัญชี กลุมวิชางานบญัชี 

1201-1102 เทคนคิการลงทุนสําหรับนกัลงทนุรายใหม 18 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับตลาดทุน ตลาดเงิน และกองทุนตาง ๆ ตามประเภทการลงทุน 
2. อานงบการเงินตามหลักมาตรฐานการบญัชี 
3. วิเคราะหแนวโนมของตลาดทุนและบริษัทลงทุนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
4. ประเมินผล และตัดสินใจลงทุนตามหลักการ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับตลาดทุน ตลาดเงิน และกองทุนตาง ๆ กองทุนเพื่อการลดหยอนภาษี การ
อานงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบ การใชอัตราสวนทางการเงินที่เกี่ยวของ การวิเคราะหหุนดวยกราฟ 
การวิเคราะหงบการเงิน การเปรียบเทยีบผลตอบแทนในการลงทนุ การตัดสินใจลงทุน และการออมเพื่อการ
ลงทุน  

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 ตลาดทุน ตลาดเงิน และกองทุนตาง ๆ 
1. ตลาดทุน 
2. ตลาดเงิน 
3. กองทุนตาง ๆ 
4. กองทุนเพื่อการลดหยอนภาษี 

2 งานอานงบการเงินตามหลกัมาตรฐานการบัญชี 
1. งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) 
2. งบกําไรขาดทุน 
3. หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
4. การใชอัตราสวนทางการเงินที่เกี่ยวของ 

3 งานวิเคราะหแนวโนมของตลาดทุนและบริษัทลงทุน 
1. การวิเคราะหหุนดวยกราฟ 
2. การวิเคราะหงบการเงิน 
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สาขาวิชาการบัญชี 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

4 งานประเมินผล และตัดสินใจลงทุน 
1. การเปรียบเทียบผลตอบแทนในการลงทุน 
2. การตัดสินใจในการลงทุน 
3. หลักการออมเพื่อการลงทุน 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 

ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบบันทึ กการเข ารับการ
ฝกอบรม 

10 
50 
40 
 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. โตะบัญชีพรอมเกาอี ้
2. คอมพิวเตอร 
3. เครื่องคํานวณ 
4. เครื่องฉายขามศีรษะพรอมจอ 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- ตัวอยางงบการเงิน 
- ตัวอยางกราฟหุนตาง ๆ 
- ตัวอยางอัตราสวนทางการเงินที่ใช 
- ใบความรู 
- ใบงาน 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- www.set.or.th 
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สาขาวิชาการบัญชี 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. บุคคลทั่วไป  
2. เปนคนไทยมบีัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน 
3. เปนคนตางดาวที่ข้ึนทะเบียนถูกตองกบัทางราชการ 
4. เปนผูมีรางกายแข็งแรง ไมมีโรคติดตอรายแรง 

 
 
 
 
 



 
 

สาขาวิชาการบัญชี 
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สาขาวิชาการบัญชี 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการบัญชี กลุมวิชางานบญัชี 

1201-1103 เทคนคิการตรวจสอบบัญชี 24 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการตรวจสอบบัญชีสําหรับผูประกอบการ 
2. แสดงความรูเกี่ยวกับเทคนิคดานมนุษยสมัพันธและการสื่อสาร 
3. แสดงความรูเกี่ยวกับเทคนิคดานการรวบรวมเอกสารหลักฐานการตรวจสอบ 
4. เลือกใชเทคนิคการตรวจสอบบัญชีเหมาะสมกบัลักษณะงาน 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการตรวจสอบบัญชี ความหมาย ประโยชน  ข้ันตอนการตรวจสอบบัญชี 
ประเภทของเทคนิคการตรวจสอบ เทคนิคการสัมภาษณ เทคนิคการสอบถาม เทคนิคการประชุม เทคนิค
การนําเสนอ เทคนิคการเขียนรายงาน เทคนิคการตรวจสอบทั่วไป เทคนิคในการประเมินผล เทคนิคการ
วิเคราะหเปรียบเทียบและเทคนิคในการประเมินความเสี่ยง 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 หลักการและเทคนิคการตรวจสอบบญัชี 
1. ความหมายของเทคนิคการตรวจสอบ 
2. ประโยชนของการตรวจสอบ 
3. ข้ันตอนการตรวจสอบบญัชี 
4. ประเภทของเทคนิคการตรวจสอบ 

2 เทคนิคดานมนุษยสัมพันธและการสือ่สาร 
1. เทคนิคการสมัภาษณ 
2. เทคนิคการสอบถาม 
3. เทคนิคการประชุม 
4. เทคนิคการนําเสนอ 
5. เทคนิคการเขียนรายงาน 

3 เทคนิคการรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบ 
1. เทคนิคการตรวจสอบทั่วไป 
2. เทคนิคในการประเมินผล 
3. เทคนิคการวิเคราะหเปรียบเทียบ 
4. เทคนิคในการประเมินความเสี่ยง 
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สาขาวิชาการบัญชี 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
50 
40 
 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. โตะบัญชีพรอมเกาอี ้
2. คอมพิวเตอร 
3. เครื่องคํานวณ 
4. เครื่องฉายขามศีรษะพรอมจอ 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- ใบความรู  
- ใบงาน 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- ศูนยจําหนายหนังสอืทางวิชาการ 
- สํานักงานตรวจสอบบัญชี 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. บุคคลทั่วไป มีความรูพื้นฐานการบัญชี 
2. เปนคนไทยมบีัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน 
3. เปนคนตางดาวที่ข้ึนทะเบียนถูกตองกบัทางราชการ 
4. เปนผูมีรางกายแข็งแรง ไมมีโรคติดตอรายแรง 
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สาขาวิชาการบัญชี 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการบัญชี กลุมวิชางานบญัชี 

1201-1104 งบกระแสเงนิสดสําหรบันกัธุรกิจ 24 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการของงบกระแสเงินสด 
2. แสดงความรูเกี่ยวกับรูปแบบของงบกระแสเงินสด 
3. วิเคราะหกจิกรรมในการจัดทํางบกระแสเงินสด 
4. จัดทํางบกระแสเงินสดสําหรบันักธุรกจิ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพทความสําคัญ วัตถุประสงค กิจกรรมของงบกระแสเงินสดงบกระแส 
เงินสดวิธีทางตรง งบกระแสเงินสดวิธีทางออม  กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมการลงทุน กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินและการจัดทํางบกระแสเงินสด 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 หลักการหรือข้ันตอนการจัดทํางบกระแสเงินสด 
1. คําศัพทที่มีความสําคัญตอการจัดทํางบกระแสเงินสด 
2. วัตถุประสงคของงบกระแสเงินสด 
3. กิจกรรมที่เกี่ยวของกับกระแสเงินสด 
4. ข้ันตอนการจัดทํางบกระแสเงินสด 

2 รูปแบบการจัดทํางบกระแสเงินสด 
1. งบกระแสเงินสดวิธีทางตรง 
2. งบกระแสเงินสดวิธีทางออม 

3 วิเคราะหกจิกรรมในการจัดทํางบกระแสเงินสด 
1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  
2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน  
3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

4 งานจัดทํางบกระแสเงินสด 
1. การทํางบกระแสเงินสดวิธีทางตรง 
2. การทํางบกระแสเงินสดวิธีทางออม 
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สาขาวิชาการบัญชี 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบบันทึ กการเข ารับการ
ฝกอบรม 

10 
50 
40 
 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. โตะบัญชีพรอมเกาอี ้
2. คอมพิวเตอร 
3. เครื่องคํานวณ 
4. เครื่องฉายขามศีรษะพรอมจอ 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- ใบความรู 
- ใบงาน 
- ตัวอยางงบการเงิน 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองสมุด 
- ศูนยจําหนายหนังสอืทางวิชาการ 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. บุคคลทั่วไป มีความรูพื้นฐานเกีย่วกบัการบัญชีเบื้องตน 
2. เปนคนไทยมบีัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน 
3. เปนคนตางดาวที่ข้ึนทะเบียนถูกตองกบัทางราชการ 
4. เปนผูมีรางกายแข็งแรง ไมมีโรคติดตอรายแรง 
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สาขาวิชาการบัญชี 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการบัญชี กลุมวิชางานบญัชี 

1201-1105 ภาษีมูลคาเพิ่มสําหรบัธุรกิจ 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษีมลูคาเพิ่มภาษีซื้อ ภาษีขาย ฐานภาษีและอัตราภาษี เอกสารทีเ่กี่ยวของ
 กับภาษีมูลคาเพิ่ม ตามที่กฎหมายกําหนด  

2. คํานวณภาษีมูลคาเพิ่มภาษีซื้อ ภาษีขาย ฐานภาษีและอัตราภาษี เอกสารทีเ่กี่ยวของกบั
 ภาษีมูลคาเพิ่ม ตามทีก่ฎหมายกําหนด 

3. กรอกแบบ ภพ.30 ตามวิธีการ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบั ติเกี่ยวกับความหมาย ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีซื้อ ภาษีขาย ฐานภาษีและอัตรา
ภาษีมูลคาเพิ่ม ใบกํากับภาษี การคํานวณ ภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีมูลคาเพิ่ม รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย
รายงานสินคาและวัตถุดิบ การกรอกแบบ ภพ.30 และการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่ม 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 ความรูเกี่ยวกับภาษีมลูคาเพิม่ภาษีซื้อ ภาษีขาย ฐานภาษีและอัตราภาษี เอกสารทีเ่กี่ยวของกบั 
ภาษีมูลคาเพิ่ม ตามทีก่ฎหมายกําหนด  

1. ความหมายภาษีซื้อภาษีขาย และภาษีมูลคาเพิ่ม 
2. ฐานภาษีและอัตราภาษี สําหรบัภาษีมูลคาเพิ่ม 
3. เอกสารที่ใชในการย่ืนแบบแสดงรายการ ภพ.30 
4. การจัดทํารายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย 

2 งานคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มภาษีซื้อ ภาษีขาย ฐานภาษีและอัตราภาษี เอกสารที่เกี่ยวของกบั
ภาษีมูลคาเพิ่ม ตามทีก่ฎหมายกําหนด 

1. การคํานวณภาษีซื้อ ภาษีขาย และภาษีมูลคาเพิ่ม 
2. รายงานสินคาและวัตถุดิบ 
3. การกรอกแบบ ภพ.30 
4. การย่ืนแบบแสดงรายการ ภพ.30 ผานระบบอเิล็กทรอนิกส 
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สาขาวิชาการบัญชี 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา    
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
50 
40 
 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. โตะบัญชีพรอมเกาอี ้
2. คอมพิวเตอร 
3. เครื่องคํานวณ 
4. เครื่องฉายขามศีรษะพรอมจอ 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- ใบความรู 
- ใบงาน 
- แบบฟอรม ภพ.30 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- www.rd.go.th 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. บุคคลทั่วไป มีความรูพื้นฐานการบัญชีธุรกจิซื้อขายและการใหบริการ 
2. เปนคนไทยมบีัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน 
3. เปนคนตางดาวที่ข้ึนทะเบียนถูกตองกบัทางราชการ 
4. เปนผูมีรางกายแข็งแรง ไมมีโรคติดตอรายแรง 
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สาขาวิชาการบัญชี 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการบัญชี กลุมวิชางานบญัชี 

1201-1106 เริ่มตนธุรกิจอยางมีทศิทาง 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับข้ันตอนการจัดต้ังธุรกจิ ตามหลักกฎหมาย 
2. แสดงความรูเกี่ยวกับขอมูลและวิเคราะหงบการเงินตามหลักการบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป 
3. วิเคราะหสภาวะทางการตลาดทันตามเหตุการณ 
4. จัดทําแผนธุรกิจตามหลักสากล 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับข้ันตอนการจัดต้ังธุรกิจ การจดทะเบียน การบริการขอมูลทางธุรกิจ กฎหมาย
ธุรกิจ ธรรมมาภิบาลธุรกิจ  เกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ ปญหา อุปสรรค โอกาส ปจจัยที่มีผลกระทบดาน
เศรษฐกิจ หนวยงานที่ใหการสนับสนุน คุณสมบัติของผูประกอบการใหม ปจจัยเสี่ยงสําหรับผูประกอบการ
ใหม รูปแบบงบการเงิน  การวิเคราะห งบการเงิน และการจัดทําแผนธุรกิจ 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 การจัดต้ังธุรกจิและกฎหมายทีเ่กี่ยวของ  
1. ข้ันตอนการจัดต้ังธุรกจิ 
2. การจดทะเบียนธุรกจิ 
3. กฎหมายธุรกจิ 
4. การบริการขอมูลทางธุรกิจ 
5. ธรรมมาภิบาลธุรกิจ 

2 งานสรางหนทางธุรกิจสูความสําเรจ็ 
1. เกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ 
2. ปญหา อปุสรรค โอกาส ของธุรกจิ 
3. ปจจัยที่มผีลกระทบ 
4. หนวยงานที่ใหการสนับสนุน 
5. คุณสมบัติของผูประกอบการทีป่ระสบความสําเร็จ 
6. ปจจัยเสี่ยงสําหรับผูประกอบการธุรกจิใหม 

3 งานประเมินความสําเร็จของธุรกจิ 
5. การอานงบการเงิน 
6. การวิเคราะหงบการเงิน 
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สาขาวิชาการบัญชี 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

4 งานเขียนแผนธุรกิจ 
1. ความเปนมาของธุรกิจ 
2. วิเคราะหสภาวะแวดลอมของตลาด 
3. วัตถุประสงคและเปาหมายทางธุรกจิ 
4. แผนการตลาด 
5. แผนการจัดการและแผนการดําเนินงาน 
6. แผนการผลิต/ปฏิบัติการ 
7. แผนการเงิน 
8. แผนการดําเนินงาน 
9. แผนฉุกเฉิน 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
50 
40 
 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

7. โตะบัญชีพรอมเกาอี ้
8. คอมพิวเตอร 
9. เครื่องคํานวณ 
10. เครื่องฉายขามศีรษะพรอมจอ 
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สาขาวิชาการบัญชี 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- ใบความรู 
- ใบงาน 
- ตัวอยางแผนธุรกจิ 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- ธุรกิจทีป่ระสบความสําเร็จ 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. บุคคลทั่วไป  
2. เปนคนไทยมบีัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน 
3. เปนคนตางดาวที่ข้ึนทะเบียนถูกตองกบัทางราชการ 
4. เปนผูมีรางกายแข็งแรง ไมมีโรคติดตอรายแรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สาขาวิชาการบัญชี 
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สาขาวิชาการบัญชี 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการบัญชี กลุมวิชางานบญัชี 

1201-1201 โปรแกรมสําเร็จรปูดานบญัชี 36 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเรจ็รปูทางบัญชี 
2. ติดต้ังโปรแกรมสําเรจ็รปูทางบัญชีดวยโปรแกรมที่กําหนดให 
3. บันทึกขอมลูเริ่มตนของธุรกจิซื้อขายสินคาและใหบริการตามหลกัการบัญชีทีร่ับรองโดยทั่วไป 
4. บันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมสําเรจ็รปูตามหลักการบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป 
5. จัดทํารายงานทางการเงินของธุรกิจซื้อขายสินคาและใหบริการดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี 
6. สํารองและเรียกคืนขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางบญัชี 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประโยชน ขอแตกตาง ข้ันตอนการบันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
ทางบัญชี การติดต้ังโปรแกรม การสรางฐานขอมูล การเขาโปรแกรม การออกจากโปรแกรม การบันทึก
ขอมูลเริ่มตน การบันทึกขอมูลในสมุดบัญชี การบันทึกขอมูลผังบัญชี การบันทึกรอบบัญชี การกําหนดคา
เริ่มตน เกี่ยวกับฐานขอมูลเจาหน้ี ลูกหน้ี ธนาคาร การบันทึกรายการลงในสมุดรายวันข้ันตน การโอนขอมูล
จากสมุดรายวันข้ันตนเขาระบบบัญชี การผานรายการไปแยกประเภท การยกเลิกเอกสารผานรายการ           
การคํานวณยอดสะสม การพิมพรายงานงบการเงิน การสํารองขอมูล และการเรียกคืนขอมูล  

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 ความรูเกี่ยวกับหลักการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเรจ็รปู 
1. ประโยชนของการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี 
2. ขอแตกตางระหวางการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานบัญชีกบัการจัดทําบัญชีดวยมือ 
3. ข้ันตอนการบันทึกบญัชีโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

2 งานติดต้ังโปรแกรมสําเรจ็รปูทางบัญชีดวยโปรแกรมทีก่ําหนดให 
1. การติดต้ังโปรแกรม 
2. การสรางฐานขอมูล 
3. การเขาโปรแกรมระบบบญัชี 
4. การออกจากโปรแกรม 
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สาขาวิชาการบัญชี 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

3 งานบันทึกขอมูลเริม่ตนของธุรกิจซื้อขายสินคาและใหบริการตามหลกัการบัญชีทีร่ับรอง
โดยทั่วไป 

1. การบันทึกขอมลูเริ่มตนของธุรกจิ 
2. การบันทึกขอมลูสมุดบญัชี 
3. การบันทึกขอมลูผงับญัชี 
4. การบันทึกรอบบัญชี 

4 งานบันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมสําเรจ็รูปตามหลกัการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 
1. การกําหนดคาเริม่ตนเกี่ยวกบัฐานขอมลูเจาหน้ี ลกูหน้ี ธนาคาร 
2. การบันทึกรายการลงในสมุดรายวันข้ันตน 
3. การโอนขอมูลจากรายวันข้ันตนเขาระบบบญัชี 
4. การผานรายการไปแยกประเภท 
5. การยกเลิกเอกสารผานรายการ 
6. การคํานวณยอดสะสม 

5 งานจัดทํารายงานทางการเงินของธุรกจิซื้อขายสินคาและใหบริการดวยโปรแกรมสําเรจ็รปูทาง
บัญชี 

5. การพิมพรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
6. การพิมพรายงานงบกําไรขาดทุน 

6 งานสํารองและเรียกคืนขอมลูดวยโปรแกรมสําเรจ็รปูทางบญัชี 
1. การสํารองขอมูล 
2. การเรียกคืนขอมลู 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบบันทึ กการเข ารับการ
ฝกอบรม 

10 
50 
40 
 

รวม 100 
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สาขาวิชาการบัญชี 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. โตะบัญชีพรอมเกาอี ้
2. เครื่องปริ๊นเตอร เลเซอร สี (Printer Laser) 
3. กระดาษคอมพิวเตอรชนิดตอเน่ือง/กระดาษ A4 
4. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 
5. คอมพิวเตอรต้ังโตะ 
6. โปรแกรมสําเร็จรูปทางบญัชี 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- ใบความรู 
- ใบงาน 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- สํานักงานจัดทําบญัชีที่ใชโปรแกรมสําเรจ็รปู 
- หองปฏิบัติการบัญชี (คอมพิวเตอร) 
- ศูนยจําหนายหนังสอืทางวิชาการ 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. บุคคลทั่วไป มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกบัการบัญชีเบื้องตนและการใชคอมพิวเตอร 
2. เปนคนไทยมบีัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน 
3. เปนคนตางดาวที่ข้ึนทะเบียนถูกตองกบัทางราชการ 
4. เปนผูมีรางกายแข็งแรง ไมมีโรคติดตอรายแรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สาขาวิชาการบัญชี 
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สาขาวิชาการบัญชี 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการบัญชี กลุมวิชางานบญัชี 

1201-1202 เทคนคิการอานและวิเคราะหงบการเงิน 48 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับรปูแบบงบกําไรขาดทุน รูปแบบงบแสดงฐานะทางการเงินตามมาตรฐานการ
 บัญชี 

2. วิเคราะหงบการเงินโดยวิธีหาคารอยละ และแปลความหมายตามมาตรฐานการบญัชี 
3. วิเคราะหงบการเงินโดยวิธีอัตราสวน และแปลความหมายตามมาตรฐานการบญัชี  

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิด รปูแบบของงบการเงิน การนําเทคนิคและวิธีการวิเคราะหงบการเงิน
ในรูปแบบการหาคารอยละ และวิธีอัตราสวน แปลความหมายจากการวิเคราะหงบการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชี   

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 รูปแบบงบกําไรขาดทุน  รูปแบบงบแสดงฐานทางการเงินตามมาตรฐานการบญัชี 
1. การจัดทํางบกําไรขาดทุน 
2. การจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) 

2 งานวิเคราะหงบการเงินโดยวิธีหาคารอยละและแปลความหมายตามมาตรฐานการบัญชี 
1. วิธีการหาคารอยละในงบกําไรขาดทุน 
2. วิธีการหาคารอยละในงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) 
3. แปลความหมายของงบการเงิน 

3 งานวิเคราะหงบการเงินโดยวิธีอัตราสวนและแปลความหมายตามมาตรฐานการบญัชี  
1. วิธีการหาอัตราสวน 
2. แปลความหมายของอัตราสวนในงบการเงิน 
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สาขาวิชาการบัญชี 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบบันทึ กการเข ารับการ
ฝกอบรม 

10 
50 
40 
 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. โตะบัญชีพรอมเกาอี ้
2. เครื่องคํานวณ 
3. เครื่องฉายขามศีรษะพรอมจอ 
4. แผนใส 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- ใบความรู 
- ใบงาน 
- ตัวอยางงบการเงินของธุรกิจทีจ่ัดทํางบการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่รบัรองโดยทั่วไป 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองสมุด 
- ศูนยจําหนายหนังสอืทางวิชาการ 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. บุคคลทั่วไป มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกบัการบัญชีเบื้องตน 
2. เปนคนไทยมบีัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน 
3. เปนคนตางดาวที่ข้ึนทะเบียนถูกตองกบัทางราชการ 
4. เปนผูมีรางกายแข็งแรง ไมมีโรคติดตอรายแรง 
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สาขาวิชาการบัญชี 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการบัญชี กลุมวิชางานบญัชี 

1201-1301 บัญชีธรุกิจบรกิาร 72 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการวิธีการ และข้ันตอนการจัดทําบัญชีสําหรบักิจการเจาของคนเดียว 
 ตามมาตรฐานการบญัชี 

2. แสดงความรูเกี่ยวกับบัญชีสินทรพัย บัญชีหน้ีสิน บัญชีสวนของเจาของ และสมการบญัชี 
3. วิเคราะหรายการคา และบันทึกบัญชีตามกระบวนการจัดทําบัญชี ตามหลักการบัญชีทีร่ับรอง

 โดยทั่วไป 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย วัตถุประสงค ประโยชนของการบัญชี  ขอสมมติของแมบทการ
บัญชี ความหมายของสินทรัพย หน้ีสิน และสวนของเจาของ ตามแมบทการบัญชี สมการบัญชี งบแสดง
ฐานะทางการเงิน การวิเคราะหรายการคา การบันทึกรายการคาในสมุดรายวันทั่วไป ผานรายการไปบัญชี
แยกประเภททั่วไป งบทดลอง กระดาษทําการ 6 ชอง งบการเงิน การปดบัญชี  และสรุปวงจรบัญชี 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 หลักการ วิธีการ และข้ันตอนการจัดทําบัญชี สําหรบักจิการเจาของคนเดียว 
1. ความรูพื้นฐานเกี่ยวกบัการบัญชี 
2. ประโยชนและวัตถุประสงคของการบัญชี 

2 บัญชีสินทรัพย บญัชีหน้ีสิน บัญชีสวนของเจาของ และสมการบัญชี 
1. ความหมายของบญัชีสินทรัพย บญัชีหน้ีสิน บัญชีสวนของเจาของและสมการบญัชี 
2. สมการบญัชี 

3 งานวิเคราะหรายการคา และบันทึกบญัชีตามกระบวนการจดัทําบัญชี ตามหลักการบญัชีที่
รับรองโดยทั่วไป   

1. การวิเคราะหรายการคา 
2. การบันทึกบญัชีในสมุดรายวันทั่วไป 
3. การบันทึกบญัชีแยกประเภททั่วไป 
4. การจัดทํางบทดลอง 
5. การจัดทํากระดาษทําการ 6 ชอง 
6. การจัดทํางบการเงิน 
7. การปดบัญชีและงบทดลองหลังปดบญัชี 
8. การสรุปวงจรบัญชี 
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สาขาวิชาการบัญชี 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบบันทึ กการเข ารับการ
ฝกอบรม 

10 
50 
40 
 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. โตะบัญชีพรอมเกาอี ้
2. เครื่องคํานวณ 
3. เครื่องฉายขามศีรษะพรอมจอ 
4. แผนใส 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- ใบความรู 
- ใบงาน 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองสมุด 
- ศูนยจําหนายหนังสอืทางวิชาการ 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. บุคคลทั่วไป มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกบัการบัญชีเบื้องตน 
2. เปนคนไทยมบีัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน 
3. เปนคนตางดาวที่ข้ึนทะเบียนถูกตองกบัทางราชการ 
4. เปนผูมีรางกายแข็งแรง ไมมีโรคติดตอรายแรง 
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 สาขาวิชาการบัญชี 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการบัญชี กลุมวิชางานบญัชี 

1201-1302 บัญชีซ้ือขายสนิคาธรุกิจเจาของคนเดียว 72 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการทําบญัชี สําหรบัธุรกจิซือ้ขายสนิคาประเภทเจาของคนเดียว 
2. บันทึกบัญชีตามกระบวนการจัดทําบัญชี สําหรบัธุรกจิซื้อขายสินคาประเภทจาของคนเดียว 
3. การจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่รบัรองโดยทั่วไป  

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายสินคา การบันทึกรายการเกี่ยวกับซื้อสินคา สําหรับกิจการที่จด
ทะเบียนและไมจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป การผานรายการไปยัง
บัญชีแยกประเภท รายการปรับปรุง และปดบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี กระดาษทําการชนิด 8 ชอง งบกําไร
ขาดทุนงบแสดงฐานะทางการเงิน งบทดลองหลังปดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 หลักการทําบัญชี สําหรบัธุรกจิซื้อขายสินคาประเภทเจาของคนเดียว 
1. ความหมายของสินคาและการซื้อขาย 
2. ความหมายของภาษีซื้อ ภาษีขาย และภาษีมูลคาเพิ่ม 
3. เอกสารสําหรับการบันทึกบญัชี 

2 บันทึกบัญชีตามกระบวนการจัดทําบัญชี สําหรบัธุรกจิซื้อขายสินคาประเภทจาของคนเดียว 
1. การบันทึกบญัชีสินคาคงเหลือแบบสิ้นงวด  
2. การบันทึกบญัชีสินคาคงเหลือแบบตอเน่ือง  
3. การบันทึกบญัชีเกี่ยวกบัการขายสินคาระบบมีภาษีมลูคาเพิม่และไมมีภาษีมลูคาเพิม่ 
4. การคํานวณหาตนทุนของสินคาคงเหลอื 
5. การปรับปรงุบญัชี 
6. การจัดทํากระดาษทําการ 8 ชอง 

3 งานจัดทํางบการเงิน 
1. การจัดทํางบการเงิน 
2. การปดบัญชี 
3. การสรุปวงจรบัญชี 
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สาขาวิชาการบัญชี 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
50 
40 
 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. โตะบัญชีพรอมเกาอี ้
2. เครื่องคํานวณ 
3. เครื่องฉายขามศีรษะพรอมจอ 
4. แผนใส 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- ใบความรู 
- ใบงาน 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองสมุดโรงเรียน 
- ศูนยจําหนายหนังสอืทางวิชาการ 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. บุคคลทั่วไปเปนผูมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกบัการบัญชีเบื้องตน 
2. เปนคนไทยมบีัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน 
3. เปนคนตางดาวที่ข้ึนทะเบียนถูกตองกบัทางราชการ 
4. เปนผูมีรางกายแข็งแรง ไมมีโรคติดตอรายแรง 
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 สาขาวิชาการบัญชี 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการบัญชี กลุมวิชางานบญัชี 

1201-1303 โปรแกรมบัญชีสําเร็จรปูสําหรบังานธรุกิจ 72 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเรจ็รปู 
2. จัดทําบญัชีโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางบญัชี 
3. จัดทํารายงานทางการเงินโดยใชโปรแกรมสําเรจ็รปูทางบัญชี 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประโยชน ขอแตกตาง ข้ันตอน การติดต้ัง  การสรางฐานขอมูล การเขา
โปรแกรม การออกจากโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชจัดทําบัญชี บันทึกระบบควบคุมสินคาคงคลัง ระบบจัดซื้อ 
ระบบการขาย ระบบลูกหน้ี ระบบเจาหน้ี ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร ระบบสินทรัพย และคาเสื่อมราคา
สินทรัพย ระบบบัญชีแยกประเภท รายงานขอมูลทางการเงินในรูปแบบงบทดลองและงบการเงิน 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 หลักการจัดทําบญัชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
1. ประโยชนของการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี 
2. ขอแตกตางระหวางการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานบัญชีกบัการจัดทําบัญชีดวยมือ 
3. ข้ันตอนการบันทึกบญัชีโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
4. การติดต้ังโปรแกรมบัญชี 
5. การสรางฐานขอมูล 
6. การเขาโปรแกรมระบบบญัชี 
7. การออกจากโปรแกรม 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานจัดทําบัญชีโดยใชโปรแกรมสําเรจ็รปูทางบัญชี  
1. การกําหนดโครงสรางองคกรและนโยบายทางบัญชี 

1.1 การกําหนดขอมูลประจําบริษัทและนโยบายทางบัญชีที่มผีลในระดับบริษัท 
1.2 การบันทึกรายละเอียดสาขา 
1.3 การบันทึกรายละเอียดฝาย 
1.4 การบันทึกรายละเอียดแผนก 

2. การบันทึกระบบควบคุมสินคาคงคลัง 
2.1 การเตรียมฐานขอมลูของระบบควบคุมสินคาคงคลงั 
2.2 การบันทึกรายการในระบบควบคุมสินคาคงคลัง 
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สาขาวิชาการบัญชี 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. การบันทึกระบบจัดซือ้  
3.1 การเตรียมฐานขอมลูของระบบจัดซื้อ 
3.2 การบันทึกรายการระบบซื้อ 

4. การบันทึกระบบขาย 
4.1 การเตรียมฐานขอมลูของระบบขาย 
4.2 การบันทึกรายการระบบขาย 

5. การบันทึกระบบลูกหน้ี 
5.1 การบันทึกยอดตนงวดลูกหน้ี 
5.2 การบันทึกรายการในระบบลูกหน้ี 
5.3 การติดตามหน้ีจากลูกหน้ี 
5.4 การรบัชําระหน้ีจากลูกหน้ี 

6. การบันทึกระบบเจาหน้ี 
6.1 การบันทึกยอดตนงวดเจาหน้ี 
6.2 การบันทึกรายการในระบบเจาหน้ี 
6.3 การตรวจสอบหน้ีคางชําระของเจาหน้ี 
6.4 การจายชําระหน้ีใหเจาหน้ี 

7. การบันทึกระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร 
7.1 การเตรียมฐานขอมลูของระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร 
7.2 การบันทึกรายการเช็คและเงินฝากธนาคาร 

8. การบันทึกระบบสินทรัพยและคาเสื่อมราคาสินทรัพย 
8.1 การเตรียมฐานขอมลูของระบบสินทรัพยและคาเสือ่มราคา 
8.2 การบันทึกรายการของระบบ 

9. การบันทึกระบบบัญชีแยกประเภท 
9.1 การเตรียมฐานขอมลูของระบบบัญชีแยกประเภท 
9.2 การบันทึกรายการในรายวัน 

3. การจัดทํารายงานทางการเงินโดยใชโปรแกรมสําเรจ็รปูทางบัญชี 
1. งบทดลอง 
2. งบการเงิน 
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 สาขาวิชาการบัญชี 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
50 
40 
 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. โตะบัญชีพรอมเกาอี ้
2. เครื่องปริ๊นเตอร เลเซอร สี (Printer Laser) 
3. กระดาษคอมพิวเตอรชนิดตอเน่ือง/กระดาษ A4 
4. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 
5. คอมพิวเตอรต้ังโตะ 
6. โปรแกรมสําเร็จรูปทางบญัชี 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- ใบความรู 
- ใบงาน 
- แผนโปรแกรมสําเรจ็รปูทางบัญชี 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- สํานักงานจัดทําบญัชีที่ใชโปรแกรมสําเรจ็รปู 
- หองปฏิบัติการบัญชี (คอมพิวเตอร) 
- ศูนยจําหนายหนังสอืทางวิชาการ 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. บุคคลทั่วไป มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกบับัญชีธุรกิจซื้อขายสินคาและใหบริการ และการใช
 คอมพิวเตอร 

2. เปนคนไทยมบีัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน 
3. เปนคนตางดาวที่ข้ึนทะเบียนถูกตองกบัทางราชการ 
4. เปนผูมีรางกายแข็งแรง ไมมีโรคติดตอรายแรง 



 
 

สาขาวิชาการเลขานุการ 
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สาขาวิชาการเลขานุการ 

การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน สาขาวิชาการเลขานุการ 

ลําดับ ระยะเวลาเรียน (ชั่วโมง) จํานวนหลักสูตร 
1 1 - 30 6 
2 31 - 60 2 
3 61 - 90 - 
4 91 - 120 - 
5 121 - 150  - 
6 151 - 180  - 
7 181 - 210  - 
8 211 - 240 - 
9 241 ช่ัวโมงข้ึนไป - 

                   รวม 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สาขาวิชาการเลขานุการ 
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สาขาวิชาการเลขานุการ 

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน พุทธศักราช 2558 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการเลขานกุาร 

กลุมวิชางานเลขานกุาร 

ลําดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร จํานวนชั่วโมง 

1 1203-1101 โปรแกรมนําเสนองานสําหรบัเลขานุการ 15 
2 1203-1102 พิมพจดหมายธุรกิจดวยโปรแกรมประมวลผลคํา 21 
3 1203-1103 พิมพหนังสอืราชการดวยโปรแกรมประมวลผลคํา 21 
4 1203-1104 พิมพดีดอังกฤษ 30 
5 1203-1105 ธุรกิจรับพมิพงาน 30 
6 1203-1106 อินเตอรเน็ตในงานเลขานุการ 30 
7 1203-1201 พิมพดีดไทย 42 
8 1203-1202 พิมพดีดคอมพิวเตอร 48 

รวม 8 หลักสูตร 
 



 
 

สาขาวิชาการเลขานุการ 
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สาขาวิชาการเลขานุการ 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการเลขานุการ กลุมวิชางานเลขานกุาร 

1203-1101 โปรแกรมนําเสนองานสําหรับเลขานกุาร 15 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการจัดทําและนําเสนองานดวยโปรแกรมนําเสนองาน 
2. จัดทําสือ่นําเสนองานดวยโปรแกรมสําเรจ็รูปตามหลกัการและกระบวนการ 
3. จัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณในการนําเสนองาน 
4. นําเสนองานในการประชุมและผานสื่อสังคมออนไลนตามหลกัการและกระบวนการ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการนําเสนองาน การจัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุ
อุปกรณในการนําเสนองาน การสรางสื่อนําเสนองานดวยโปรแกรมสําเร็จรูป การนําเสนองานในการประชุม
และการนําเสนอผานสื่อสังคมออนไลน 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 
1 หลักการและเทคนิคการนําเสนองาน 

1. หลักการนําเสนองาน 
2. เทคนิคการนําเสนองาน 

2 งานสรางสือ่นําเสนองานโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft PowerPoint 
1. การเขาและออกจากโปรแกรมนําเสนองาน 
2. การออกแบบ PowerPoint 
3. การสรางงานภาพน่ิง 
4. การบันทึกงานนําเสนอ 
5. การเปลี่ยนภาพพื้นหลงัและการใสส ี
6. การใสขอความลงในสไลด 
7. การใสรูปภาพและการปรบัแตง 
8. การทําใหขอความหรือวัตถุเคลื่อนไหว 
9. การลบภาพพื้นหลังการพมิพ 
10. การพิมพสื่อนําเสนอออกทางเครื่องพิมพ 
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สาขาวิชาการเลขานุการ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 
3 งานออกแบบและปรับแตง Slide Presentation 

1. การเลือกพื้นหลังสไลด 
2. การเลือกใชภาพประกอบ 
3. การเลือกใชชุดสีทีเ่ขากันในการออกแบบ 
4. การเลือกใช Font ที่เหมาะสม 
5. การใช Template 

4 งานนําเสนอ Slide Presentation 
1. การนําเสนองานในการประชุม 
2. การนําเสนองานผานสือ่สงัคมออนไลน 

การวัดและประเมินผล  

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
 
5 

 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
ประเมินพฤติกรรมลกัษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
40 
30 
20 
 

 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ และโปรแกรมสําเรจ็รปูนําเสนองาน 
2. โตะและเกาอี ้
3. เครื่องพิมพ (Printer) 
4. เครื่องโปรเจคเตอร 
5. จอรบัภาพ 
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สาขาวิชาการเลขานุการ 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- คูมือการใชโปรแกรมนําเสนอและสือ่ประสม 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
- หองสารสนเทศ 
- หองปฏิบัติงานสํานักงาน 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. ไมตํ่ากวามัธยมศึกษาปที่ 3 
2. มีพื้นฐานการใชงานโปรแกรมสําเรจ็รปูคอมพิวเตอร 

 



 

สาขาวิชาการเลขานุการ 
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สาขาวิชาการเลขานุการ 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการเลขานุการ กลุมวิชางานเลขานกุาร 

1203-1102 พิมพจดหมายธุรกิจดวยโปรแกรมประมวลผลคํา 21 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการใชและบํารุงรักษาเครือ่งคอมพวิเตอรและอุปกรณ หลักการและ
 กระบวนการพิมพจดหมายธุรกจิไทยและอังกฤษดวยโปรแกรมประมวลผลคํา 

2. พิมพจดหมายธุรกิจโดยใชโปรแกรมประมวลผลคํา 
3. ใชและบํารงุรักษาเครื่องคอมพิวเตอรตามคูมือ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชและบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ การใชโปรแกรม
ประมวลผลคําในการพิมพจดหมายธุรกิจไทยและองักฤษ  

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานใชและบํารุงรกัษาเครื่องคอมพิวเตอรและอปุกรณ 
1. เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
2. การเปด–ปดเครื่องคอมพิวเตอร 
3. การใชแปนพิมพและเมาส 
4. การใชและบํารุงรักษา 

2 งานพิมพจดหมายธุรกิจโดยใชโปรแกรมประมวลผลคํา 
1. การเขาและออกจากโปรแกรมประมวลผลคํา 
2. การจัดการแฟมเอกสาร 
3. การจัดรูปแบบหนากระดาษ 
4. การจัดรูปแบบตัวอักษร 
5. การพิมพจดหมายธุรกจิไทย 
6. การพิมพจดหมายธุรกจิอังกฤษ 
7. การพิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพ 
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สาขาวิชาการเลขานุการ 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
 
5 

 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
ประเมินพฤติกรรมลกัษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
40 
30 
20 

 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 
2. โตะและเกาอี ้
3. เครื่องพิมพ (Printer) 
4. เครื่องโปรเจคเตอร 
5. จอรบัภาพ 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- คูมือการใชโปรแกรมประมวลผลคํา 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
- หองสารสนเทศ 
- หองปฏิบัติงานสํานักงาน 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

 ข้ันตํ่าประถมศึกษา หรืออานออกเขียนได 
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สาขาวิชาการเลขานุการ 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการเลขานุการ กลุมวิชางานเลขานกุาร 

1203-1103 พิมพหนังสอืราชการดวยโปรแกรมประมวลผลคํา 21 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการใชและบํารุงรักษาเครือ่งคอมพวิเตอรและอุปกรณ หลักการและ
 กระบวนการพิมพหนังสือราชการดวยโปรแกรมประมวลผลคํา 

2. พิมพหนังสอืราชการตามระเบียบงานสารบรรณโดยใชโปรแกรมประมวลผลคํา 
3. ใชและบํารงุรักษาเครื่องคอมพิวเตอรตามคูมือ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชและบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ การใชโปรแกรม
ประมวลผลคําในการพิมพหนังสือราชการ 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานใชและบํารุงรกัษาเครื่องคอมพิวเตอรและอปุกรณ 
1. เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
2. การเปด–ปดเครื่องคอมพิวเตอร 
3. การใชแปนพิมพและเมาส 
4. การใชและบํารุงรักษา 

2 งานพิมพจดหมายราชการโดยใชโปรแกรมประมวลผลคํา 
1. การเขาและออกจากโปรแกรมประมวลผลคํา 
2. การจัดการแฟมเอกสาร 
3. การจัดรูปแบบหนากระดาษ 
4. การจัดรูปแบบตัวอักษร 
5. การพิมพหนังสือราชการ 
6. การพิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพ 
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สาขาวิชาการเลขานุการ 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
ประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
40 
30 
20 
 

 
รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 
2. โตะและเกาอี ้
3. เครื่องพิมพ (Printer) 
4. เครื่องโปรเจคเตอร 
5. จอรบัภาพ 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- คูมือการใชโปรแกรมประมวลผลคํา 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
- หองสารสนเทศ 
- หองปฏิบัติงานสํานักงาน 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

อานออกเขียนได 
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สาขาวิชาการเลขานุการ 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการเลขานุการ กลุมวิชางานเลขานกุาร 

1203-1104 พิมพดดีอังกฤษ 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการพิมพสัมผัสภาษาอังกฤษ 
2. พิมพสมัผสัแปนพมิพตามหลกัการและกระบวนการ 
3. คิดคําสุทธิตามหลกัเกณฑ 
4. ใชและบํารงุรักษาเครื่องพิมพดีดตามคูมือ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสวนประกอบของเครื่องพิมพดีด การบํารุงรักษาเครื่อง การเรียนรูแปนพิมพ 
การพิมพสัมผัส และการคิดคําสุทธิ 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 สวนประกอบตาง ๆ ของเครื่องพมิพดีด และการบํารุงรักษาเครื่อง 
1. การใชสวนตาง ๆ ของเครื่องพมิพดีด 
2. การใชและบํารุงรักษาเครื่องพมิพดีด 

2 เทคนิคทาน่ังพมิพ และการวางน้ิว 
1. ทาน่ังพิมพ 
3. การวางน้ิว 

3 งานฝกพมิพแปนพิมพอกัษรลาง 
1. การพิมพแปนอักษรลาง 
2. การพิมพแปนอักษรบน 
3. การพิมพแปนตัวเลขและสัญลักษณ 

4 งานพิมพสัมผัสเพื่อพฒันาทักษะความเร็ว ความแมนยํา และคิดคําสุทธิ 
1. การพิมพสัมผสัดวยความเร็วและความแมนยํา 
2. การคิดคําสุทธิ 
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สาขาวิชาการเลขานุการ 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
ประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
40 
30 
20 
 

 
รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องพิมพดีดองักฤษ 
2. โตะ-เกาอี ้
3. เครื่องฉายภาพทบึแสง 
4. จอรบัภาพ 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- คูมือพิมพดีดองักฤษ 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการพิมพดีด 
- หองสมุดชุมชน 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

อานออกเขียนได 
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สาขาวิชาการเลขานุการ 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการเลขานุการ กลุมวิชางานเลขานกุาร 

1203-1105 ธุรกิจรบัพิมพงาน 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการและกระบวนการดําเนินงานธุรกิจรับพิมพงาน 
2. เลือก เตรียม ใชและบํารงุรักษาเครื่องใชสํานักงานและวัสดุอุปกรณในงานเอกสารการพมิพ 
3. ผลิตเอกสารการพิมพโดยใชโปรแกรมสําเรจ็รปูตามหลักการและกระบวนการ 
4. วางแผนการประกอบธุรกิจรับพิมพงานตามหลักการ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงานและวัสดุอุปกรณ  ใน
งานเอกสารการพิมพ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการผลิตเอกสารการพิมพ (เชน นามบัตร บัตรเชิญ บัตร
อวยพร แผนพับ ใบปลิว เอกสาร รายงานทางวิชาการ ฯลฯ) การทําสําเนาเอกสารการพิมพ การเขาเลม
เอกสารและการวางแผนประกอบธุรกิจรับพิมพงาน 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 เครื่องใชสํานักงานและวัสดุอปุกรณในงานผลิตเอกสารการพมิพ 
1. การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน 
2. การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาวัสดุอปุกรณ 

2 งานผลิตเอกสารการพมิพโดยใชโปรแกรมสําเรจ็รูป Microsoft OfficeWord 
1. การพิมพรายงานทางวิชาการ 
2. การพิมพจดหมาย แบบฟอรม และเอกสารตาง ๆ 
3. การพิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพ 

3 งานผลิตเอกสารการพมิพโดยใชโปรแกรม Microsoft OfficePublisher  
1. การพิมพนามบัตร บัตรเชิญและบัตรอวยพร 
2. การพิมพแผนพบั ใบปลิว ปฏิทินฯลฯ 
3. การพิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพ 

4 งานผลิตเอกสารการพมิพ 
1. การทําสําเนาเอกสารการพิมพ  
2. การเขาเลมเอกสาร 
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สาขาวิชาการเลขานุการ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

5 งานวางแผนประกอบธุรกจิรับพมิพงาน 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 
2. การวางแผนดําเนินธุรกจิรบัพิมพงาน 
3. จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
ประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
40 
30 
20 
 

 
รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณและโปรแกรมสําเรจ็รูป 
2. โตะและเกาอี ้
3. เครื่องพิมพ (Printer) 
4. เครื่องถายเอกสาร 
5. เครื่องเย็บกระดาษ 
6. เครื่องตัดกระดาษ 
7. เครื่องเขาเลมเอกสาร 
8. ตัวอยางเอกสารการพิมพแบบตาง ๆ 
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สาขาวิชาการเลขานุการ 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- คูมือการใชโปรแกรมสําเรจ็รปู Microsoft OfficeWord 
- คูมือการใชโปรแกรมสําเรจ็รปู Microsoft OfficePublisher 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
- หองสารสนเทศ 
- หองปฏิบัติงานสํานักงาน 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. อานออกเขียนได 
2. มีพื้นฐานการใชงานโปรแกรมสําเรจ็รปูคอมพิวเตอร  
 

 



 
 

สาขาวิชาการเลขานุการ 
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สาขาวิชาการเลขานุการ 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการเลขานุการ กลุมวิชางานเลขานกุาร 

1203-1106 อินเตอรเน็ตในงานเลขานกุาร 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการใชโปรแกรม Web Browser การใชโปรแกรม Search Engine  
 การใชงาน World Wide Web และการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 

2. สืบคนขอมลูสารสนเทศโดยใชอินเตอรเน็ตตามหลักการและกระบวนการ 
3. จัดการ จัดเกบ็และสงผานขอมลูสารสนเทศตามหลกัการและกระบวนการ 
4. รับ-สงจดหมายอเิล็กทรอนิกสตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใชโปรแกรม Web Browser โปรแกรม Search Engine และ 
World Wide Web ในการสืบคนขอมูลการจัดการ จัดเกบ็และสงผานขอมูลสารสนเทศ การรับ-สงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส และจริยธรรมในการใชอินเตอรเน็ต 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 
 

งานใชโปรแกรม Web Browser 
1. การเขาสูโปรแกรม Internet Explorer 
2. องคประกอบของโปรแกรม Internet Explorer 
3. การใชงานโปรแกรม Internet Explorer 

2. งานใชโปรแกรม Search Engine 
1. การเขาสู โปรแกรม Google Search Engine 
2. การใชงาน World Wide Web 
3. การสบืคนขอมลูสารสนเทศดวย Google Search Engine 
4. การจัดการจัดเกบ็และสงผานขอมลูสารสนเทศบน Internet 
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สาขาวิชาการเลขานุการ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

3. งานรับ-สงจดหมายอเิล็กทรอนิกส (E-mail) 
1. การสรางบัญชี Google 
2. การต้ังคาโปรไฟล (Profile) สวนตัว 
3. การจัดการกบักลองจดหมาย 
4. การสรางจดหมายใหม 
5. การรบัและสงจดหมาย 
6. การตอบกลบัและการสงตอจดหมาย 
7. การแนบไฟลเอกสาร หรอืไฟลภาพ 
8. การจัดการกบัไฟลที่แนบฯลฯ 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
ประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
40 
30 
20 
 

 
รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 
2. โตะและเกาอี ้
3. เครื่องพิมพ (Printer) 
4. เครื่องโปรเจคเตอร 
5. จอรบัภาพ 
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สาขาวิชาการเลขานุการ 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 
- คูมือการใชอินเตอรเน็ต 
- คูมือการใชงานจดหมายอเิล็กทรอนิกส 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
- หองสารสนเทศ 
- หองปฏิบัติงานสํานักงาน 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. ไมตํ่ากวามัธยมศึกษาปที่ 3 
2. มีพื้นฐานการใชงานโปรแกรมสําเรจ็รปูคอมพิวเตอร 

 
 



 
 

สาขาวิชาการเลขานุการ 
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สาขาวิชาการเลขานุการ 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการเลขานุการ กลุมวิชางานเลขานกุาร 

1203-1201 พิมพดดีไทย 42 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการพิมพสัมผัสภาษาไทย 
2. พิมพสมัผสัแปนพมิพตามหลกัการและกระบวนการ 
3. คิดคําสุทธิตามหลกัเกณฑ 
4. ใชและบํารงุรักษาเครื่องพิมพดีดตามคูมือ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสวนประกอบของเครื่องพิมพดีด การบํารุงรักษาเครื่อง  การเรียนรูแปนพิมพ 
การพิมพสัมผัส และการคิดคําสุทธิ 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 สวนประกอบตาง ๆ ของเครื่องพมิพดีด และการบํารุงรักษาเครื่อง 
1. การใชสวนตาง ๆ ของเครื่องพมิพดีด 
2. การใชและบํารงุรักษาเครื่องพมิพดีด 

2 เทคนิคทาน่ังพมิพ และการวางน้ิว 
1. ทาน่ังพิมพ 
2. การวางน้ิว 

3 งานฝกพมิพแปนพิมพ 
1. การพิมพแปนอักษรลาง 
2. การพิมพแปนอักษรบน 
3. การพิมพแปนตัวเลขและสัญลักษณ 

4 งานพิมพสัมผัสเพื่อพฒันาทักษะความเร็ว ความแมนยํา และคิดคําสุทธิ 
1. การพิมพสัมผสัดวยความเร็วและความแมนยํา 
2. การคิดคําสุทธิ 
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สาขาวิชาการเลขานุการ 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
ประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
40 
30 
20 
 

 
รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องพิมพดีดไทย 
2. โตะ-เกาอี ้
3. เครื่องฉายภาพทบึแสง 
4. จอรบัภาพ 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- คูมือพิมพดีดไทย 1 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการพิมพดีด 
- หองสมุดชุมชน 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

อานออกเขียนได 
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 สาขาวิชาการเลขานุการ 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการเลขานุการ กลุมวิชางานเลขานกุาร 

1203-1202 พิมพดดีคอมพิวเตอร 48 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร หลักการและกระบวนการพิมพดีดดวยคอมพิวเตอร 
2. พิมพสมัผสัแปนอกัษรไทย-อังกฤษโดยใชโปรแกรมสําเรจ็รูปตามหลกัการและกระบวนการ 
3. พิมพสมัผสัแปนตัวเลขและสัญลักษณตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ใชและบํารงุรักษาเครื่องคอมพิวเตอรตามคูมือ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสวนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอรการใชและการบํารุงรักษา ลักษณะของ
แปนพิมพคอมพิวเตอร การพิมพสัมผัสไทย–อังกฤษดวยโปรแกรมสําเร็จรูปและการคิดคําสุทธิ   

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 สวนประกอบตาง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอรและการบํารุงรกัษา 
1. การใชสวนตาง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร 
2. การเปด–ปด เครื่องคอมพิวเตอร 
3. การใชแปนพิมพและเมาส 
4. การใชและบํารุงรักษาระบบปฏิบัติการ 

2 งานใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
1. การเขาและออกจากโปรแกรมสําเร็จรูป 
2. การจัดการแฟมเอกสาร 
3. การจัดรูปแบบหนากระดาษ 
4. การจัดรูปแบบตัวอักษร 

3 งานพิมพสัมผัสแปนอักษรไทยดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
1. การพิมพแปนอักษรลาง 
2. การพิมพแปนอักษรบน 
3. การพิมพแปนตัวเลขและสัญลักษณ 

4 งานพิมพสัมผัสองักฤษดวยโปรแกรมสําเรจ็รปู 
1. การพิมพแปนอักษรลาง 
2. การพิมพแปนอักษรบน 
3. การพิมพแปนตัวเลขและสัญลักษณ 
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สาขาวิชาการเลขานุการ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

5. งานพิมพสัมผัสเพื่อพฒันาทักษะความเร็ว ความแมนยํา และคิดคําสุทธิ 
1. การพิมพสัมผสัดวยความเร็วและความแมนยํา 
2. การคิดคําสุทธิ 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
ประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
40 
30 
20 
 

 
รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ  
2. โปรแกรมสําเร็จรูป 
3. โตะและเกาอี ้
4. เครื่องพิมพ (Printer) 
5. เครื่องโปรเจคเตอร 
6. จอรบัภาพ 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- แบบเรียนพิมพดีดคอมพิวเตอร 
- คูมือการใชโปรแกรมสําเรจ็รปู 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
- หองสารสนเทศ 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

อานออกเขียนได 
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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

ลําดับ ระยะเวลาเรียน (ชั่วโมง) จํานวนหลักสูตร 
1 1 - 30 3 
2 31 - 60 - 
3 61 - 90 16 
4 91 - 120 - 
5 121 - 150  5 
6 151 - 180  - 
7 181 - 210  - 
8 211 - 240 - 
9 241 ช่ัวโมงข้ึนไป - 

                     รวม 24 

 
 
 
 



 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน พุทธศักราช 2558 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

กลุมวิชางานคอมพิวเตอร 

ล ําด ับ รหัสหลักสูตร หลักสูตร จ ํานวนชั่วโมง 
1 1204-1101 งานติดต้ังและใช Application บนอ ุปกรณ  

Smart phone และ Tablet 
30 

2 1204-1102 อินเตอรเน็ต (Internet) เบื้องตน 30 
3 1204-1103 โปรแกรมคอมพิวเตอรออนไลน  

Google's document solutions for business 
30 

4 1204-1301 งานซอมประกอบไมโครคอมพิวเตอรพรอมติดต้ัง
ระบบปฏิบัติการ 

75 

5 1204-1302 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเรจ็รปูทางสถิติ SPSS 75 
6 1204-1303 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเรจ็รปูงานกราฟก 

Photoshop 
75 

7 1204-1304 โปรแกรมคอมพิวเตอรส ําเร ็จร ูปสําหรับงานผล ิตสื่อ
ส ิ่งพิมพ Adobe InDesign 

75 

8 1204-1305 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเรจ็รปูต ัดตอว ีด ีท ัศน 
(VDO) Ulead Video Studio 

75 

9 1204-1306 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานสํานักงาน 75 
10 1204-1307 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเรจ็รปูสร างภาพเคล ื่อนไหว

(Animations) 
75 

11 1204-1308 งานสรางเว ็บเพจเบ ื้องตน 75 
12 1204-1309 งานซอมคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) 75 
13 1204-1310 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเรจ็รปูจัดพมิพเอกสาร      

Microsoft Word 
75 

14 1204-1311 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเรจ็รปูออกแบบงาน
นําเสนอ Microsoft PowerPoint 

75 

15 1204-1312 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเรจ็รปูตารางคํานวณ 
Microsoft Excel 

75 

16 1204-1313 งานซอมบํารงุรักษาคอมพิวเตอร 75 
17 1204-1314 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเรจ็รปูออกแบบหนังสือ

อิเลก็ทรอนิกส (E-Book) Desktop Author 
75 
 

18 1204-1315 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเรจ็รปูสรางสื่อสิ่งพมิพ 
Microsoft Publisher 

75 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

 
ล ําด ับท่ี รหัสหลักสูตร หลักสูตร จ ํานวนชั่วโมง 

19 1204-1316 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเรจ็รปูออกแบบผังงาน 
Microsoft Visio 

75 

20 1204-1501 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเรจ็รปูออกแบบฐานขอมูล
Access 

150 

21 1204-1502 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเรจ็รปูพัฒนาเว็บเพจ
Dreamweaver 

150 

22 1204-1503 งานติดต้ังระบบเครือขายเบื้องตน 150 
23 1204-1504 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเรจ็รปูในงานสํานักงาน 150 
24 1204-1505 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเรจ็รปูวาดการตูน  

Adobe Illustrator 
150 

รวม 24 หลักสูตร 
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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร กลุมวิชางานคอมพิวเตอร 

1204-1101 งานตดิตัง้และใช Application บนอุปกรณ 
Smart phone และ Tablet 

30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการการใช Application บนอุปกรณ Smart phone  และ Tablet 
2. เลือกใช Application บนอปุกรณ Smart phone  และ Tablet 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคูมือการใชงาน Application บนอุปกรณ Smart phone และ Tablet   
การลงทะเบียน การดาวนโหลดและอัพเดท Application ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต  

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 
1 หลกัการการใช Application บนอุปกรณ Smart phone  และ Tablet 

1. ความรูพื้นฐานเกี่ยวกบั Smart phone และ Tablet 
2. ความหมาย Application 
3. การปฏิบัติการ Android 

2  Application for Android 
1. การใชงาน และเขาถึงสมาชิก G-mail Account 
2. การดาวนโหลด Application Google บน Play Store 

3 การใชงาน Home Screen (Android) 
1. Home Screen Notification Bar App Drawer 
2. Shortcut Widget Folder 
3. Live wallpaper 

4 กําหนดคาการใชงาน (Setup tools) 
1. Wireless & networks 
2. Call Settings, Sound & Display 
3. Account & Sync, Language & Keyboard 

5 การ Install  Application 
1. การเรียกใช Google Play Store 
2. Uninstall Application 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 
6 กลุม Application ในทางธุรกิจ 

1. Social  Application, Facebook, Hangout, Messenger, Line, Chrome, 
 WhatsApp 

2. Polaris office, Thailand Post Track, Office Suite 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลกัษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
40 
30 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ 
2. ชุดเครื่องเสียงสําหรบัครผููสอนแบบเคลื่อนที ่
3. Smart phone  
4. Tablet 
5. อุปกรณเช่ือมตอเครือขายอินเตอรเน็ต เชน Wifi, LAN 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- ใบความรู การใช Application บนอ ุปกรณ Smart phone และ Tablet 

2 แหลงเรียนรู 
- youtube 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

 อายุไมตํ่ากวา 15 ป  
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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร กลุมวิชางานคอมพิวเตอร 

1204-1102 อินเตอรเน็ต (Internet) เบื้องตน 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัหลักการทํางานของเครือขายอนิเทอรเน็ต (Internet) 
2. ใชงานอินเทอรเน็ต (Internet) ในการสบืคนขอมลู 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานเบื้องตนของเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet) การใชงาน
อินเตอรเน็ตในการสืบคนขอมูล การรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช
งานคอมพิวเตอร กับระบบสารสนเทศ 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 ความรูเกี่ยวเบื้องตนเกี่ยวกับอินเตอรเน็ต (Internet) 
1. ความหมายอินเตอรเน็ต (Internet) 
2. คําศัพทที่ควรรูเกี่ยวกับอินเตอรเน็ต (Internet) 

2 เทคนิคการใช Web Browser 
1. Internet Explorer  
2. Firefox 
3. Opera 
4. Safari 
5. Google chrome 

4 เครื่องมือ Search Engine 
1. www.google.co.th 
2. www.yahoo.com 
3. www.shareware.com 
4. www.baidu.com 

5 จดหมายอเิล็กทรอนิกส (E-mail) 
1. การสมัครอเีมล 
2. การสงอีเมล 
3. การรบัอีเมล 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

6 สนทนาผานเครือขาย 
1. เลือกโปรแกรมการสนทนาบนเครือขาย 
2. การสนทนาผานวีดีโอ 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลกัษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
40 
30 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 
2. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพหรือ TV-Computer 
3. ชุดเครื่องเสียงสําหรบัครผููสอนแบบเคลื่อนที ่
4. ชุดสื่อการเรียนแบบปฏิสัมพันธ (Interactive) 
5. โตะ และเกาอี้คอมพิวเตอร 
6. ระบบสญัญาณ Internet 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการใชอินเตอรเน็ต 

2 แหลงเรียนรู 
- youtube 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

 อายุไมตํ่ากวา 15 ป 
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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร กลุมวิชางานคอมพิวเตอร 

1204-1103 โปรแกรมคอมพิวเตอรออนไลน  
Google's document solutions for business 

30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร   

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการสรางเอกสารดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรออนไลน Google Services,  
 Google Document, Google Spreadsheet, Google Presentation 

2. สรางเอกสาร สเปรดชีต และงานนําเสนอแบบออนไลน ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร Google 
 Services,  Google Document, Google Spreadsheet, Google Presentation 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรออนไลน Google Services,  Google Document, 
Google Spreadsheet, Google Presentation การสรางเอกสาร สเปรดชีต และงานนําเสนอแบบ
ออนไลน 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 Google Services  ใหบริการ Online 
1. การสมัครบริการจาก Google  
2. Google Account  

2 Google Spreadsheet  
1. สูตรการคํานวณ 
2. การจัดการ Sheet  
3. การสราง Chart ประเภทตาง ๆ ดวย Google Spreadsheet  

3 Google Document  
1. การสรางเอกสาร 
2. การแบงปน (Sharing)  
3. การกําหนดคาความปลอดภัย 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลกัษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
40 
30 
20 

รวม 100 

เครื่องมอื วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 
2. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ หรือ TV-Computer 
3. ชุดเครื่องเสียงสําหรบัครผููสอนแบบเคลื่อนที ่
4. เครือขาย Internet  

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- ใบความรูโปรแกรมคอมพิวเตอรออนไลน Google Services, Google Document, 

 Google Spreadsheet, Google Presentation 
2 แหลงเรียนรู 

- youtube 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

มีพื้นฐานการใชงานอินเตอรเน็ต 
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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร กลุมวิชางานคอมพิวเตอร 

1204-1301 งานซอมประกอบไมโครคอมพิวเตอรพรอมติดตั้ง
ระบบปฏิบตักิาร 

75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการทํางานของคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ 
2. ประกอบติดต้ังอุปกรณ ช้ินสวนตาง ๆ ของคอมพิวเตอร 
3. ติดต้ังระบบปฏิบัติการตาง ๆ ลงบนคอมพิวเตอร 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการทํางานของคอมพิวเตอร  อุปกรณช้ินสวนตางของคอมพิวเตอร
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร ติดต้ังโปรแกรมพื้นฐานตาง ๆ ที่จําเปนตองใชงานลงบนคอมพิวเตอร 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 อุปกรณ โครงสราง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร 
1. การทํางานของคอมพิวเตอร 
2. อุปกรณคอมพิวเตอร 
3. โครงสรางคอมพิวเตอร 

2 การประกอบติดต้ังอปุกรณ 
1. การประกอบคอมพิวเตอร 
2. การติดต้ังอปุกรณ 

3 ระบบปฏิบัติการ 
1. การติดต้ังระบบปฏิบัติการ 
2. การติดต้ังโปรแกรมพื้นฐาน 
3. การติดต้ังอปุกรณตอพวง 

4 การเลือกซื้ออปุกรณคอมพิวเตอร  
1. การจัดคุณลกัษณะเฉพาะคอมพิวเตอร 
2. การเปรียบเทียบคุณลักษณะของอุปกรณคอมพิวเตอรกับราคา 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลกัษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
40 
30 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 
2. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ หรือ TV-Computer 
3. ชุดเครื่องเสียงสําหรบัครผููสอนแบบเคลื่อนที ่
4. ชุดอุปกรณเครื่องมือไขควงครบชุด 
5. ปลั๊กตอพวง 
6. ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ  และชุดคําสัง่โปรแกรมสําเรจ็รปู 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือคูมือชางซอมคอมพิวเตอร  

2 แหลงเรียนรู 
- youtube 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

 มีความรูในการใชงานคอมพิวเตอร และความคิดริเริ่มสรางสรรค 
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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร กลุมวิชางานคอมพิวเตอร 

1204-1302 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรปูทางสถิต ิSPSS 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการคํานวณคาสถิติพื้นฐาน กระบวนการรวบรวมขอมลู การประมวลผล
 ขอมูล ตามลกัษณะงาน 

2. ใชโปรแกรมสําเรจ็รปูทางสถิติ SPSS ในการจัดทํารายงานขอมูลทางสถิติและแผนภูม ิ

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการคํานวณคาสถิติพื้นฐานกระบวนการรวบรวมขอมูล การตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล จัดเตรียมขอมูล บันทึกและแกไขขอมูล การใชคําสั่งโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
พื้นฐาน SPSS จัดทํารายงานขอมูลทางสถิติและแผนภูม ิ

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ 
1. ความหมายของสถิติ และขอมลู 
2. ระดับการวัดของขอมลู 
3. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
4. ตัวแปร (Variables) 
5. ประเภทของตัวแปร 
6. การเกบ็รวบรวมขอมูล (Data Collection) 
7. การเลือกตัวอยาง 
8. การเกบ็รวบรวมขอมูล 
9. การจัดเตรียมขอมูล 

2 โปรแกรม SPSS for Windows 
1. การใชโปรแกรม SPSS เบื้องตน  และประเภทของ Window ของโปรแกรม SPSS 
2. เมนู (Menu) ของโปรแกรม SPSS 
3. คําสั่ง Help 
4. ชนิดของทางเลอืกตาง ๆของคําสัง่ใน SPSS 

3 การสรางไฟลขอมลูจากแบบสอบถาม 
1. การสรางไฟลขอมลูดวยโปรแกรม SPSS 
2. ตัวอยางการสรางไฟลขอมลูดวยโปรแกรม SPSS 



74 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

4 การคํานวณคาสถิติเบื้องตนดวยโปรแกรม SPSS 
1. คําสั่ง Frequencies 
2. คําสั่ง Crosstabs 
3. คําสั่ง Descriptive 
4. คําสั่ง Explore 

5 การนําเสนอขอมลูดวยโปรแกรม SPSS 
1. คําสั่ง Bar Charts 
2. คําสั่ง Pie Charts 
3. คําสั่ง Line Charts 
4. คําสั่ง Histogram 
5. การนําเสนอขอมลูในรปูแบบรายงาน 
6. การนําเสนอขอมลูในรปูแบบตาราง 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลกัษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
40 
30 
20 

รวม 100 
 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 
1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 
2. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ หรือ TV-Computer 
3. ชุดเครื่องเสียงสําหรบัครผููสอนแบบเคลื่อนที ่
4. ชุดสื่อการเรียนแบบปฏิสัมพันธ (Interactive) 
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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 เอกสารประกอบการฝกอบรม 

- หนังสือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิต ิSPSS 
2 แหลงเรียนรู 

- youtube 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีพื้นฐานความรูในการใชโปรแกรมตารางงาน 
2. มีพื้นความรูไมตํ่ากวาระดับ ปวช. หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3. เหมาะสําหรับผูที่กําลังศึกษา และทํางานดานการวิจัย 



 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร กลุมวิชางานคอมพิวเตอร 

1204-1303 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรปูงานกราฟก 
Photoshop  

75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการสรางงานกราฟกเบือ้งตน 
2. ใชโปรแกรมสําเรจ็รปูดานกราฟก 
3. ปรับแตงภาพดวยการรทีัช 
4. ตกแตงภาพดวยฟลเตอร 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฏีคอมพิวเตอรกราฟก หลักการของกราฟกแบบ Vector และ Raster 
ประเภทและคุณลักษณะของแฟมภาพกราฟก ความแตกตางของกราฟกแบบ 2 มิติ การใชโปรแกรมสราง
ภาพกราฟกแบบ Vector และ Raster 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 หลักการสรางงานกราฟกและใชเครื่องมือพื้นฐาน Photoshop  
1. สวนตาง ๆบนหนาจอโปรแกรม Photoshop 
2. การนําเขาไฟลจากกลองดิจิตอลและสแกนเนอร 
3. การเลอืกใชสโีฟรกราวนดและแบ็คกราวดดวยวิธีตาง ๆ 
4. การเลือกใชสีและระบายสีเบื้องตน 

2 การปรับรูปทรงภาพดวยวิธี Transform 
1. การปรับขนาดภาพดวยวิธีการ Scale ได 
2. การหมุนภาพดวยคําสั่ง Scale  
3. การเอียงภาพดวยคําสั่ง Skew  
4. การบิดภาพดวยคําสั่ง Distort  
5. การบิดภาพใหมีมิติดวย Perspective  
6. การดัดภาพใหโคงดวยคําสัง่ Warp 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

3 การสรางขอความตกแตงภาพ 
1. ความแตกตางระหวางตัวอักษรแบบเวกเตอรและบิตแมพ 
2. การสรางตัวอักษรแบบ Point type และ Paragraph type  
3. การปรับรูปแบบตัวอักษรเพื่อประกอบบนช้ินงาน 
4. การใชตัวอักษรภาษาไทยในโปรแกรม Photoshop  
5. การสรางตัวอักษรแบบบิตแมพ 
6. การตกแตงตัวอักษรดวยพาเนล 
7. Style และ Layer Style  

4 การทํางานกับเลเยอรรูจักกับการเลือกพื้นที่ภาพ (Selection) 
1. การซอนภาพดวยเลเยอร 
2. การจัดการกบัเลเยอร  และจัดหมวดหมูของเลเยอร 
3. การลงิคใหเลเยอรทํางานรวมกัน และรวมเลเยอร 

5 การปรับแตงภาพ และตกแตงภาพดวยการรีทัช 
1. การปรับคาสีภาพใหเปนสทีี่ตองการ 
2. การแกไขเงามืดที่ถายยอนแสง 
3. การเปลี่ยนสีภาพเฉพาะจุด 
4. การปรับภาพสีใหเปนขาวดํา 
5. การปรับภาพใหเปนสีตรงขาม 
6. การปรับภาพโดยการไลโทนสี ปรบัแตงความคมชัดของภาพ ปรับโทนสีของภาพ 
7. การเลือกใชเครื่องมือรทีัชใหเหมาะสมกบัลักษณะของภาพ 
8. การทําสําเนาภาพเพือ่ใชในการตกแตงภาพได 

6 ตกแตงภาพดวยฟลเตอร 
1. การใชงานฟลเตอรชนิดตาง ๆ 
2. การใช Liquify มาชวยในการปรบัสัดสวนของภาพ 
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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลกัษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
40 
30 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 
2. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพหรือ TV-Computer 
3. ชุดเครื่องเสียงสําหรบัครผููสอนแบบเคลื่อนที ่
4. ชุดสื่อการเรียนแบบปฏิสัมพันธ (Interactive) 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 เอกสารประกอบการฝกอบรม 

- หนังสือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Photoshop 
2 แหลงเรียนรู 

- youtube 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

 มีประสบการณการใชงานคอมพิวเตอร 
 
 



 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร กลุมวิชางานคอมพิวเตอร 

1204-1304 โปรแกรมคอมพิวเตอรส ําเร ็จร ูปสําหรับงานผล ิต 
สื่อส ิ่งพิมพ Adobe InDesign 

75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการผล ิตสื่อส ิ่งพิมพดวยโปรแกรมส ําเร ็จร ูป Adobe InDesign 
2. ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพมิพคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมสําเร็จรูป Adobe InDesign 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของสื่อสิ่งพิมพบทบาทของสื่อสิ่งพิมพกระบวนการ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพแบบ Desktop Publishing การจัดรูปแบบการเลอืกใชตัวอักษรการเลอืกสปีระเภทของภาพ
และการเลือกภาพประกอบสิ่งพิมพการผลิตและจัดหนาสิ่งพิมพ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป Adobe InDesign 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกบัสือ่สิง่พิมพ 
1. ประวัติการพิมพทั้งในและตางประเทศ 
2. กระบวนการพิมพแบบด้ังเดิมและการพมิพรวมสมัย 
3. ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ 
4. องคประกอบของสื่อสิง่พิมพ 
5. หนาที่และบทบาทของสื่อสิ่งพมิพ 

2 หลักการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ 
1. องคประกอบการออกแบบ 
2. หลักการออกแบบ 
3. การออกแบบหนังสือพมิพ 
4. ตนฉบับงานพมิพ 
5. เทคโนโลยีเตรียมตนฉบบังานพมิพ 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

3 กระบวนการพิมพ 
1. การเตรียมตนฉบบักอนการพมิพ 
3. ตัวพิมพ 
4. พื้นฐานทางส ี
5. การแยกส ี
6. ระบบการพิมพ 
7. หมึกพมิพกระดาษ 
8. การทําใหแลวเสรจ็ 

4 การใชโปรแกรม Adobe Indesign  
1. การเขาสูโปรแกรม Adobe InDesign  
2. แถบคําสั่งของโปรแกรม Adobe InDesign  
3. กลองเครือ่งมือของโปรแกรม Adobe InDesign  
4. คอนโทรลพาเนลของโปรแกรม Adobe InDesign  
5. พาเนลควบคุมการทํางาน 
6. การจัดการกบัหนาตางการทํางาน 

5 การทํางานกับขอความ 
1. การสรางขอความประเภทตาง ๆ 
2. การปรับแตงขอความแบบ Type on Path 
3. ขอความใน Adobe InDesign 
4. การคัดลอกขอความจากไฟลโปรแกรมอื่นๆมาใชงาน 
5. การไหลของขอความ 
6. การใชคอลัมน 
7. การตัดและรวมขอความ 
8. แกไขขอความในพื้นที ่Story Editor 

6 วาดวัตถุประกอบ 
1. เสนพาธ 
2. การวาดเสนตรงได 
3. การวาดรูปทรงแบบตายตัวได 
4. การวาดรูปทรงอยางอสิระได 

7 สีและการใชงานส ี
1. โมเดลการมองเห็นสีทั่วไป 
2. โหมดสีที่ใชงานโปรแกรม InDesign  
3. การใสสีใหวัตถุได 
4. การเลือกสีจาก Color Picker, พาเนล Color และพาเนล Swatches 
5. การระบายสีดวยเครื่องมือ Eyedropper Tool  
6. การระบายสีแบบไลโทนได 
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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลกัษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
40 
30 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 
2. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ หรือ TV-Computer 
3. ชุดเครื่องเสียงสําหรบัครผููสอนแบบเคลื่อนที ่
4. กลองถายภาพดิจิตอล 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 

- หนังสือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Adobe InDesign 

2 แหลงเรียนรู 
- youtube 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีความรูพื้นฐานการใชงานคอมพิวเตอร 
2. เหมาะสมสําหรบัผูทีส่นใจทางดานออกแบบ 
 

 
 



 
 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร กลุมวิชางานคอมพิวเตอร 

1204-1305 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรปูต ัดตอว ีด ีท ัศน (VDO) 
Ulead Video Studio 

75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการตัดตอวีดีทัศน (VDO) ดวยโปรแกรม Ulead Video Studio 
2. ตัดตอวีดีทัศน (VDO) ดวยโปรแกรม Ulead Video Studio 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของสื่อวีดีทัศน (VDO) บทบาทของสื่อวีดีทัศน
กระบวนการผลิตสื่อวีดีทัศนดวยโปรแกรม Ulead Video Studio การจัดรูปแบบการเลือกใชตัวอักษรการ
เลือกใชสีการกําหนดเน้ือหาการเลือกภาพและเสียงประกอบสื่อการจัดทําสื่อวีดีทัศนดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
Ulead Video Studio 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 โปรแกรม Ulead Video Studio  
1. ความหมายของ Ulead Video Studio 
2. ประโยชนของ Ulead Video Studio 
3. การติดต้ังและถอนการติดต้ังโปรแกรม 
4. สวนตาง ๆ ของ Ulead Video Studio 

2 เริ่มตนกับงานตัดตอ 
1. ข้ันตอนตาง ๆ ใน Step Panel  
2. คําสั่งใน Step Panel  
3. เมนูในUleadVideoStudio 
4. ปุมควบคุมการทํางานของอุปกรณชนิดตาง ๆ 
5. Project Timeline  
6. การแทรกรปูภาพใน Storyboard  
7. การใชงาน Library  
8. การเพิม่ลบและเรียงลาดับคลปิ 
9. คําสั่งการใชงาน Effect  
10. การใส Effect ตาง ๆ ในช้ินงานการออกแบบหนังสือพิมพ 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

3 บันทึกและเผยแพรไฟลวีดีโอ (Share) 
1. สรางไฟลวีดีโอเผยแพร 
2. เขียนลงแผน CD, VCD, DVD 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครือ่งมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลกัษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
40 
30 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 
2. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ หรือ TV-Computer 
3. ชุดเครื่องเสียงสําหรบัครผููสอนแบบเคลื่อนที ่
4. กลองถายภาพดิจิตอล 
5. ชุดหูฟงสําหรบัผูเรียนพรอมลําโพง 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Ulead Video Studio 

2 แหลงเรียนรู 
- youtube  

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีความรูพื้นฐานการใชงานคอมพิวเตอร 
2. เหมาะสมสําหรบัผูทีส่นใจทางดานออกแบบผงังาน 
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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร กลุมวิชางานคอมพิวเตอร 

1204-1306 โปรแกรมสําเร็จรปูในงานสํานักงาน 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการประยุกตใชโปรแกรมสําเรจ็รูปในงานสํานักงาน 
2. เลือกใชเครื่องมือเมนูคําสัง่ในโปรแกรมตามลักษณะงาน 
3. สรางงานเอกสารจากโปรแกรม Microsoft Word 
4. สรางงานเอกสารจากโปรแกรม Microsoft Excel  
5. สรางงานเอกสารจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint  

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพดานการจัดการเอกสารการ
จัดการตารางคํานวณ  การนําเสนอผลงานดวยคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 การใชเครื่องมือสําหรับโปรแกรมโปรแกรมจัดพมิพเอกสาร Microsoft Word  
1. การพิมพเอกสาร ต้ังคาหนากระดาษ 
2. การจัดรูปแบบเอกสาร แกไขเอกสาร 
3. การแทรกภาพ, อักษรศิลป, รูปราง, ตาราง, สัญลักษณ, สมการ และ 

 สูตรคณิตศาสตร  
4. การพิมพหนังสือราชการ และเอกสารธุรกิจ 
5. การพิมพเอกสารวิชาการ, การจัดทําจดหมายเวียน 
6. การพิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพ 

2 ใชเครือ่งมอืสําหรบัโปรแกรมสําเรจ็รปูเพื่องานนําเสนอขอมลู Microsoft Excel  
1. การจัดการและตกแตงเซลล, คอลัมน, และแถว 
2. การจัดการและตกแตง Workbook, Worksheets 
3. การใชสูตรคํานวณ, ฟงกชัน และการใชกราฟ 
4. การบริหารขอมลูที่มปีรมิาณมาก, การเรียงขอมลูการใช Auto Filter 

3 ใชเครื่องมอืสําหรบัโปรแกรมสําเรจ็รปูเพื่องานนําเสนอขอมลู Microsoft PowerPoint  
1. การจัดการและปรับแตงแผนสไลด 
2. การแทรกและปรบัแตงขอความ รปูภาพ แผนภูมิ ไดอะแกรมและตาราง 
3. การกําหนดเอฟเฟกตใหกับสไลด 
4. การนําเสนองาน (Presentation) 
5. เอกสารประกอบการนําเสนอ เอกสารประกอบการบรรยาย 



88 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
 
2 
3 
4 
 
5 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลกัษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
 

40 
30 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 
2. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ 
3. ชุดเครื่องเสียงสําหรบัครผููสอนแบบเคลื่อนที ่

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Office, Microsoft excel, 

 Microsoft PowerPoint  
2 แหลงเรียนรู 

- youtube 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

มีประสบการณ และมีความรูการใชโปรแกรมสํานักงาน 
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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร กลุมวิชางานคอมพิวเตอร 

1204-1307 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรปูสร างภาพเคล ื่อนไหว
(Animations) 

75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการออกแบบภาพกราฟกเคลื่อนไหว 
2. เลือกใชเครื่องมือเมนูในการสรางภาพเคลื่อนไหว 
3. ออกแบบภาพเคลื่อนไหวตามแบบที่กําหนด 
4. สรางภาพชุดเคลื่อนไหวไหวเรื่องยาว 
5. ใชสื่อประสมในการสรางภาพเคลือ่นไหว 

คําอธิบายรายวิชา 

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการการออกแบบคอมพิวเตอรกราฟกเอนิเม ชันแตละประเภท                 
การออกแบบทําโมเดลลงิและสรางเทกซเจอร การสรางภาพเคลื่อนไหวทั้งภาพที่เปน 2 มิติ การใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในการสรางภาพเคลื่อนไหว  

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 การเลือกใชเครื่องมือสําหรบัโปรแกรม Flash Animation ในการสรางภาพเคลื่อนไหว 
1. การเลือกใชเมนูและเครื่องมือ 
2. วาดรูป การลงสี การใชสี การสรางขอความ และการจัดการเกี่ยวกับวัตถุ 

2 การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 
1. การนําเขาภาพกราฟกจากภายนอก การนําเขาไฟลวีดีโอ  
2. กําหนดการเคลือ่นไหวใหการภาพเอนิเมชัน 

3 การสรางภาพชุดเอนิมิชัน 
1. การใช Move Clip ไฟลเสียง และปุมกด  
2. เทคนิคการตกแตง Object 

4 การสรางช้ินงานใหโตตอบกับผูใช 
1. การสรางช้ืนงานใหโตตอบกับผูใช 
2. การเผยแพรช้ินงานที่สราง 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลกัษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
40 
30 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 
2. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ 
3. ชุดเครื่องเสียงสําหรบัครผููสอนแบบเคลื่อนที ่
4. เครื่องพิมพสีแบบพนหมึก 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Flash Animation 

2 แหลงเรียนรู 
- youtube 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอร 
2. มีความความรูในการใชโปรแกรมกราฟกเบื้องตน 
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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร กลุมวิชางานคอมพิวเตอร 

1204-1308 งานสรางเว ็บเพจเบ ื้องตน 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการทํางานของระบบเว็บเพจ 
2. เลือกใชเครื่องมือคําสัง่ในการสรางเว็บเพจจากโปรแกรมสําเร็จรูป 
3. ออกแบบหนา Home Page และ เว็บเพจ 
4. สรางการเช่ือมโยงเว็บเพจภายในและภายนอก 
5. ใชสื่อประสมในการสรางเว็บเพจ 

คําอธิบายรายวิชา 

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการพัฒนาเว็บเพจ ปฏิบัติการพัฒนาเว็บเพจ
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  เชน FrontPage Express, Microsoft FrontPage, Dreamweaver, Namo 
Editor Flash หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ เหมาะสม โดยครอบคลุมการจัดขอความ รูปภาพ การเช่ือมโยง         
การสรางตาราง สรางเฟรม การใช Layout การใช Layer การกําหนด Behavior การผสม Multimedia 
การสรางฟอรม การทําภาพเคลื่อนไหวบนเว็บไซต 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 การเลือกใชเครื่องมือสําหรบัโปรแกรมคอมพิวเตอร Dreamweaver 
1. สวนประกอบของโปรแกรม Dreamweaver 
2. การเลือกใชแถบเครื่องมือตรงกบังาน 

2 การสรางเว็บเพจเบื้องตน 
1. การจัดการโครงสรางโฟลเดอร 
2. การปรับแตงขอความและจัดรูปแบบขอความ 
3. การนําเขาเอกสาร Microsoft Word หรือ Microsoft  Excel มาสรางเปนเว็บเพจ 

3 การจัดการตารางในการสราเว็บเพจ 
1. การสรางและปรับขนาด จักการคอลัมนและเซลล 
2. การปรับแตงรายละเอียดคอลัมนและแถว 
3. การกําหนดสีและภาพใหกบัพื้นตาราง 

4 การเช่ือมโยงเว็บเพจภายในและภายนอก 
1. การเช่ือมโยงดวย Map Link ดาวนโหลดไฟล 
2. การเช่ือมโยงเว็บเพจภายในและภายนอก 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

5 การอัพโหลดไฟลสูเว็บไซต  
1. การจัดและเปลี่ยนแปลงโครงสรางโฟลเดอร 
2. ตรวจสอบ Link 
3. ทดสอบการแสดงผลบนบราวเซอรแตละรุน 
4. ข้ันตอนการขอพื้นทีเ่ว็บไซต 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลกัษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
40 
30 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร 
2. เครื่องพิมพแบบพนหมึก 
3. เครื่องเสียงชวยสอนแบบเคลื่อนที ่
4. เครื่องคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ตแมขาย 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการสรางเว็บเพจ 
- หนังสือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร FrontPage Express, Microsoft Front Page, 

 Dreamweaver, Namo Editor Flash 
2 แหลงเรียนรู 

- youtube 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

 มีความรูพื้นฐานดานอินเทอรเน็ตเบื้องตน 
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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร กลุมวิชางานคอมพิวเตอร 

1204-1309 งานซอมคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัการซอมคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) 
2. ถอดประกอบคอมพิวเตอรพกพาและติดต้ังระบบปฏิบัติการตามหลกัการ 
3. แกไขปญหาดานซอฟตแวร (Software) และคอมพิวเตอรพกพาตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 

  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูเบื้องตนโครงสราง สวนประกอบของคอมพิวเตอรพกพา (Notebook)  
ถอดประกอบคอมพิวเตอรพกพา ติดต้ังระบบปฏิบัติการ แกไขปญหาดานซอฟตแวร (Software) และ 
แกไขอาการเสียคอมพิวเตอรพกพา 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 โครงสรางสวนประกอบของคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) 
1. การทํางานของคอมพิวเตอรคอมพิวเตอรพกพา 
2. อุปกรณคอมพิวเตอรคอมพิวเตอรพกพา 
3. โครงสรางคอมพิวเตอรคอมพิวเตอรพกพา 

2 การอัพเกรดอุปกรณคอมพิวเตอรพกพา 
1. ข้ันตอนการอัพเกรดอุปกรณคอมพิวเตอรพกพา 
2. ข้ันตอนการติดต้ังอปุกรณคอมพิวเตอรพกพา 

3 ระบบปฏิบัติการ 
1. ติดต้ังระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรพกพา 
2. ติดต้ังโปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอรพกพา 
3. ติดต้ังอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอรพกพา 

4 การแกไขอาการเสียคอมพิวเตอร (Notebook) 
1. การแกไขอาการ จอแตก จอเปนเสน จอขาว 
2. การแกไขอาการ ซีดีรอมไมอานหรือไมเห็นฮารดดิสก (Hard disk) คียบอรด 

 (Keyboard) เสีย 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลกัษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
40 
30 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 
2. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ 
3. ชุดเครื่องเสียงสําหรบัครผููสอนแบบเคลื่อนที ่

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการประกอบซอมและบํารงุรักษาคอมพิวเตอร 

2 แหลงเรียนรู 
- youtube 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีอายุ 18 ป ข้ึนไป 
2. มีความรูดานคอมพิวเตอร 
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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร กลุมวิชางานคอมพิวเตอร 

1204-1310 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรปูจัดพิมพเอกสาร   
Microsoft Word  

75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการเบือ้งตนของโปรแกรมจัดพมิพเอกสาร Microsoft Word  
2. ออกแบบและผลิตเอกสารตามลักษณะการใชงาน 
3. จัดทําเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ และเอกสารเชิงวิชาการโดยใชโปรแกรมจัดพิมพเอกสาร 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของโปรแกรมจัดพิมพเอกสาร (Word Processing) ในการ
พิมพและตกแตง การสรางตารางขอมูล การจัดทําเอกสารรูปแบบตาง ๆ หนังสือราชการ จดหมายธุรกิจ 
แผนพับ เอกสารวิชาการ การสรางจดหมายเวียน การพิมพซองจดหมาย การพิมพสมการคณิตศาสตร การ
พิมพเชิงอรรถ การทําดัชนี การพิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพ 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 การเลือกใชเครื่องมือสําหรบัโปรแกรมจัดพิมพเอกสาร Microsoft Word  
1. สวนประกอบของโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Word 
2. การเลือกใชแถบเครื่องมือตามลักษณะงาน 

2 การจัดพมิพเอกสารดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Word 
1. การพิมพเอกสาร ต้ังคาหนากระดาษ 
2. การจัดรูปแบบเอกสาร แกไขเอกสาร 
3. การแทรกภาพ อักษรศิลป รูปราง ตาราง สัญลักษณ สมการ และสูตรคณิตศาสตร  

3 การพิมพเอกสาร 
1. หนังสือราชการ และเอกสารธุรกจิ 
2. เอกสารวิชาการ 
3. จดหมายเวียน 
4. การพิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพ 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลกัษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
40 
30 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร 
2. เครื่องพิมพแบบพนหมึก 
3. เครื่องเสียงชวยสอนแบบเคลื่อนที ่
4. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพหรือ TV-Computer 
5. กระดาษ A4 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Word 

2 แหลงเรียนรู 
- youtube 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

 อายุไมตํ่ากวา 15 ป 
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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร กลุมวิชางานคอมพิวเตอร 

1204-1311 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรปูออกแบบงานนําเสนอ 
Microsoft Power Point  

75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการออกแบบช้ินงานนําเสนอดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft 
 Power Point  

2. การออกแบบงานนําเสนอตามลักษณะงาน 
3. ผลิตช้ินงานนําเสนอโดยใชโปรแกรมนําเสนอดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft  

 Power Point  

คําอธิบายรายวิชา 

  ศึกษาและปฏิบั ติ เกี่ ยวกับหลักการทํางานโปรแกรมคอมพิวเตอร  Microsoft Power Point                    
การออกแบบช้ินงานนําเสนอ การถายทอดแนวความคิดสูช้ินงาน การผลิตช้ินงานนําเสนอ การใชภาษา              
การนําเสนอขอมูล 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 การเลือกใชเครื่องมือสําหรบัโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Power Point  
1. สวนประกอบของโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Power Point  
2. การใชแถบเครื่องมือ 

2 การใชเครื่องมือสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Power Point เพื่องานนําเสนอ
ขอมูล 

1. การจัดการและปรับแตงแผนสไลด 
2. การแทรกและปรบัแตงขอความ รปูภาพ แผนภูมิไดอะแกรมและตาราง 

3 การกําหนดเอฟเฟกตใหกับสไลด 
1. รูปแบบการใสเอฟเฟกต การต้ังเวลา  
2. การเคลื่อนไหวตามเสนทาง 

4 การนําเสนองาน (Presentation) 
1. เอกสารประกอบการนําเสนอ เอกสารประกอบการบรรยาย 
2. การบันทึกเสียงประกอบการบรรยาย 
3. การต้ังเวลา 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลกัษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
40 
30 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร 
2. เครื่องพิมพแบบพนหมึก 
3. เครื่องเสียงชวยสอนแบบเคลื่อนที ่
4. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพหรือ TV-Computer 
5. กระดาษ A4 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft PowerPoint  

2 แหลงเรียนรู 
- youtube 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

 อายุไมตํ่ากวา 15 ป 
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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร กลุมวิชางานคอมพิวเตอร 

1204-1312 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรปูตารางคํานวณ 
Microsoft Excel 

75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการการใชเครื่องมอืของโปรแกรมตารางคํานวณ Microsoft Excel 
2. ใชคําสั่งเครื่องมือเพื่อจัดการขอมูล โปรแกรมตารางคํานวณ Microsoft Excel  
3. จัดทํารายงานสรุปและแสดงผลขอมลูในรปูตารางและแผนภูมิตามลักษณะงาน 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของโปรแกรมตารางคํานวณMicrosoft Excel การปอน          
และจัดเก็บขอมูลการแกไขและตกแตงขอมูลการสรางตารางขอมูลการใชสูตรและฟงกช่ันในการคํานวณ  
การพยากรณขอมูลการเรียงลําดับการสรุปและนําเสนอขอมูลในรูปแผนภูมิและตารางวิเคราะหขอมูล 
(Pivot Table) 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 การเลือกใชเครื่องมือโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Excel  
1. สวนประกอบของโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Excel  
2. การเลือกใชแถบเครื่องมือ 

2 การใชเครื่องมือสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Excel สําเร็จรูปเพื่องานนําเสนอ
ขอมูล 

1. การจัดการและตกแตงเซลล คอลมันและแถว 
2. การจัดการและตกแตง Workbook, Worksheets 

3 การใชสูตรคํานวณ ฟงกชัน และการใชกราฟ 
1. การใชสูตรคํานวณ 
2. การใชฟงกชันในการคํานวณ 
3. การใชกราฟ 

4 การบริหารขอมลูที่มปีรมิาณมาก 
1. การเรียงขอมูล 
2. การใช AutoFilter 
3. การใชงาน Macro 
4. การใชงาน Pivot Table 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลกัษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
40 
30 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร 
2. เครื่องพิมพแบบพนหมึก 
3. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ 
4. เครื่องเสียงชวยสอนแบบเคลื่อนที ่
5. กระดาษ A4 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Excel 

2 แหลงเรียนรู 
- youtube 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

 อายุไมตํ่ากวา 15 ป 
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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร กลุมวิชางานคอมพิวเตอร 

1204-1313 งานซอมบํารุงรักษาคอมพิวเตอร 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร 
2. ประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและติดต้ังโปรแกรมตามลักษณะงาน 
3. บํารุงรักษาอปุกรณ และแกปญหาคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมอรรถประโยชน 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทาํงานของอปุกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอรและติดต้ังโปรแกรมตามลักษณะงาน การบํารุงรักษาอุปกรณคอมพวิเตอร ตรวจและกําจัดไวรสั 
แกปญหาคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมอรรถประโยชน สํารองและปองกันความเสียหายของขอมูล การกูคืน
ขอมูล 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 สวนประกอบของคอมพิวเตอร 
1. การเลือกอุปกรณคอมพิวเตอรเหมาะกับการใชงาน 

2 งานประกอบเครือ่งคอมพิวเตอร 
1. ติดต้ังซีพียู หนวยความจํา เมนบอรดเขากับเคส 
2. ติดต้ังแหลงจายไฟ ดิสกไดรวเขากับเคส การดแสดงผลและการดอื่นๆ 
3. ทดสอบการเสียบสายจายไฟและสายสัญญาณตาง ๆ 

3 งานติดต้ังระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต 
1. ติดต้ังระบบปฏิบัติการ Windows  
2. ติดต้ังโปรแกรมประยุกต 

4 งานแกปญหาการทํางานของคอมพิวเตอร 
1. ปญหาเครื่องคางไมตอบสนองการเขาสู Safe Mode การยอนกลบัไปใชไดรเวอร 

 ตัวเกา 
2. จัดการพารติช่ัน 
3. สํารองขอมลู และเรียกคืนไฟลขอมลู  
4. โอนยายขอมูลพรอมกําหนดคาและการกูขอมลูจากฮารดดิสก 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

5 งานดูแล บํารงุรกัษา และการปรบัปรุงระบบ 
1. โปรแกรม Disk Defragmenter โปรแกรม Disk Cleanup  โปรแกรม  

Task Scheduler 
2. ตรวจและกําจัดไวรสัวิเคราะหอาการของเครื่องที่ติดไวรัส 
3. โปรแกรม Norton Antivirus โปรแกรม Windows Defender 
4. ปองกันการบุกรกุจากคอมพิวเตอรเครื่องอื่นหรอืโปรแกรมอนัตรายดวย Firewall 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลกัษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
40 
30 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 
2. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ หรือ TV-Computer 
3. ชุดเครื่องเสียงสําหรบัครผููสอนแบบเคลื่อนที ่
4. ชุดอุปกรณเครื่องมือไขควงครบชุด 
5. ปลั๊กตอพวง 
6. ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ และชุดคําสั่งโปรแกรมสําเร็จรูป 
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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือคูมือชางคอมพิวเตอร 

2 แหลงเรียนรู 
- youtube 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีความรูดานคอมพิวเตอรเบื้องตน 
2. อายุไมตํ่ากวา 15 ป ข้ึนไป 

 
 



 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร กลุมวิชางานคอมพิวเตอร 

1204-1314 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรปูออกแบบหนังสือ
อิเลก็ทรอนกิส (E-Book) Desktop Author 

75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหนังสืออเิลก็ทรอนิกส (E-Book) ดวยโปรแกรม Desktop Author 
2. เลือกใชเครื่องมือเมนูคําสัง่ในโปรแกรม 
3. สรางหนังสืออเิล็กทรอนิกส (E-Book) ดวยโปรแกรม Desktop Author  

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) ดวยโปรแกรม Desktop 
Author สรางช้ินงานดวยสื่อ Multimedia การใส Link เช่ือมโยง แปลงไฟลงานโปรแกรมเพื่อเผยแพร 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Desktop Author 
1. สวนประกอบของโปรแกรมและเมนูคําสั่ง 
2. ข้ันตอนการสราง E-Book และการสราง Storyboard 
3. กําหนดรปูแบบของ E-Book 

2 การสรางหนังสืออเิลก็ทรอนิกส          
1. การกําหนดคุณสมบติัและการแบงหนากระดาษ 
2. การสรางปกหนาของหนังสอื 
3. การสรางเน้ือหา และการปรบัแตง 

3 ขอความและ Multimedia 
1. การพิมพขอความลงในหนังสือและการปรบัแตงขอความ 
2. การแทรกสือ่ Multimedia ไฟลภาพ และภาพเคลื่อนไหว 

4 ปุม Bottom และการเช่ือมโยง 
1. การใส Link 
2. การสรางปกหลงัของหนังสอื 

5 การทดสอบผลงาน E-Book ที่ไดจัดทํา   
1. การแปลงไฟล และโปรแกรมเพื่อเผยแพรผลงาน 
2. การสรางหนังสือลงแผน CD 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลกัษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
40 
30 
20 

รวม 100 

เครือ่งมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 
2. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ หรือ TV-Computer 
3. ชุดเครื่องเสียงสําหรบัครผููสอนแบบเคลื่อนที ่
4. กลองถายภาพดิจิตอล 
5. กลองถายภาพดิจิตอล 
6. เมาสปากกา 
7. ชุดไมล และหูฟง สําหรับผูเรียน 
8. แผน CD 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (E-Book) ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร Desktop 

 Author 
2 แหลงเรียนรู 

- youtube 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

 มีความรูพื้นฐานทางดานการใชโปรแกรมมัลติมีเดีย 
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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร กลุมวิชางานคอมพิวเตอร 

1204-1315 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรปูสรางสือ่สิ่งพิมพ 
Microsoft Publisher  

75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับทักษะการสรางสื่อสิ่งพิมพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft 
 Publisher   

2. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพในงานธุรกิจดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Publisher   
3. สรางสื่อสิ่งพิมพในงานธุรกิจดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Publisher    

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Publisher การสรางการออกแบบและ
จัดทําสื่อสิ่งพิมพการทําจดหมายเวียน และจดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 
1 โปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Publisher  

1. สวนประกอบของโปรแกรม Microsoft Publisher  
2. การเลือกใชแมแบบเอกสาร และชุดเมนูเครือ่งมอื 
3. การต้ังคาขนาดช้ินงานตามลกัษณะงาน 

2 การใชเครื่องมือสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอรจัดพิมพเอกสาร Microsoft Publisher  
1. การพิมพเอกสาร ต้ังคาหนากระดาษ 
2. การจัดรูปแบบเอกสาร แกไขเอกสารสิ่งพิมพ 
3. การจัดการภาพ สื่อ อักษรศิลป 

3 การสรางสื่อสิ่งพมิพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Publisher  
1. การสรางนามบัตรแผนพบัปฏิทินแผนปายหรือฉลาก รายการอาหาร 
2. การสรางหัวกระดาษทายกระดาษซองจดหมาย   
3. การสรางการดอวยพร 
4. การพิมพเอกสารเพื่อเผยแพรช้ินงาน 
5. การทําจดหมายเวียน 

4 การใชชุดอักษรดัดแปลง 
1. True Small Caps ตัวอักษรปรับขนาดเสน 
2. ตัวอักษรควบ ลักษณะตัวเลข 
3. สรางแบบอักษร Open type 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลกัษณะนิสัยในการปฏิบติังาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
40 
30 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 
2. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ หรือ TV-Computer 
3. ชุดเครื่องเสียงสําหรบัครผููสอนแบบเคลื่อนที ่
4. กลองถายภาพดิจิตอล 
5. เครื่องพิมพ (Printer) 
6. กระดาษ A4 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Publisher   

2 แหลงเรียนรู 
- youtube 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

 มีความรูพื้นฐานทางดานการใชโปรแกรมมัลติมีเดีย 
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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร กลุมวิชางานคอมพิวเตอร 

1204-1316 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรปูออกแบบผังงาน 
Microsoft Visio 

75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการออกแบบผงังานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Visio    
2. เลือกใชเทมเพลตในการออกแบบดวยโปรแกรม Microsoft Visio  
3. สรางช้ินงานจากโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Visio ตามแบบทีก่ําหนด 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Visio วาดแผนภาพ ภาพวงจรทางไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส Flow Chart แผนผังองคกร แผนผังอาคาร DFD Network Diagram 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 
1 โปรแกรม Microsoft Visio 

1. สวนประกอบของโปรแกรมและเลือกใชเครื่องมือ 
2. Shape, Stencils, Drawing Area 

2 การจัดการ Template (Drawing File) 
1. Business 
2. Engineer 
3. Flow chart, Schedule 
4. General Network 
5. Maps and Floor Plan 
6. Software and Database 

3 การจัดการรูปราง (Shape) 
1. การหมุน เปลี่ยนขนาด จัดรปูแบบ 
2. Shape แบบ 1 มิติและ 2 มิติ   
3. การ Edit shape, Insertshape, Delete Shape, Resize 
4. การ Operand ของ Boolean 

4 การใชชุดอักษรดัดแปลง 
1. True Small Caps ตัวอักษรปรับขนาดเสน 
2. ตัวอักษรควบ ลักษณะตัวเลข 
3. สรางแบบอักษร Open type 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลกัษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
40 
30 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 
2. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ หรือ TV-Computer 
3. ชุดเครื่องเสียงสําหรบัครผููสอนแบบเคลื่อนที ่
4. กลองถายภาพดิจิตอล 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Visio 

2 แหลงเรียนรู 
- youtube 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีความรูพื้นฐานการใชงานคอมพิวเตอร 
2. เหมาะสมสําหรบัผูทีส่นใจทางดานออกแบบผงังาน 
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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร กลุมวิชางานคอมพิวเตอร 

1204-1501 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรปูออกแบบฐานขอมูล
Access 

150 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการเขียนโปรแกรมและการใชโปรแกรมฐานขอมลูดวยโปรแกรม
 สําเร็จรูป Access 

2. ใชคําสั่งในโปรแกรมฐานขอมูลเพื่อสรางโปรแกรมจัดการฐานขอมูลขนาดเล็ก  
3. ประยุกตใชโปรแกรมฐานขอมูลในการเก็บสืบคนจัดการขอมลู 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประโยชนของฐานขอมูล การเลือกใชโปรแกรมฐานขอมูลที่
เหมาะสมกับลักษณะงาน การจัดเก็บขอมูลดวยตารางขอมูล การปอนและแกไขตารางขอมูล การคนหา
ขอมูล การสรางความสัมพันธระหวางแฟมขอมูล การสรางแบบฟอรมในการกรอกขอมูล การสราง รายงาน 
การเขียนโปรแกรมฐานขอมูลเบื้องตน 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 รูจักกับ Access 
1. รูจักกับ Access และบอกสวนประกอบตาง ๆของฐานขอมลูใน  Access  
2. ใชงานเมนูและทูลบาร 
3. สรางไฟลฐานขอมลู 
4. เปดและปดไฟลฐานขอมลู 
5. การใชเครื่องมือตาง ๆ ใน Access  

2 การออกแบบระบบฐานขอมูล 
1. การออกแบบระบบฐานขอมลู 
2. รูจักกับฐานขอมูล 
3. ระบบฐานขอมลูเชิงสัมพันธ 
4. การออกแบบระบบฐานขอมลู 
5. การ Normalization 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

3 เริ่มตนสรางฐานขอมูลและตาราง และการเพิ่มความสามารถใหกับตาราง 
1. เริ่มตนสรางฐานขอมลูและตาราง 
2. การสรางและทํางานกับไฟลฐานขอมลู 
3. การสราง การกําหนดรูปแบบการแสดงผลของฟลด และรูปแบบของคาทีป่อนให

ฟลด 
4. การใสขอมูลในตาราง 
5. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ปอนใหฟลด 
6. การทําใหตารางมีความสามารถมากข้ึน 
7. การสรางความสัมพันธระหวางตาราง 

4 การทํางานกับขอมลูใน Table Datasheet 
1. การเปลี่ยนรูปแบบของมุมมอง Table Datasheet 
2. การเปลี่ยนคุณสมบัติของคียบอรด 
3. การเรียงคนหาและแทนที่ขอมลูในตาราง 
4. การปรับแตงฟลดในตาราง 
5. การดูขอมลูที่ตองการดวยฟลเตอร และการสัง่พิมพขอมลู 

5 การสอบถามขอมลูดวยคิวรีวิซารด และการสรางคิวรีในมุมมอง Query Design 
1. รูจักกับคิวรีและการสรางคิวรีดวยวิซารด 
2. การสรางคิวรีดวย Crosstab Query Wizard 
3. การสรางคิวรีดวย Find Duplicates Query Wizard 
4. การสรางคิวรีดวย Find Unmatched Query Wizard 
5. การใชงานหนาตาง Query Design และการสรางคิวรีแบบสอบถาม 
6. นิพจนโอเปอเรเตอรและฟงกช่ัน 
7. การสอบถามขอมลูดวยคิวรีแบบซับซอน 
8. รายละเอียดของฟงกช่ันตาง ๆ 
9. การสรางคิวรจีัดการขอมูล 

6 การสรางฟอรมดวยวิซารด 
1. ความรูเกี่ยวกับฟอรม และการสรางฟอรมดวยวิซารด 
2. การสรางฟอรมอยางงายดวย Auto Form 
3. การสรางฟอรมรปูแบบตาง ๆ ดวย Form Wizard 
4. การสรางฟอรมแสดงกราฟดวย Chart Wizard 
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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

7 การสรางฟอรมในมุมมอง Form Design  
1. การใชงานมุมมอง Form Design 
2. วางยายปรับขนาดคอนโทรล 
3. กับคอนโทรลในแท็บ Design 
4. การเปดคอนโทรลวิซารด (Control Wizard) 
5. การดูผลลพัธของฟอรมทีส่รางในมุมมอง Form View 
6. ตัวอยางการสรางฟอรมดวยคอนโทรล 
7. ปรับแตงฟอรมดวยรปูแบบอัตโนมัติ 

8 การสรางรายงาน 
1. การสรางรายงาน และความรูเกี่ยวกบัรายงาน 
2. การสรางรายงานดวยวิซารด 
3. การสรางรายงานในมมุมอง Report Design 
4. การสรางรายงานดวยตัวเอง 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลกัษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
40 
30 
20 

รวม 100 

เครื่องมอื วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 
2. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ 
3. ชุดเครื่องเสียงสําหรบัครผููสอนแบบเคลื่อนที ่
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเรจ็รปูออกแบบฐานขอมูล Access 

2 แหลงเรียนรู 
- youtube 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีความรูพื้นฐาน เรื่องโปรแกรมฐานขอมูลเบือ้งตน 
2. การศึกษาไมตํ่ากวาระดับม.3
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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร กลุมวิชางานคอมพิวเตอร 

1204-1502 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรปูพัฒนาเว็บเพจ
Dreamweaver 

150 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสรางการทํางานของเว็บเพจเบื้องตน 
2. ใชโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสําหรบัการสรางเว็บเพจ 
3. สรางและพฒันาเว็บเพจดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเรจ็รปู Dreamweaver 
4. ออกแบบและกําหนดสวนประกอบที่จําเปนของเว็บ 
5. จดโดเมนเนม เพื่อจัดต้ังช่ือเว็บไซตและเผยแพรเว็บไซต 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทํางานของเว็บเพจระบบ Hyper Link การออกแบบเว็บเพจ
เบื้องตนการสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมภาษา หรือโปรแกรมสําเร็จรูปการทดสอบการทํางานของเว็บเพจ
การ Upload เว็บเพจ 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 
1 หลักการสรางเว็บไซตและรูจักกับ Dreamweaver 

1. พื้นฐานอินเทอรเน็ต 
2. สวนประกอบของ เครื่องมือ Dreamweaver 
3. มุมมองการทํางานใน Dreamweaver 

2 การสรางเว็บไซต 
1. การจัดการโครงสรางโฟลเดอร 
2. เขาใจหลักการเพิม่และแกไของคประกอบบนหนาเว็บ 
3. บันทึกไฟลเว็บเพจที่สราง 
4. แสดงหนาเว็บทีส่รางบนบราวเซอร 

3 การสรางขอความ 
1. การสรางขอความ 
2. การเลือกขอความ 
3. การตกแตงและจัดรูปแบบขอความ 
4. การนําเอกสาร Microsoft Word หรือ Microsoft  Excel มาสรางเปนเว็บเพจ 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

4 การใสตาราง 
1. การสรางตาราง 
2. การเลือกตาราง แถว คอลัมน และเซลล 
3. การปรับแตงรายละเอียดของตาราง 
4. การจัดเรียงขอความในตาราง 
5. การแทรก/ลบแถวและคอลมัน 
6. การรวมและการแบงเซลล 
7. การขยายและลดขนาดเซลล 
8. ปรับความกวางของตารางใน Property Inspector 
9. การซอนตาราง (Nested Table) 
10. การกําหนดสีกบัตาราง 
11. นําขอมูลเขาหรือนําขอมูลออก 

5 การเช่ือมโยง 
1. การเช่ือมโยงแบบตาง ๆ 
2. การกําหนดลักษณะการเปดหนาเว็บใหมที่เช่ือมโยงไป 
3. เทคนิคการสรางภาพลิงคแบบ Rollover Image 
4. กําหนดคุณสมบัติของขอความทีเ่ปนลิงค 

6 การออกแบบเลยเอาท 
1. การวางเลยเอาท 
2. เครื่องมือที่ใชวางเลยเอาท 
3. การใช Spry เพื่อเพิ่มพื้นที่หนาเว็บ 

7 การสรางเฟรมเซต 
1. ลักษณะเฟรมเซต 
2. การสรางเฟรมเซต 
3. การปรับแตงเฟรม 
4. แกไขรายละเอียดของเฟรมเซต 
5. การนําหนาเว็บมาประกอบในเฟรม 
6. การบันทึกหนาเว็บ และหนาเฟรมเซต 
7. เช่ือมโยงหนาเว็บในเฟรมเซต 

8 การอัพโหลดไฟลสูเว็บไซต 
1. การจัดโครงรางไฟลภายในเว็บไซต 
2. การตรวจสอบการทํางานของหนาเว็บ 
3. การขอพื้นทีเ่ว็บไซตบนเว็บเซิรฟเวอร 
4. การจดโดเมนเนม เพื่อจัดต้ังช่ือเว็บไซต 
5. การอัพโหลดไฟลไปยังเว็บเซริฟเวอร 
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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลกัษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
40 
30 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 
2. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ 
3. ชุดเครื่องเสียงสําหรบัครผููสอนแบบเคลื่อนที ่

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- ใหครูผูสอนดําเนินการเลอืกหนังสอืหรือเอกสารทีจ่ะประกอบการสอนเอง 

2 แหลงเรียนรู 
- youtube 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีความรูพื้นฐานอินเตอรเน็ต 
2. มีความรูในการสรางเว็บไซตเบือ้งตน 

 
 



 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร กลุมวิชางานคอมพิวเตอร 

1204-1503 งานตดิตัง้ระบบเครอืขายเบือ้งตน 150 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบเครือขายเบื้องตนความสําคัญ ประเภท  และการทํางานของระบบ
 เครือขาย 

2. ใชงานและแกไขปญหาอุปกรณบนระบบเครือขายเบื้องตน 
3. เช่ือมตอระบบเครอืขาย และใชระบบปฏิบัติการบนเครอืขาย 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของระบบเครอืขาย ประเภทของเครือขาย มาตรฐานการเช่ือมตอ
ระบบเครือขาย ปฏิบัติการเช่ือมตอระบบเครือขาย การใชระบบปฏิบัติการบนเครือขาย ปฏิบัติการรับสง
ขอมูลบนเครือขาย การบริหารดูแลระบบเครือขาย ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 รูปแบบการเช่ือมตอเครือขาย 
1. รูปแบบการเช่ือมตอเครือขาย 
2. ประเภทของเครือขายแลน 

2.1 ระบบเครือขายแบบ Peer–to-Peer 
2.2 ระบบเครือขายแบบ Client-Server 

3. การสรางเครือขายแลน 
3.1 อุปกรณที่ใชในการสรางระบบเครือขายแลน 
3.1 โปรโตคอลที่ตองการใชในเครือขาย 

4. เครือขายแลนไรสาย 
4.1 มาตรฐานเครือขายไรสาย Wireless LAN 
4.2 การเลือกอุปกรณที่เช่ือมตอกับ Wireless LAN 
4.3 รูปแบบการเช่ือมตอเครือขายไรสาย 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

2 อุปกรณเครือขาย 
1. การดเครอืขาย (NIC : Network Interface Card) 
2. สื่อที่ใชในการสื่อสารขอมูล 

2.1 สื่อแบบมีสาย 
2.2 สื่อแบบไรสาย 

3. อุปกรณเครือขายอื่นๆ 
3.1 โมเด็ม (Modem) 
3.2 อุปกรณทวนสัญญาณ (Repeater) 
3.3 ฮับ (Hub) 
3.4 บริดจ (Bridge) 
3.5 เราเตอร (Router) 
3.6 เกตเวย (Gateway) 
3.7 สวิตซ (Switch) 

3 การบริหารระบบเครือขาย 
1. การใชทรัพยากรรวมกันในเครือขาย 
2. My Network Places แสดงทรัพยากรในเครือขาย 
3. เปดแชรขอมูลในเครื่อง 
4. ยกเลิกการแชรขอมูล หรือเครื่องพิมพที่แชรไว 
5. เปดแชรเครื่องพิมพ 
6. การแมพไดรวในเครือขาย 
7. ยกเลิกไดรวที่กําหนด 
8. การขอใชเครื่องพิมพที่ถูกแชรไว 

4 ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
1. ประโยชนของการใชอินเทอรเน็ต 
2. การทํางานของเครือขายอินเทอรเน็ต 
3. ประเภทของการเช่ือมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ต 
4. การเตรียมตัวเช่ือมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ต 
5. กําหนดคาสําหรับเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ต 
6. การหมุนโทรศัพทและเช่ือมตออินเทอรเน็ต 
7. ยกเลิกการเช่ือมตออินเทอรเน็ต 
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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

การวัดและประเมินผล  

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลกัษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
40 
30 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. คีมเขาหัว RJ 45 
2. Hub 8 port 
3. หัว RJ 45 
4. สาย UTP cat 5e 
5. อุปกรณตรวจระบบเครอืขาย 
6. เครื่องคอมพิวเตอร 
7. อุปกรณกระจายสญัญาณแบบไรสาย (Access Point) 
8. เครื่องพิมพแมขาย (Printer Server) 
9. อุปกรณรับสัญญาณแบบไรสาย USB 
10. อุปกรณทดสอบสญัญาณ 
11. คัตเตอร กรรไกร 
12. ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือเครือขายระบบคอมพิวเตอรและการสื่อสาร 

2 แหลงเรียนรู 
- youtube 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีความรูพื้นฐานดวยเครอืขายคอมพิวเตอร 
2. อายุไมตํากวา 15 ป ข้ึนไป 
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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร กลุมวิชางานคอมพิวเตอร 

1204-1504 โปรแกรมสําเร็จรปูในงานสํานักงาน 150 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชงานโปรแกรมประมวลผลคํา (Word)  โปรแกรมตารางงาน (Excel) 
 และโปรแกรมนําเสนอขอมลู (Power Point) 

2. สรางเอกสารเพื่องานอาชีพดวยโปรแกรมประมวลผลคํา  
3. สรางตารางการทํางานเพื่องานอาชีพดวยโปรแกรมตารางงาน  
4. สรางงานนําเสนอผลงานดวยโปรแกรมนําเสนอขอมลู 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชโปรแกรมประมวลผลคําจัดทําเอกสารเพื่องานอาชีพ โดยเนนการ
พิมพเอกสารดวยระบบสัมผัสและตรวจแกไขความถูกตอง การใชโปรแกรมตารางการทํางานเพื่องานอาชีพ
โดยเนนการคํานวณการใชโปรแกรมนําเสนอขอมูล เนนการสรางงานนําเสนอ  

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 การสรางเอกสาร Microsoft Word  
1. การสรางเอกสารใหม 
2. การปอนขอมูลประเภทขอความ 
3. การบันทึก (Save) เอกสาร 
4. การปดเอกสาร 
5. การเปดเอกสารที่บันทึกไวกลบัมาใชงาน 

2 โปรแกรม Microsoft Excel  
1. สวนประกอบของหนาตางโปรแกรม Microsoft Excel  
2. Workbook และWorksheet 
3. การเลือกเซลลการปอนขอมลูและการบันทึกขอมูล 

3 โปรแกรมสรางงานนําเสนอ Power Point 
1. การใชงานโปรแกรม และสวนประกอบของเครื่องมือโปรแกรม Power Point 

 เบื้องตน 
2. การเปดใชงานโปรแกรม Power Point  
3. การสรางงานนําเสนอดวยโปรแกรม Power Point  
4. การบันทึกงานนําเสนอ 
5. การเรียกงานนําเสนอที่บันทึกไวมาใชงาน 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลกัษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
40 
30 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 
2. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ 
3. ชุดเครื่องเสียงสําหรบัครผููสอนแบบเคลื่อนที ่
4. เครื่องปริ้นเตอรแบบพนหมกึ 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการใชโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ  

 Microsoft Power Point 
2 แหลงเรียนรู 

- youtube 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

มีอายุต้ังแต 15 ปข้ึนไป 
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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร กลุมวิชางานคอมพิวเตอร 

1204-1505 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรปูวาดการตนู 
Adobe Illustrator 

75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชโปรแกรม Adobe Illustrator 
2. ออกแบบกราฟกวาดภาพสัญลักษณดวยโปรแกรม  Adobe Illustrator 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการสรางกราฟกดวยโปรแกรม Adobe Illustrator การวาดภาพดวย
เครื่องมือตาง ๆการนําภาพบิตแมพ (Bitmap) มาใชงาน การสรางขอความดวยเครื่องมือตาง ๆ การจัดการ
กับวัตถุ การปรับแตงวัตถุความรูเรื่องสีและการระบายสี การใชงานซิมบอล (Symbol) และกราฟ เลเยอร 
(Layer)  

เน้ือหาสาระ 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 โปรแกรม Adobe Illustrator  
1. สวนประกอบของ Adobe Illustrator  
2. กลองเครือ่งมือ (Tool Box)  
3. พาเลทที่ควรรูจัก (Palate)  

2 การสรางเอกสารและการบันทกึเอกสาร 
1. สรางเอกสารใหม 
2. บันทึกเอกสาร 

3 การวาดภาพและรูปทรง 
1. วาดภาพดวยรูปทรงสําเร็จรูป 
2. วาดรูปทรงอสิระ 
3. ใชคําสั่งจัดการกบัสวนประกอบของพาธ 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

4 การปรับรูปทรงภาพดวยวิธี Transform 
1. ปรับขนาดภาพดวยวิธีการ Scale ได 
2. หมุนภาพดวยคําสั่ง Scale  
3. เอียงภาพดวยคําสั่ง Skew  
4. บิดภาพดวยคําสั่ง Distort  
5. บิดภาพใหมีมิติดวย Perspective  
6. ดัดภาพใหโคงดวยคําสั่ง Warp 

5 การสรางขอความตกแตงภาพ 
1. ความแตกตางระหวางตัวอักษรแบบเวกเตอรและบิตแมพ 
2. การสรางตัวอักษรแบบ Point type และ Paragraph type  
3. การปรับรูปแบบตัวอักษรเพื่อประกอบบนช้ินงาน 
4. การใชตัวอักษรภาษาไทยใน Adobe Illustrator  
5. การสรางตัวอักษรแบบบิตแมพ 
6. การตกแตงตัวอักษรดวยพาเนล Style และ Layer Style  

6 การทํางานกับเลเยอรรูจักกับการเลือกพื้นที่ภาพ (Selection) 
1. การซอนภาพดวยเลเยอร 
2. การจัดการกบัเลเยอร 
3. การจัดหมวดหมูของเลเยอร 
4. การลงิคใหเลเยอรทํางานรวมกัน 
5. การรวมเลเยอร 

7 ความรูเรื่องสีและการเลือกใชโหมดสี 
1. ลักษณะโมเดลส ี
2. โหมดสีใน Adobe Illustrator  
3. การเปลี่ยนโหมดสีของภาพ 
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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลกัษณะนิสยัในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
40 
30 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องไมโครคอมพวิเตอร 
2. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ หรือ TV-Computer 
3. ชุดเครื่องเสียงสําหรบัครผููสอนแบบเคลื่อนที ่
4. กลองถายภาพดิจิตอล 
5. เมาสปากกา 
6. ชุดไมโครโฟน และหฟูง สําหรบัผูเรียน 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Adobe Illustrator 

2 แหลงเรียนรู 
- youtube 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

มีความรูในการใชงานคอมพิวเตอร และความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 



 
 

สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ 
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 สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ 

การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ 

ลําดับ ระยะเวลาเรียน (ชั่วโมง) จํานวนหลักสูตร 
1  1 - 30 2 
2 31 - 60 - 
3 61 - 90 1 
4   91 - 120 - 
5 121 - 150  - 
6 151 - 180  - 
7 181 - 210  - 
8 211 - 240  - 
9 241 ช่ัวโมงข้ึนไป - 

                   รวม 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ 
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 สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ 

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน พุทธศักราช 2558 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ 

กลุมวิชางานโลจิสตกิส 

ลําดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร จํานวนชั่วโมง 

1 1205-1101 เจาหนาที่ขนสงในงานโลจสิติกส 30 
2 1205-1102 เจาหนาที่คลงัสินคาในงานโลจสิติกส 30 
3 1205-1401 ตัวแทนออกของในงานโลจสิติกส 120 

รวม 3 หลักสูตร 



 
 

สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ 
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 สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ กลุมวิชางานโลจิสตกิส 

1205-1101 เจาหนาที่ขนสงในงานโลจิสติกส 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการกระจายสินคาไปยังลูกคา 
2. เขียนกระบวนการดําเนินงานการกระจายสินคาไปยังลูกคา 
3. ดําเนินการกระจายสินคาไปยังลูกคาตามเงื่อนไขทีลู่กคากําหนด 
4. วิเคราะหการดําเนินการกระจายสินคาไปยังลูกคา 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบั ติเกี่ยวกับการขนสงสินคา บุคคลและฝายงานที่ เกี่ยวของกับการขนสงสินคา          
การตรวจสอบสินคากับใบสงสินคา เงื่อนไขการจัดสงสินคาใหกับลูกคา การจัดเรียงสินคา การบรรจุสินคา 
การจัดสงสินคาและการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการขนสงสินคา 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานตรวจสอบสภาพสินคา 
1. การจัดเตรียมสินคาทีจ่ัดสง 
2. การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของ 
3. การตรวจสอบสภาพสินคา 

2 งานจัดคิวสงสินคาใหกบัลกูคา 
1. การจัดเรียงสินคาไปยังลูกคา 
2. การเคลื่อนยายสินคาจัดเรียงในรถขนสง 
3. การมอบสําเนาเอกสารใบสงสินคาใหกบัลูกคา 

3 งานสงมอบสินคาตามเงื่อนไข 
1. การจัดสงสินคาไปยังลูกคา 
2. การลงลายมอืช่ือในเอกสารใบสงสินคา 
3. การมอบสําเนาเอกสารใบสงสินคาใหกบัลูกคา 

4 งานบันทึกขอมูล 
1. การบันทึกการจัดสงสินคาเมื่อจัดสงสินคาใหกับลูกคา 
2. การบันทึกขอมลูการปฏิบัติงาน 
3. การนําสงเอกสารใหงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
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สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครือ่งมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
 
 
 
 
3 
4 
 
5 

ทดสอบความรูหลังการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 

- การตรวจสอบสภาพสินคา 
- การจัดคิวสงสินคาใหกับลูกคา 
- การจัดสงสินคา 
- การบันทึกขอมลู 

ตรวจสอบผลงาน 
ประเมินพฤติกรรมลกัษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวารอย
ละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการ 
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

25 
25 
 
 
 
 

35 
15 

 
 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. ชุดคอมพิวเตอร 
2. เครื่องปริ้นเตอร 
3. ชุดซอฟตแวรที่เกี่ยวของ (ถามี) 
4. อินเทอรเน็ต 
5. ระบบ GPS หรือ RFID 
6. รถยนต รถโฟลคลิฟท พาเลต เปนตน 
7. โทรศัพท 
8. เครื่องแฟกซ (ถาม)ี 
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 สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- เอกสารข้ันตอนการตรวจสอบสภาพสินคา 
- เอกสารข้ันตอนการจัดคิวสงสินคาใหกับลูกคา 
- เอกสารข้ันตอนการจัดสงสินคา 
- เอกสารข้ันตอนการบันทึกขอมลู 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองเรียนทฤษฏี 
- สถานประกอบการที่เกี่ยวของในดานการขนสงสินคา 
- เอกสารทีเ่กี่ยวของกบัการจัดการการขนสง เชน ตํารา ใบขนสง เปนตน 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1 วุฒิการศึกษาไมตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนตน 
2 อายุระหวาง 18 ป ข้ึนไป 
3 มีความสามารถในการสือ่สาร ดานการฟง พูด อาน เขียน 
4 มีสภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนผูทพุพลภาพไมมีปญหาในดานสายตา 
5 ใชคอมพิวเตอรโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office, internet และรับ-สงขอมลูทาง E-mail ได 

 
 



 
 

สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ 
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 สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ กลุมวิชางานโลจิสตกิส 

1205-1102 เจาหนาที่คลงัสินคาในงานโลจิสตกิส 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินการจัดการคลังสินคา 
2. เขียนกระบวนการดําเนินการจัดการคลังสินคา 
3. ดําเนินการรับ ตรวจสอบ จัดเกบ็ เบิกจายและสงมอบสินคาตามหลกัการและกระบวนการ 
4. วิเคราะหกระบวนการดําเนินการจัดการคลังสินคา 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ภาพรวมของคลังสินคา กระบวนการดําเนินการจัดการคลงัสนิคา การรบั 
การจัดเก็บ การเบิกจาย และการสงมอบสินคาสวนทีเ่กี่ยวของกับธุรกิจ เงื่อนไขในการจัดการสินคาและการ
วิเคราะหการดําเนินงาน  

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานรับสินคา 
1. กระบวนการดําเนินการจัดการคลังสินคา 
2. การรบัสินคา 
3. การตรวจสอบสินคา 
4. การบันทึกขอมลูเอกสารทีเ่กี่ยวของ 

2 งานเกบ็สินคา 
1. การรบัมอบสินคาหลงัการตรวจสอบ 
2. การจัดเก็บสินคาเขาคลงัสินคา 
3. การบันทึกขอมลูเอกสารทีเ่กี่ยวของ 

3 งานจายสินคา 
1. การเบิกสินคาจากฝายจัดเก็บสินคา  
2. การจายและสงมอบสินคา 
3. การบันทึกขอมลูเอกสารทีเ่กี่ยวของ 
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สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 
 

ทดสอบความรูหลังการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
ประเมินพฤติกรรมลกัษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา              
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

25 
25 
35 
15 

 
 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. ชุดคอมพิวเตอร 
2. เครื่องปริ้นเตอร 
3. ชุดซอฟตแวรระบบบรหิารจัดการคลงัสินคา 
4. อินเทอรเน็ต 
5. ระบบ RFID 
6. รถยนต, รถโฟลคลิฟท, พาเลต เปนตน 
7. โทรศัพท 
8. เครื่องแฟกซ (ถาม)ี 



139 
 

 สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- คูมือการรับสินคาเขาคลังสินคา 
- คูมือการเก็บสินคาในคลังสินคา 
- คูมือการจายและสงมอบสินคาใหกบัลกูคา 
- คูมือการใชซอฟแวรระบบบรหิารจัดการคลังสินคา 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองเรียนทฤษฎี 
- สถานประกอบการที่เกี่ยวของดานการจัดการคลังสินคา 
- เอกสารทีเ่กี่ยวของกบัการจัดการคลงัสินคา เชน ตํารา กฏหมายที่เกี่ยวของ เปนตน 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. วุฒิการศึกษาไมตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนตน 
2. อายุ 18 ป ข้ึนไป 
3. มีความสามารถในการสือ่สาร ดานการฟง พูด อาน เขียน 
4. มีสภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนผูทพุพลภาพไมมีปญหาในดานสายตา 
5. ใชคอมพิวเตอรโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office, internet และรับ-สงขอมลูทาง E-mail ได 

 



 
 

สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ 
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 สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ 

 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ กลุมวิชางานโลจิสตกิส 

1205-1402 ตัวแทนออกของในงานโลจิสตกิส 120 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับพิธีการนําเขาและสงออกสินคา 
2. จัดทําใบขนสนิคาขาเขาและสินคาขาออก 
3. คํานวณภาษีอากรและสิทธิประโยชนดานภาษีอากรประเภทตาง ๆ  
4. บันทึกขอมลูพิธีการในระบบ PAPERLESS E-CUSTOMS 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีการนําเขาและสงออกสนิคา รูปแบบการขนสงสนิคาระหวางประเทศ สิทธิ
ประโยชนทางดานภาษีอากร ระบบการจําแนกพิกัดอัตราศุลกากร การตรวจปลอยสินคา กฏหมายเกี่ยวกับ
การนําเขาและสงออก และพิธีการเฉพาะเรื่อง และการจัดทําขอมูลใบขนสินคา 

เน้ือหาสาระ 
 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานพิธีการนําเขาและสงออกสินคา 

1. PAPERLESS และ E-CUSTOMS 
2. การจัดทําใบขนสินคาขาเขาและสินคาขาออก 
3. การคํานวณภาษีประเภทตาง ๆ 

2 งานสิทธิประโยชนทางดานภาษีอากร 
1. สิทธิประโยชนทางดานภาษีอากรตามกฏหมาย 
2. พันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของ 
3. ขอบเขตและกําหนดเวลาของการใชสิทธิประโยชนตามรูปแบบตาง ๆ 

3 งานตรวจปลอยสินคา 
1. การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับการตรวจปลอยสินคา 
2. การบรรจุภัณฑ การบรรจุและการจัดวางสินคา 
3. การขนสงสินคาและตูบรรจุสินคา 

4 งานจัดระบบการจําแนกพิกัดอัตราศุลกากรและพิธีการเฉพาะเร่ือง 
1. การจัดหมวดหมูสินคาในระบบฮารโมไนซ 
2. การนําสงเอกสารใหงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
3. การดําเนินพิธีการเฉพาะเรือ่งตาง ๆ 
4. บทบญัญัติตามกฎหมายพิกัดอัตราศุลกากร การจําแนกหมวดหมูของสินคา และ 

 ขอแตกตางระหวางการจัดระบบหมวดหมูของไทยกับตางประเทศ 
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สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
 
 
 
 
3 
4 
 
5 
 

ทดสอบความรูหลังการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
- การจัดทําใบขนสินคา 
- PAPERLESS และ E-CUSTOMS 
- คํานวณภาษีและจําแนกพิกัดอัตรา

 ศุลกากร 
ตรวจสอบผลงาน 
ประเมินพฤติกรรมลกัษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

25 
25 
 
 
 
 

35 
15 

 
 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. ชุดคอมพิวเตอร 
2. เครื่องปริ้นเตอร 
3. ชุดซอฟตแวรที่เกี่ยวของ (ถามี) 
4. ระบบอินเทอรเน็ต 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- เอกสารข้ันตอนพิธีการนําเขาและสงออกสินคา 
- เอกสารพกิัดอัตราศุลกากรสิทธิประโยชนทางดานภาษี 
- เอกสารพิธีการเฉพาะเรือ่ง 
- เอกสารกฏหมายเกี่ยวกับการนําเขาและสงออก 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองเรียนทฤษฏีและหองเรียนปฏิบัติคอมพิวเตอร  
- สถานประกอบการที่เกี่ยวของในดานการจัดทํา 
- เอกสารทีเ่กี่ยวของกบัธุรกจิที่อํานวยความสะดวกในการนําเขาและสงออก เชน บริษัท

 ตัวแทนออกของรบัอนุญาต เปนตน 
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 สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. วุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตร ี
2. อายุ 21 ป ข้ึนไป 
3. มีความสามารถในการสือ่สาร ดานการฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษ 
4. มีสภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนผูทพุพลภาพไมมีปญหาในดานสายตา 
5. ใชคอมพิวเตอรโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office, internet และรับ-สงขอมลูทาง E-mail ได 



 
 

 สาขาวิชาการทองเที่ยว 
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สาขาวิชาการทองเที่ยว 

การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน สาขาวิชาการทองเท่ียว 

ลําดับ ระยะเวลาเรียน (ชั่วโมง) จํานวนหลักสูตร 
1  1 - 30 5 
2 31 - 60 2 
3 61 - 90 7 
4   91 - 120 1 
5 121 - 150  5 
6 151 - 180  - 
7 181 - 210  - 
8 211 - 240  - 
9 241 ช่ัวโมงข้ึนไป - 

                   รวม 20 



 
 

สาขาวิชาการทองเที่ยว 
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สาขาวิชาการทองเที่ยว 

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน พุทธศักราช 2558 
ประเภทวิชาอตุสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาการทองเที่ยว  
กลุมวิชางานทองเที่ยวและบรกิาร กลุมวิชางานนวดแผนไทย 

ลําดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร จํานวนชั่วโมง 
1 1702-1201 งานจัดรายการนําเที่ยว 54 
2 1702-1202 งานจัดการธุรกจิ MICE 54 
3 1702-1301 มัคคุเทศกเฉพาะ (เฉพาะพื้นที่) 78 
4 1702-2101 นวดคลายเครียด 6 
5 1702-2102 ผลักกระดูกขอเคลื่อน ขอหลุด 12 
6 1702-2103 นวดคลายเครียดและประคบสมุนไพร 12 
7 1702-2104 นวดสัญญาณ 50 จุด 18 
8 1702-2105 กัวซาหนา 30 
9 1702-2301 นวดเทาเพื่อสุขภาพ 75 
10 1702-2302 นวดกดจุดสะทอนฝาเทา 62 จุด 75 
11 1702-2303 นวดตอกเสน 75 
12 1702-2304 นวดไทยแบบเชลยศักด์ิ 75 
13 1702-2305 นวดรักษาโรค 75 
14 1702-2306 นวดประคบสมุนไพร 75 
15 1702-2401 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 120 
16 1702-2501 กัวซาตัวเพื่อสุขภาพ 150 
17 1702-2502 นวดไทยแบบเชลยศักด์ิ 150 
18 1702-2503 นวดไทยแบบราชสํานัก 150 
19 1702-2504 ดูแลรางกายหลังคลอดบุตร 150 
20 1702-2505 นวดรักษาโรค 150 

รวม 20 หลักสูตร 
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สาขาวิชาการทองเที่ยว 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการทองเที่ยว กลุมวิชางานทองเที่ยว                            

1702-1201 งานจัดรายการนําเที่ยว 54 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการจัดนําเที่ยว หลักการเขียนรายการนําเที่ยวและการเสนอขาย
 รายการ นําเที่ยว 

2. เขียนรายการนําเที่ยวเหมาะสมกับทองถ่ิน สถานการณ ยุคสมัย และกลุมนักทองเที่ยว 
3. กําหนดราคาขายและการจัดจําหนายรายการนําเที่ยว 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการจัดนําเที่ยว การเขียนรายการนําเที่ยว ประเภทและ    
ข้ันตอนงานจัดรายการนําเที่ยว การสํารวจเสนทางการติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ             
การคิดราคาขายรายการนําเที่ยว การประชาสัมพันธ การจัดจําหนายรายการนําเที่ยว และการจัด           
ทํารายงานสรุปผลการจัดนําเที่ยว 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกจินําเที่ยวและการวางแผนจัดรายการนําเทีย่ว 
1. รูปแบบธุรกจินําเที่ยว 
2. ประเภทของการจัดนําเที่ยว 
3. การวางแผนงานจัดรายการนําเที่ยว 

2 หลักการจัดทํารายการนําเที่ยว 
1. ข้ันตอนงานจัดรายการนําเที่ยว 
2. การสํารวจเสนทาง 
3. การติดตอประสานงานกบัหนวยงานที่เกี่ยวของ 
4. การเขียนรายการนําเที่ยว 

3 การคิดราคาขายและการจัดจําหนายรายการนําเที่ยว 
1. การคิดคาใชจายแยกตามประเภทของการจัดนําเที่ยว 
2. การจัดทําเอกสารประกอบการขาย 
3. เทคนิคการเสนอขายรายการนําเที่ยว 
4. การจัดทํารายงานสรปุผลการจัดนําเที่ยว 
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 สาขาวิชาการทองเที่ยว 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
 
5 
 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
ประเมินพฤติกรรมลกัษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
40 
30 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. หองปฏิบัติการพรอมคอมพิวเตอร  และเครื่องปรบัอากาศ 
2. เครื่องพิมพคอมพิวเตอรเลเซอรสี (Printer Laser) 
3. เลเซอรพอยเตอร 
4. เครื่องฉายภาพ Projector 
5. เครื่องฉายภาพทบึแสง 
6. จอรบัภาพ 
7. ระบบเครือ่งเสียงหองเรียน 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือ การวางแผนและงานจัดรายการนําเที่ยว 
- แผนที่ประเทศไทย 
- ขอมูลสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ  

2 
 

แหลงเรียนรู 
- สถานที่ทองเที่ยวตามรายการนําเที่ยว 
-  สถานประกอบการ บริษัทนําเที่ยว 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีอายุไมตํ่ากวา 18 ปบริบรูณ  
2. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน  หรอืเทียบเทาข้ึนไป  
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สาขาวิชาการทองเที่ยว 

 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการทองเที่ยว กลุมวิชางานทองเที่ยว                            

1702-1202 งานจัดการธรุกิจ MICE 54 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับพื้นฐานธุรกจิ MICE   
2. วิเคราะหตลาดเปาหมายของธุรกจิ MICE  
3. มีทักษะในการประสานงานกับบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
4. ประยุกตใชความรูในการปฏิบัติงานธุรกจิ MICE 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดการธุรกิจ MICE กลุมตลาดเปาหมายวิเคราะหสถานการณใน
ปจจุบันและแนวโนมในอนาคตของธุรกิจ MICE นโยบายของรัฐกับการสงเสริมธุรกิจ MICE  

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกจิ MICE 
1. การดําเนินธุรกิจการจดัประชุมขององคกร 
2. การดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล 
3. การดําเนินธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติ 
4. การดําเนินธุรกิจการจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ 

2 การตลาดธุรกิจ MICE 
1. วิเคราะหศักยภาพของธุรกิจ MICE ในประเทศไทย 
2. กลุมตลาดเปาหมายของธุรกจิ MICE 
3. แนวโนมของธุรกจิ MICE ในปจจบุันและอนาคต 

3 การดําเนินการจัดธุรกิจ MICE 
1. การประสานงานกบัองคกรทีเ่กี่ยวของกบัธุรกจิ MICE 
2. การดําเนินงานจัดธุรกจิ MICE 
3. ศึกษาดูงานธุรกิจ MICE 
4. สรปุผลการดําเนินงานจัดธุรกจิ MICE 
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 สาขาวิชาการทองเที่ยว 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
 
5 
 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
ประเมินพฤติกรรมลกัษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา 
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
40 
30 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. หองปฏิบัติการพรอมคอมพิวเตอร  และเครื่องปรบัอากาศ 
2. เครื่องพิมพคอมพิวเตอรเลเซอรสี (Printer Laser) 
3. เลเซอรพอยเตอร 
4. เครื่องฉายภาพ Projector 
5. เครื่องฉายภาพทบึแสง 
6. จอรบัภาพ 
7. ระบบเครือ่งเสียงหองเรียน 
8. ฉากนิทรรศการ 
9. บอรดโฆษณา 
10. Pop up 
11. เคานเตอร ช้ันวางโบวชัวร 
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 

- หนังสือการจัดการธุรกจิ MICE 
- หนังสือการตลาดเพื่อการทองเที่ยว 

2 
 

แหลงเรียนรู 

- ศูนยจัดประชุม นิทรรศการ 
- โรงแรม 
- หนวยงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจ MICE 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีอายุไมตํ่ากวา 18 ปบริบรูณ  
2. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน  หรอืเทียบเทาข้ึนไป  



 
 

 สาขาวิชาการทองเที่ยว 
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สาขาวิชาการทองเที่ยว 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการทองเที่ยว กลุมวิชางานทองเที่ยว                            

1702-1301 มัคคเุทศก (เฉพาะพืน้ที่) 78 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการมัคคุเทศกและจรรยาบรรณวิชาชีพมัคคุเทศก 
2. ปฏิบัติงานมัคคุเทศกตามข้ันตอนและมาตรฐานงานมัคคุเทศก 
3. บรรยายแหลงทองเที่ยวตามรายการนําเที่ยว 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการมคัคุเทศก ความสําคัญของมัคคุเทศก คุณสมบัติและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ บทบาทหนาที่ วิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก ศิลปะการสื่อสาร การบรรยาย
แหลงทองเที่ยว การบริการ การอํานวยความสะดวก และความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 ความรูพื้นฐานทางการทองเที่ยว 
1. อุตสาหกรรมทองเที่ยวและนโยบายสงเสรมิการทองเที่ยวของรัฐ 
2. ประวัติศาสตร ภูมิศาสตรทองถ่ิน 
3. เทศกาล งานประเพณี และวัฒนธรรมทองถ่ิน 
4. สถานที่ทองเที่ยวของทองถ่ิน 
5. โรงแรมและสถานพักแรมในทองถ่ิน 
6. ภัตตาคาร และรานอาหารในทองถ่ิน 
7. ผลิตภัณฑพื้นเมือง และของที่ระลึก 
8. การอนุรกัษทรพัยากรการทองเที่ยว 
9. หลักการและการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
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 สาขาวิชาการทองเที่ยว 

 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

2 ความรูเฉพาะอาชีพ 
1. บทบาทหนาที่  มารยาท  และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก 
2. วิธีการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก 
3. การฝกพูดในที่ชุมชน (ใหมกีารฝกปฏิบัติทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศน้ันๆ) 
4. กฎหมายทีเ่กี่ยวของกบัการทองเที่ยว 
5. พฤติกรรมนักทองเทียวชาวไทยและชาวตางประเทศ 
6. การใหความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวและการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
7. มนุษยสัมพันธ 
8. จิตวิทยาการใหบริการ 

3 ฝกปฏิบัติงานมัคคุเทศกเฉพาะพืน้ที ่

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
 
5 
 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
ประเมินพฤติกรรมลกัษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
50 
20 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. หองปฏิบัติการพรอมคอมพิวเตอร  และเครื่องปรบัอากาศ 
2. เครื่องพิมพคอมพิวเตอรเลเซอรสี (Printer Laser) 
3. เลเซอรพอยเตอร 
4. เครื่องฉายภาพ Projector 
5. เครื่องฉายภาพทบึแสง 
6. จอรบัภาพ 
7. ระบบเครือ่งเสียงหองเรียน 
8. ชุดไมโครโฟนแบบพกพา 
9. วิทยุสื่อสารขนาดเล็ก 



157 
 

สาขาวิชาการทองเที่ยว 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือมัคคุเทศก 
- หนังสือความปลอดภัยทางการทองเที่ยว 
- หนังสือศิลปะการพูดและบรกิาร 
- ขอมูลทรัพยากรทองเที่ยวทองถ่ิน 
- พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก 
- หนังสือพฤติกรรมนักทองเที่ยว 

2 แหลงเรียนรู 
- สถานทีท่องเที่ยวในพื้นที่และเขตพื้นที่ติดตอ 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. เปนผูมีสัญชาติไทย  
2. มีอายุไมตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ  
3. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน  หรือเทียบเทาข้ึนไป  
4. ไมเปนโรคพิษสุราเรื้อรัง  หรือติดยาเสพติดใหโทษ  หรือเปนโรคติดตอ 
5. ไมเปนผูวิกลจริต  หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนคนไรความสามารถ หรือเสมือน        

 ไรความสามารถ 
6. ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษที่ไดกระทําความผิดโดย

 ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
7. เปนผูที่สามารถสื่อภาษาไทยไดดี 



 
 

 สาขาวิชาการทองเที่ยว 
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สาขาวิชาการทองเที่ยว 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการทองเที่ยว กลุมวิชางานนวดแผนไทย 

1702-2101 นวดคลายเครียด 6 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. เลือกเตรียมใชและบํารุงรักษ วัสดุอปุกรณการนวดคลายเครยีด 
2. นวดคลายเครียดตามข้ันตอน 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สรีระวิทยาการเลือก  เตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ  ข้ันตอนการ
นวดและการการนวดศีรษะ หนา คอ  บาไหล  การคํานวณราคา  คาบริการ  

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 
 

การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาวัสดุอปุกรณในการนวดคลายเครียด               
1. การเลือก เตรียมใช และบํารุงรักษาวัสดุอปุกรณในการปฏิบติังาน 

2 งานนวดคลายเครียด                                                                                 
1. ข้ันตอนการนวด ศีรษะ หนา คอ บา ไหล 
2. ปฏิบัติการนวด ศีรษะ หนา คอ บา ไหล  

3 การคิดคาบรกิาร                                                                       
1. คิดคํานวณตนทุนและคาบริการ 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ทดสอบการปฏิบัติ 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน 

50 
50 

รวม 100 
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 สาขาวิชาการทองเที่ยว 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. ผาขนหนูขนาด 15×15 น้ิว 
2. กระติกนํ้าแข็ง 
3. หมอน่ึง 
4. ยาหมองบาลมครีมนวดบรรเทาอาการปวด 
5. ที่หอ  

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- คูมือการนวดรกัษาโรคแบบราชสํานัก มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา พิมพครั้งแรก 

 มกราคม 2550  
- ตําราหมอนวดวัดโพธ์ิ จารกึวัดพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม 
- ตําราการนวดไทย เลม 1 (2552) มูลนิธิสาธารณสุขกบัการพัฒนา พิมพครัง้ที่ 4 
- หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสํานัก) มลูนิธิฟนฟูสงเสริมการแพทยแผนไทยเดิม 

 โรงเรียนอายุรเวท 2548 พิมพครั้งที่ 1 
- English phrase books for the workplace .Thai massage. Supervisory Unit 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการนวด 
- CD, DVD 
- อินเตอรเน็ต 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

     อานออกเขียนได และอายุ 18 ปข้ึนไป 
 



161 
 

สาขาวิชาการทองเที่ยว 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการทองเที่ยว กลุมวิชางานนวดแผนไทย 

1702-2102 ผลกักระดกูขอเคลือ่น ขอหลุด 12 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับ หลักการผลกักระดูกขอเคลื่อน ขอหลดุ 
2. ผลักกระดูกขอเคลื่อนโรคเขาเบี่ยง  กระดูกหัวไหลหลุด  ขากรรไกร  ตัดดวยความละเอียด

 รอบคอบและปลอดภัย 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ วางแผนการผลักกระดูกขอเคลื่อน ขอหลุด ผลักกระดูกขอเคลื่อน ขอหลุด
ผลักกระดูกขอเคลื่อนโรคเขาเบี่ยง  กระดูกหัวไหลหลุด  ขากรรไกร  ตัดดวยความละเอียดรอบคอบและ
ปลอดภัยมีเจตคติที่ดีและจรรยาบรรณในงานอาชีพ 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 การผลักกระดูกขอเคลือ่น ขอหลุด 
1. ผลักกระดูกขอเคลื่อนโรคเขาเบี่ยง 
2. ผลักกระดูกหัวไหลหลุด 
3. ผลักกระดูกขากรรไกรคาง 

2 การคิดคาบรกิาร 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ทดสอบการปฏิบัติ 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน 

30 
70 

รวม 100 
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 สาขาวิชาการทองเที่ยว 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. หองนวด 9×10 เมตร พรอมเครื่องปรับอากาศ 25,000 BTU  1 หอง 
2. เตียงนวดพรอมอุปกรณ 
3. ที่นอน หมอน 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- คูมือการนวดรกัษาโรคแบบราชสํานัก มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา พิมพครั้งแรก 

 มกราคม 2550  
- ตําราหมอนวดวัดโพธ์ิ จารกึวัดพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม 
- ตําราการนวดไทย เลม 1 (2552) มูลนิธิสาธารณสุขกบัการพัฒนา พิมพครัง้ที่ 4 
- หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสํานัก) มลูนิธิฟนฟูสงเสริมการแพทยแผน 

 ไทยเดิม โรงเรียนอายุรเวท 2548 พิมพครั้งที่ 1 
- English phrase books for the workplace .Thai massage. Supervisory Unit 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการนวด 
- CD, DVD 
- อินเตอรเน็ต 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

     อานออกเขียนได และอายุ 18 ปข้ึนไป 
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สาขาวิชาการทองเที่ยว 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการทองเที่ยว กลุมวิชางานนวดแผนไทย 

1702-2103 นวดคลายเครียดและประคบสมุนไพร 12 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับ สรรีะวิทยา ศีรษะ คอ บา ไหล 
2. เลือกเตรียม ใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณการนวดคลายเครียดและประคบสมุนไพร 
3. นวดคลายเครียดและประคบสมุนไพรตามข้ันตอน 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษา วัสดุอุปกรณการนวดคลายเครียดและ
ประคบสมุนไพร วางแผนการนวดคลายเครียดและประคบสมุนไพรการนวดคลายเครียดและประคบ
สมุนไพร มีเจตคติที่ดีและจรรยาบรรณในงานอาชีพ  

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียมเตรียมใชและบํารงุรักษาวัสดุอุปกรณในงานนวดคลายเครียดและประคบ
สมุนไพร 

1. การเลือก เตรียมใช และบํารุงรักษาวัสดุอปุกรณในการปฏิบติังาน             
2 งานนวดคลายเครียดและประคบสมุนไพร 

1. ข้ันตอนการนวดศีรษะ, คอ, บา, ไหล 
2. ปฏิบัติการนวดศีรษะ, คอ, บา, ไหล  

3 การคิดคาบรกิาร                                                                       
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ทดสอบการปฏิบัติ 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน 

30 
70 

รวม 100 
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 สาขาวิชาการทองเที่ยว 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 
1. ผาขนหนูขนาด 15×15 น้ิว 
2. กระติกนํ้าแข็ง 
3. หมอน่ึง 
4. ยาหมองบาลม  
5. ครีมนวดบรรเทาปวด 
6. ลูกประคบสมุนไพร 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- คูมือการนวดรกัษาโรคแบบราชสํานัก มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา พิมพครั้งแรก 

 มกราคม 2550  
- ตําราหมอนวดวัดโพธ์ิ จารกึวัดพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม 
- ตําราการนวดไทย เลม 1 (2552) มูลนิธิสาธารณสุขกบัการพัฒนา พิมพครัง้ที่ 4 
- หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสํานัก) มลูนิธิฟนฟูสงเสริมการแพทยแผนไทยเดิม 

 โรงเรียนอายุรเวท 2548 พิมพครัง้ที่ 1 
- English phrase books for the workplace .Thai massage. Supervisory Unit 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการนวด 
- CD, DVD 
- อินเตอรเน็ต 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

อานออกเขียนได และอายุ 18 ปข้ึนไป 
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สาขาวิชาการทองเที่ยว 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการทองเที่ยว กลุมวิชางานนวดแผนไทย 

1702-2104 นวดสัญญาณ  50  จุด 18 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตรและสรรีะวิทยา 
2. เลือกเตรียม ใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณนวดสญัญาณ  50  จุด 
3. นวดสัญญาณ  50  จุดตามข้ันตอน 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือก เตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ  ข้ันตอนการนวดสัญญาณ  
50  จุด ปฏิบัติการนวดสัญญาณ  50  จุด 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียมเตรียมใชและบํารงุรักษาวัสดุอุปกรณ                                              
1. การเลือก เตรียมใช และบํารุงรักษาวัสดุอปุกรณในการปฏิบติังาน             

2 งานการนวดสญัญาณ  50  จุด                                                                             
1. ข้ันตอนการนวดสัญญาณ  50   จุด 
2. ปฏิบัติการนวดสัญญาณ  50 จุด 

3 การคิดคาบรกิาร                                                                      
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 

การวัดและประเมนิผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ทดสอบการปฏิบัติ 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน 

20 
80 

รวม 100 
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 สาขาวิชาการทองเที่ยว 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. ผาขนหนูขนาด 15×15 น้ิว 
2. กระติกนํ้าแข็ง 
3. หมอน่ึง 
4. ยาหมองบาลม ครีมนวดบรรเทาปวด 
5. ลูกประคบสมุนไพร 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- คูมือการนวดรกัษาโรคแบบราชสํานัก มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา พิมพครั้งแรก 

 มกราคม 2550  
- ตําราหมอนวดวัดโพธ์ิ จารกึวัดพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม 
- ตําราการนวดไทย เลม 1 (2552) มูลนิธิสาธารณสุขกบัการพัฒนา พิมพครัง้ที่ 4 
- หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสํานัก) มลูนิธิฟนฟูสงเสริมการแพทยแผนไทยเดิม 

 โรงเรียนอายุรเวท 2548 พิมพครัง้ที่ 1 
- English phrase books for the workplace .Thai massage. Supervisory Unit 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการนวด 
- CD, DVD 
- อินเตอรเน็ต 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

อานออกเขียนได และอายุ 18 ปข้ึนไป 
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สาขาวิชาการทองเที่ยว 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการทองเที่ยว กลุมวิชางานนวดแผนไทย 

1702-2105 กัวซาหนา 30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับ โครงสรางของใบหนา 
2. เลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอปุกรณ กัวซาหนา 
3. นวดกัวซาตามแนวใบหนา และศีรษะ คอ บา ไหล 
4. อบและพอกใบหนาดวยสมุนไพร 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกัวซาหนา การเลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ กัวซาหนา          
อบใบหนาดวยสมุนไพรไทย นวดกัวซาตามแนวใบหนา ศรีษะ คอ บา ไหล  พอกหนาดวยผงสมุนไพรไทย
เพื่อบํารุงหนา 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก  เตรียม ใช และบํารุงรักษาวัสดุอปุกรณ  กัวซาหนา 
1. เลือก เตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ  กัวซาหนา ในการปฏิบัติงาน 
2. การเลือกอุปกรณกัวซาหนา 

2 งานอบใบหนาดวยสมุนไพรไทย 
1. การเลือกวัสดุอุปกรณสมุนไพรไทย 
2. ลาง หั่น โขลก  ตมสมุนไพรไทย 
3. อบใบหนาดวยสมุนไพรไทย 

3 งานนวดกัวซาตามแนวใบหนาและศีรษะ บา ไหล  คลายเครยีด 
1. การนวดกัวซาตามแนวใบหนา 
2. การนวดกัวซาตามแนวศีรษะ 
3. การนวดกัวซาตามแนว คอ  บา  ไหล 
4. เลือกผงสมนุไพรไทยสําหรับพอกหนา 
5. พอกหนาดวยสมุนไพรไทย 
6. เลือกผลิตภัณฑ บํารุงผิว 
7. บํารุงผิว 

4 การคิดคาบรกิาร 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 
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 สาขาวิชาการทองเที่ยว 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ทดสอบการปฏิบัติ 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน 

40 
60 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. หมอดินพรอมฝา 1 ใบ 
2. ผากระโจมอบหนา 1 ใบ  ผาขนหนูขนาด 15×30 ซ.ม. 1 ผืน 
3. แผนกัวซาหนา 
4. นํ้ามันมะพราวสกัดเย็น 
5. สมุนไพรสด 
6. ผงสมุนไพรพอกหนา 
7. เขียง มีด ครก หมอตม 
8. สําลรีีดขอบ กระดาษทิชชู 
9. ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา 
10. กระจกขนาด 8 × 10 น้ิว 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือกายวิภาคศาสตรและสรีระวิทยาของมนุษย ผศ. รําแพน พรเทพ เกษมสันต  

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฎิบัติการนวด 
- รานจําหนาย สมุนไพร  ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

อานออกเขียนได และอายุ 18 ปข้ึนไป 
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สาขาวิชาการทองเที่ยว 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการทองเที่ยว กลุมวิชางานนวดแผนไทย 

1702-2301 นวดเทาเพือ่สุขภาพ 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับ กายวิภาคศาสตรและสรีระของฝาเทา 
2. เลือก เตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณนวดฝาเทา 
3. นวดเทาตามข้ันตอนเพื่อสุขภาพ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการนวดเทาเพื่อสุขภาพ การเลือก เตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ  
และผลิตภัณฑที่ใชในการนวดฝาเทาเพื่อสุขภาพ การคิดคํานวณตนทุนและการกําหนดราคาคาบริการ 
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียมเตรียมใชและบํารงุรักษาวัสดุอุปกรณในการนวดฝาเทาเพื่อสุขภาพ 
1. การเลือก เตรียมใช และบํารุงรักษาวัสดุอปุกรณในการนวดฝาเทาเพื่อสุขภาพ 

2 งานนวดฝาเทาเพื่อสุขภาพ 
1. ข้ันตอนการนวดฝาเทาเพื่อสุขภาพฝาเทา 
2. ข้ันตอนการนวดฝาเทาเพื่อสุขภาพดานใน 
3. ข้ันตอนการนวดฝาเทาเพื่อสุขภาพดานนอก 
4. ข้ันตอนการนวดฝาเทาเพื่อสุขภาพหลังเทา 

3 การคิดคาบรกิาร                                                                      
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ทดสอบการปฏิบัติ 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน 

30 
70 

รวม 100 
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 สาขาวิชาการทองเที่ยว 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. หองนวดเทา 9×10 เมตร พรอมเครื่องปรับอากาศ 25,000 BTU 2 เครื่อง 
2. เกาอี้นวดเทา  พรอมชุดอุปกรณ 
3. อางลางหนา 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- คูมือการนวดรกัษาโรคแบบราชสํานัก มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา พิมพครั้งแรก 

 มกราคม 2550  
- ตําราหมอนวดวัดโพธ์ิ จารกึวัดพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม 
- ตําราการนวดไทย เลม 1 (2552) มูลนิธิสาธารณสุขกบัการพัฒนา พิมพครัง้ที่ 4 
- หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสํานัก) มลูนิธิฟนฟูสงเสริมการแพทยแผนไทยเดิม 

 โรงเรียนอายุรเวท 2548 พิมพครัง้ที่ 1 
- English phrase books for the workplace .Thai massage. Supervisory Unit 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการนวด 
- CD, DVD 
- อินเตอรเน็ต 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

อานออกเขียนได และอายุ 18 ปข้ึนไป 
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สาขาวิชาการทองเที่ยว 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการทองเที่ยว กลุมวิชางานนวดแผนไทย 

1702-2302 นวดกดจุดสะทอนฝาเทา 62  จุด 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับ การวิภาคศาสตรและสรรีะของนวดกดจุดสะทอนฝาเทา 
2. เลือก เตรียม ใชและบํารงุรักษาวัสดุอุปกรณนวดกดจุดสะทอนฝาเทา 
3. นวดกดจุดสะทอนฝาเทา 62  จุด 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการนวดกดจุดสะทอนฝาเทา  62 จุด การเลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุ
อุปกรณ  และผลิตภัณฑที่ใชในการนวด การคิดคํานวณตนทุนและการกําหนดราคาคาบริการ จรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติงาน 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียมเตรียมใชและบํารงุรักษาวัสดุอุปกรณในนวดกดจุดสะทอนฝาเทา 
1. การเลือก เตรียมใช และบํารุงรักษาวัสดุอปุกรณในการนวดกดจุดสะทอนฝาเทา 

2 งานนวดกดจุดสะทอนฝาเทา 
1. ข้ันตอนการนวดกดจุดสะทอนฝาเทา 
2. ข้ันตอนการนวดกดจุดสะทอนฝาเทาดานใน 
3. ข้ันตอนการนวดกดจุดสะทอนฝาเทาดานนอก 
4. ข้ันตอนการนวดกดจุดสะทอนหลงัเทา 

3 การคิดคาบรกิาร                                                                      
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ทดสอบการปฏิบัติ 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน 

30 
70 

รวม 100 
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 สาขาวิชาการทองเที่ยว 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. หองนวดพรอมชุดอุปกรณ 9×10 เมตร พรอมเครือ่งปรับอากาศ 25,000 BTU 2 เครื่อง 
2. พรอมชุดอปุกรณ  

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- คูมือการนวดรกัษาโรคแบบราชสํานัก มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา พิมพครั้งแรก 

 มกราคม 2550  
- ตําราหมอนวดวัดโพธ์ิ จารกึวัดพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม 
- ตําราการนวดไทย เลม 1 (2552) มูลนิธิสาธารณสุขกบัการพัฒนา พิมพครัง้ที่ 4 
- หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสํานัก) มลูนิธิฟนฟูสงเสริมการแพทยแผนไทยเดิม 

 โรงเรียนอายุรเวท 2548 พิมพครัง้ที่ 1 
- English phrase books for the workplace .Thai massage. Supervisory Unit 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการนวด 
- CD, DVD 
- อินเตอรเน็ต 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

อานออกเขียนได และอายุ 18 ปข้ึนไป 
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สาขาวิชาการทองเที่ยว 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการทองเที่ยว กลุมวิชางานนวดแผนไทย 

1702-2303 นวดตอกเสน 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการเลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ  และผลิตภัณฑที่ใชในการ
นวดตอกเสน 

2. เลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอปุกรณ นวดตอกเสน 
3. นวดตอกเสนตามรางกาย 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการนวดตอกเสน การเลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ  และ
ผลิตภัณฑที่ใชในการนวด การคิดคํานวณตนทุนและการกําหนดราคาคาบริการ จรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียมเตรียมใชและบํารงุรักษาวัสดุอุปกรณในงานนวดตอกเสน 
1. การเลือก เตรียมใช และบํารุงรักษาวัสดุอปุกรณในการปฏิบติังาน             

2 งานนวดตอกเสน                                                                             
1. ข้ันตอนนวดตอกเสนขา, แขน 
2. ข้ันตอนนวดตอกเสนหลงั 
3. ข้ันตอนนวดตอกเสนทาน่ัง 
4. ข้ันตอนนวดตอกเสนบา, โคงคอ, ไหล 

3 นวดตอกเสนเชิงธุรกจิ                                                                      
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 
2. ดําเนินธุรกิจการงานนวดตอกเสน 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ทดสอบการปฏิบัติ 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน 

30 
70 

รวม 100 
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 สาขาวิชาการทองเที่ยว 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. หองนวด 9×10 เมตร พรอมเครื่องปรับอากาศ 25,000 BTU  1 หอง 
2. เตียงนวดพรอมอุปกรณ 
3. ที่นอน  หมอน 
4. ชุดอุปกรณการตอกเสน 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- คูมือการนวดรกัษาโรคแบบราชสํานัก มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา พิมพครั้งแรก 

 มกราคม 2550  
- ตําราหมอนวดวัดโพธ์ิ จารกึวัดพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม 
- ตําราการนวดไทย เลม 1 (2552) มูลนิธิสาธารณสุขกบัการพัฒนา พิมพครัง้ที่ 4 
- หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสํานัก) มลูนิธิฟนฟูสงเสริมการแพทยแผนไทยเดิม 

 โรงเรียนอายุรเวท 2548 พิมพครัง้ที่ 1 
- English phrase books for the workplace .Thai massage. Supervisory Unit 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการนวด 
- CD, DVD 
- อินเตอรเน็ต 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

อานออกเขียนได และอายุ 18 ปข้ึนไป 
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สาขาวิชาการทองเที่ยว 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการทองเที่ยว กลุมวิชางานนวดแผนไทย 

1702-2304 นวดไทยแบบเชลยศกัดิ ์ 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการเลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ  และผลิตภัณฑที่ใชในการ
 นวดไทยแบบเชลยศักด์ิ 

2. เลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอปุกรณ นวดไทยแบบเชลยศักด์ิ 
3. นวดไทยแบบเชลยศักด์ิตามข้ันตอน 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการนวดไทยแบบเชลยศักด์ิ การเลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ  
และผลิตภัณฑที่ใชในการนวด การคิดคํานวณตนทุน และการกําหนดราคาคาบริการ จรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก  เตรียม อปุกรณการนวดไทยแบบเชลยศักด์ิ 
1. การเตรียมใชและบํารงุรักษาวัสดุอุปกรณ  ในการปฏิบัติงาน 

2 งานนวดแผนไทยแบบเชลยศักด์ิ 
1. ข้ันตอนการนวดทานอนหงาย 
2. ข้ันตอนการนวดทานอนตะแคง 
3. ข้ันตอนการนวดทานอนควํ่า 
4. ข้ันตอนการนวดทาน่ัง 

3 การคิดคาบรกิาร 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ทดสอบการปฏิบัติ 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน 

20 
80 

รวม 100 
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 สาขาวิชาการทองเที่ยว 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. หองนวดไทย 
2. เตียงนวดตัว พรอมชุดอุปกรณ 
3. ที่นอน  ปอกหมอน  ผาขนหนู 
4. ล็อกเกอร 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- คูมือการนวดรกัษาโรคแบบราชสํานัก มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา พิมพครั้งแรก 

 มกราคม 2550  
- ตําราหมอนวดวัดโพธ์ิ จารกึวัดพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม 
- ตําราการนวดไทย เลม 1 (2552) มูลนิธิสาธารณสุขกบัการพัฒนา พิมพครัง้ที่ 4 
- หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสํานัก) มลูนิธิฟนฟูสงเสริมการแพทยแผนไทยเดิม 

 โรงเรียนอายุรเวท 2548 พิมพครัง้ที่ 1 
- English phrase books for the workplace .Thai massage. Supervisory Unit 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการนวด 
- CD, DVD 
- อินเตอรเน็ต 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

อานออกเขียนได และอายุ 18 ปข้ึนไป 
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สาขาวิชาการทองเที่ยว 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการทองเที่ยว กลุมวิชางานนวดแผนไทย 

1702-2305 นวดรกัษาโรค 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการเลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ  และผลิตภัณฑที่ใชในการ
 นวดรักษาโรค 

2. เลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอปุกรณ นวดรักษาโรค 
3. นวดรักษาโรคตามข้ันตอน 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการนวดรักษาโรค การเลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ  และ
ผลิตภัณฑที่ใชในการนวด การคิดคํานวณตนทุนและการกําหนดราคาคาบริการ จรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียมเตรียมใชและบํารงุรกัษาวัสดุอุปกรณ                                              
1. การเลือก เตรียมใช และบํารุงรักษาวัสดุอปุกรณในการปฏิบติังาน             

2 งานนวดรักษาโรค                                                                              
1. ข้ันตอนการนวดรักษาโรค ลมปลายปตคาด สญัญาณ  1, 3  หลัง 
2. ข้ันตอนการนวดรักษาโรค ลมปลายปตคาด สญัญาณ  4, 5 คอ 
3. ข้ันตอนการนวดรักษาโรคจับโปงแหงเขา, จับโปงนํ้าเขา 
4. ข้ันตอนการนวดรักษาโรค ลมปลายปตคาดสัญญาณ 5 ไหล, ลมลําบองสัญญาณ 

 1, 3 
5. ข้ันตอนการนวดรักษาโรคดานลม 
6. ฝกภาคปฏิบัติงาน  60 ราย 

3 การคิดคาบรกิาร 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 
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 สาขาวิชาการทองเที่ยว 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ทดสอบการปฏิบัติ 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน 

20 
80 

รวม 100 

เครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ 

1. หองนวด 9×10 เมตร พรอมเครื่องปรับอากาศ 25,000 BTU  1 หอง 
2. เตียงนวดพรอมอุปกรณ 
3. ที่นอน หมอน 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- คูมือการนวดรกัษาโรคแบบราชสํานัก มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา พิมพครั้งแรก 

 มกราคม 2550  
- ตําราหมอนวดวัดโพธ์ิ จารกึวัดพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม 
- ตําราการนวดไทย เลม 1 (2552) มูลนิธิสาธารณสุขกบัการพัฒนา พิมพครัง้ที่ 4 
- หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสํานัก) มลูนิธิฟนฟูสงเสริมการแพทยแผนไทยเดิม 

 โรงเรียนอายุรเวท 2548 พิมพครัง้ที่ 1 
- English phrase books for the workplace .Thai massage. Supervisory Unit 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการนวด 
- CD, DVD 
- อินเตอรเน็ต 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

อานออกเขียนได และอายุ 18 ปข้ึนไป 
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สาขาวิชาการทองเที่ยว 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการทองเที่ยว กลุมวิชางานนวดแผนไทย 

1702-2306 นวดประคบสมุนไพร 75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการเลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ  และผลิตภัณฑที่ใชในการ
 นวดประคบสมุนไพร 

2. เลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอปุกรณ นวดประคบสมุนไพร 
3. นวดประคบสมุนไพรตามข้ันตอน 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการนวดประคบสมุนไพร การเลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ  
และผลิตภัณฑที่ใชในการนวด การคิดคํานวณตนทุนและการกําหนดราคาคาบริการ จรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก  เตรียม อปุกรณนวดประคบสมุนไพร 
1. การเตรียมใชและบํารงุรักษาวัสดุอุปกรณ  ในการปฏิบัติงาน 

2 งานนวดประคบสมุนไพร 
1. ข้ันตอนการนวดประคบสมุนไพรทานอนหงาย 
2. ข้ันตอนการนวดประคบสมุนไพรทานอนตะแคง 
3. ข้ันตอนการนวดประคบสมุนไพรทานอนควํ่า 
4. ข้ันตอนการนวดประคบสมุนไพรทาน่ัง 

3 การคิดคาบรกิาร 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ทดสอบการปฏิบัติ 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน 

20 
80 

รวม 100 
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 สาขาวิชาการทองเที่ยว 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. หองนวดไทย  
2. เตียงนวดตัว พรอมชุดอุปกรณ 
3. ที่นอน  ปอกหมอน  ผาขนหนู 
4. ล็อกเกอร 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- คูมือการนวดรกัษาโรคแบบราชสํานัก มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา พิมพครั้งแรก 

 มกราคม 2550  
- ตําราหมอนวดวัดโพธ์ิ จารกึวัดพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม 
- ตําราการนวดไทย เลม 1 (2552) มูลนิธิสาธารณสุขกบัการพัฒนา พิมพครัง้ที่ 4 
- หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสํานัก) มลูนิธิฟนฟูสงเสริมการแพทยแผนไทยเดิม 

 โรงเรียนอายุรเวท 2548 พิมพครัง้ที่ 1 
- English phrase books for the workplace .Thai massage. Supervisory Unit 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการนวด 
- CD, DVD 
- อินเตอรเน็ต 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

อานออกเขียนได และอายุ 18 ปข้ึนไป 
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สาขาวิชาการทองเที่ยว 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการทองเที่ยว กลุมวิชางานนวดแผนไทย 

1702-2401 นวดไทยเพือ่สุขภาพ 120 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการเลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ  และผลิตภัณฑที่ใชในการ
 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 

2. เลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอปุกรณนวดไทยเพื่อสขุภาพ 
3. นวดไทยเพื่อสุขภาพตามข้ันตอน 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการนวดไทยเพื่อสุขภาพ การเลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ  
และผลิตภัณฑที่ใชในการนวด การคิดคํานวณตนทุนและการกําหนดราคาคาบริการ จรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก  เตรียม อปุกรณการนวดไทยเพือ่สุขภาพ 
1. การเตรียมใชและบํารงุรักษาวัสดุอุปกรณ  ในการปฏิบัติงาน 

2 งานนวดไทยเพื่อสุขภาพ 
1. ข้ันตอนการนวดทานอนหงาย 
2. ข้ันตอนการนวดทานอนตะแคง 
3. ข้ันตอนการนวดทานอนควํ่า 
4. ข้ันตอนการนวดทาน่ัง 

3 การคิดคาบรกิาร 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 

การวัดและประเมินผล  

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ทดสอบการปฏิบัติ 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน 

20 
80 

รวม 100 
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 สาขาวิชาการทองเที่ยว 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. หองนวดไทย  
2. เตียงนวดตัว พรอมชุดอุปกรณ 
3. ที่นอน  ปอกหมอน  ผาขนหนู 
4. ล็อกเกอร 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- คูมือการนวดรกัษาโรคแบบราชสํานัก มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา พิมพครั้งแรก 

 มกราคม 2550  
- ตําราหมอนวดวัดโพธ์ิ จารกึวัดพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม 
- ตําราการนวดไทย เลม 1 (2552) มูลนิธิสาธารณสุขกบัการพัฒนา พิมพครัง้ที่ 4 
- หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสํานัก) มลูนิธิฟนฟูสงเสริมการแพทยแผนไทยเดิม 

 โรงเรียนอายุรเวท 2548 พิมพครัง้ที่ 1 
- English phrase books for the workplace .Thai massage. Supervisory Unit 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการนวด 
- CD, DVD 
- อินเตอรเน็ต 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

อานออกเขียนได และอายุ 18 ปข้ึนไป 
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สาขาวิชาการทองเที่ยว 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการทองเที่ยว กลุมวิชางานนวดแผนไทย 

1702-2501 กัวซาตัวเพือ่สุขภาพ 150 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการกัวซาตัวเพื่อสุขภาพ 
2. เลือกเตรียมและบํารงุรกัษาเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอปุกรณกัวซา 
3. นวดกัวซาตามอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการนวดกัวซาเพื่อสุขภาพการเลือกเตรียมใชและบํารุงรักษา วัสดุอุปกรณ 
การนวดกัวซาเพื่อสุขภาพตามอวัยวะของรางกาย จรรยาบรรณในงานอาชีพ 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก  เตรียม ใช และบํารุงรักษาวัสดุอปุกรณ  กัวซาหนา 
1. เลือก เตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ  กัวซาหนา ในการปฏิบัติงาน 
2. การเลือกอุปกรณกัวซาหนา 

2 งานนวดกัวซาตัวเพื่อสุขภาพ 
1. ข้ันตอนการนวดกัวซาทาน่ัง 
2. ข้ันตอนการนวดกัวซาทานอนหงาย 
3. ข้ันตอนการนวดกัวซาทานอนควํ่า 

3 การคิดคาบรกิาร 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ทดสอบการปฏิบัติ 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน 

40 
60 

รวม 100 
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 สาขาวิชาการทองเที่ยว 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เสื้อผา สําหรบัผูรับบริการ 
2. เกาอี้ไมมพีนักพิง 
3. อุปกรณการกัวซาตัว 
4. นํ้ามันมะพราวสกัดเย็น 
5. เตียงนวด 
6. หมอน 
7. ช้ันวางของ 
8. กระดาษทิชชู 
9. ล็อกเกอร 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- หนังสือกายวิภาคศาสตรและสรีระวิทยาของมนุษย ผศ. รําแพน พรเทพ เกษมสันต  

 ISBN 9789742557492 
- กัวซาขูดพิษพิชิตโลก  สุจิตรา เจริญภัทรเภสัช 2553  

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฎิบัติการนวด 
- รานจําหนาย สมุนไพร  ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

อานออกเขียนได และอายุ 18 ปข้ึนไป 
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สาขาวิชาการทองเที่ยว 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการทองเที่ยว กลุมวิชางานนวดแผนไทย 

1702-2502 นวดไทยแบบเชลยศกัดิ ์ 150 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการเลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ  และผลิตภัณฑที่ใชนวดไทย
 แบบเชลยศักด์ิ 

2. เลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอปุกรณ นวดนวดไทยแบบเชลยศักด์ิ 
3. นวดไทยแบบเชลยศักด์ิตามข้ันตอน 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการนวดไทยแบบเชลยศักด์ิ การเลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ  
และผลิตภัณฑที่ใชในการนวด การคิดคํานวณตนทุนและการกําหนดราคาคาบริการ จรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก  เตรียม อปุกรณการนวดไทยแบบเชลยศักด์ิ 
1. การเตรียมใชและบํารงุรักษาวัสดุอุปกรณ  ในการปฏิบัติงาน 

2 งานนวดแผนไทยแบบเชลยศักด์ิ 
1. ข้ันตอนการนวดทานอนหงาย 
2. ข้ันตอนการนวดทานอนตะแคง 
3. ข้ันตอนการนวดทานอนควํ่า 
4. ข้ันตอนการนวดทาน่ัง 

3 การคิดคาบรกิาร 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ทดสอบการปฏิบัติ 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน 

20 
80 

รวม 100 
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 สาขาวิชาการทองเที่ยว 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. หองนวดไทย  
2. เตียงนวดตัว พรอมชุดอุปกรณ 
3. ที่นอน  ปอกหมอน  ผาขนหนู 
4. ล็อกเกอร 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- คูมือการนวดรกัษาโรคแบบราชสํานัก มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา พิมพครั้งแรก 

 มกราคม 2550  
- ตําราหมอนวดวัดโพธ์ิ จารกึวัดพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม 
- ตําราการนวดไทย เลม 1 (2552) มูลนิธิสาธารณสุขกบัการพัฒนา พิมพครัง้ที่ 4 
- หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสํานัก) มลูนิธิฟนฟูสงเสริมการแพทยแผนไทยเดิม 

 โรงเรียนอายุรเวท 2548 พิมพครัง้ที่ 1 
- English phrase books for the workplace .Thai massage. Supervisory Unit 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการนวด 
- CD, DVD 
- อินเตอรเน็ต 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

อานออกเขียนได และอายุ 18 ปข้ึนไป 
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สาขาวิชาการทองเที่ยว 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการทองเที่ยว กลุมวิชางานนวดแผนไทย 

1702-2503 นวดไทยแบบราชสํานกั 150 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการเลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ  และผลิตภัณฑที่ใชนวดไทย
 แบบราชสํานัก 

2. เลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอปุกรณ นวดนวดไทยแบบราชสํานัก 
3. นวดไทยแบบราชสํานักตามข้ันตอน 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการนวดไทยแบบราชสํานักการเลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ  
และผลิตภัณฑที่ใชในการนวด การคิดคํานวณตนทุนและการกําหนดราคาคาบริการ จรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก  เตรียม อปุกรณการนวดไทยแบบราชสํานัก 
1. การเตรียมใชและบํารงุรักษาวัสดุอุปกรณ  ในการปฏิบัติงาน 

2 งานนวดแผนไทยแบบราชสํานัก 
1. ข้ันตอนการนวดทานอนหงาย 
2. ข้ันตอนการนวดทานอนตะแคง 
3. ข้ันตอนการนวดทาน่ัง 

3 การคิดคาบรกิาร 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ทดสอบการปฏิบัติ 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน 

20 
80 

รวม 100 
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 สาขาวิชาการทองเที่ยว 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. หองนวดไทย  
2. เตียงนวดตัว พรอมชุดอุปกรณ 
3. ที่นอน  ปอกหมอน  ผาขนหนู 
4. ล็อกเกอร 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- คูมือการนวดรกัษาโรคแบบราชสํานัก มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา พิมพครั้งแรก 

 มกราคม 2550  
- ตําราหมอนวดวัดโพธ์ิ จารกึวัดพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม 
- ตําราการนวดไทย เลม 1 (2552) มูลนิธิสาธารณสุขกบัการพัฒนา พิมพครัง้ที่ 4 
- หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสํานัก) มลูนิธิฟนฟูสงเสริมการแพทยแผนไทยเดิม 

 โรงเรียนอายุรเวท 2548 พิมพครัง้ที่ 1 
- English phrase books for the workplace .Thai massage. Supervisory Unit 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการนวด 
- CD, DVD 
- อินเตอรเน็ต 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

อานออกเขียนได และอายุ 18 ปข้ึนไป 
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สาขาวิชาการทองเที่ยว 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการทองเที่ยว กลุมวิชางานนวดแผนไทย 

1703-2504 งานดูแลรางกายหลังคลอดบตุร 150 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการดูแลรางกายหลังคลอดบุตร  
2. เลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอปุกรณดูแลรางกายหลงัคลอดบุตร 
3. นวด ทับหมอเกลอื อบ ขัด อาบ ด่ืมเพื่อดูแลรางกายหลังคลอดบุตรตามข้ันตอน 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและ.ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรางกายหลังคลอดบุตร เลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ
ดูแลหลังคลอดบุตร นวด ทับหมอเกลือ อบ ขัด อาบ ด่ืม  มีเจตคติที่ดีและจรรยาบรรณในงานอาชีพ   

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก  เตรียม อปุกรณการดูแลหลังคลอดบุตร 
1. การเตรียมใชและบํารงุรักษาวัสดุอุปกรณ  ในการปฏิบัติงานดูแลหลังคลอดบุตร 

2 งานการดูแลหลังคลอดบุตร 
1. ข้ันตอนการ นวดตัว  
2. ข้ันตอนการ ทับหมอเกลือ  
3. ข้ันตอนการ อบตัว  
4. ข้ันตอนการ ขัดตัว 
5. ข้ันตอนการ อาบนํ้าสมุนไพร  
6. ข้ันตอนการ ด่ืมนํ้าสมุนไพร 

3 การคิดคาบรกิาร 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ทดสอบการปฏิบัติ 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน 

30 
70 

รวม 100 
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 สาขาวิชาการทองเที่ยว 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. หองนวดไทย  
2. เตียงนวดตัว พรอมชุดอุปกรณ 
3. ที่นอน  ปอกหมอน  ผาขนหนู 
4. ล็อกเกอร 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- คูมือการนวดรกัษาโรคแบบราชสํานัก มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา พิมพครั้งแรก 

 มกราคม 2550  
- ตําราหมอนวดวัดโพธ์ิ จารกึวัดพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม 
- ตําราการนวดไทย เลม 1 (2552) มูลนิธิสาธารณสุขกบัการพัฒนา พิมพครัง้ที่ 4 
- หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสํานัก) มลูนิธิฟนฟูสงเสริมการแพทยแผนไทยเดิม 

 โรงเรียนอายุรเวท 2548 พิมพครัง้ที่ 1 
- English phrase books for the workplace .Thai massage. Supervisory Unit 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการนวด 
- CD, DVD 
- อินเตอรเน็ต 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

อานออกเขียนได และอายุ 18 ปข้ึนไป 
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สาขาวิชาการทองเที่ยว 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการทองเที่ยว กลุมวิชางานนวดแผนไทย 

1702-2505 นวดรกัษาโรค 150 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับ กายวิภาคศาสตรและสรีระวิทยา 
2. เลือกเตรียม ใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณนวดรักษาโรค 
3. นวดรักษาโรคตามอาการของโรค 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการนวดรักษาโรค การเลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ ข้ันตอน
การนวดรักษาโรค และผลิตภัณฑที่ใชในการนวดรักษาโรค การบํารุงรักษา การคิดคํานวณตนทุนและ             
การกําหนดราคาคาบริการ จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 งานเลอืก เตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอปุกรณ                                              
1. การเลือก เตรียมใช และบํารุงรักษาวัสดุอปุกรณในการปฏิบติังาน 

2 งานนวดรักษาโรค                                                                              
1. ข้ันตอนการนวดรักษาโรค ลมปลายปตคาด สญัญาณ  1, 3  หลัง 
2. ข้ันตอนการนวดรักษาโรค ลมปลายปตคาด สญัญาณ  4, 5 คอ 
3. ข้ันตอนการนวดรักษาโรคจับโปงแหงเขา, จับโปงนํ้าเขา 
4. ข้ันตอนการนวดรักษาโรค ลมปลายปตคาดสัญญาณ 5 ไหล, ลมลําบองสัญญาณ 1, 3 
5. ข้ันตอนการนวดรักษาโรคดานลม ดานเลือด  
6. ข้ันตอนการนวดรักษาโรคอัมพฤกษ อัมพาต  
7. ข้ันตอนการนวดรักษาโรคน้ิวไกปน 
8. ข้ันตอนการนวดรักษาโรคหัวไหลติด หัวไหลเรื้อรัง   
9. ข้ันตอนการนวดรักษาโรค เปนลม สมรรถภาพทางเพศเสือ่ม  ลองชํ้า มดลูก 
10. ข้ันฝกการปฏิบัติงาน 100 ราย 

3 การคิดคาบรกิาร 
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบรกิาร 
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 สาขาวิชาการทองเที่ยว 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ทดสอบการปฏิบัติ 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน 

20 
80 

รวม 100 

เครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ 

1. หองนวด 9×10 เมตร พรอมเครื่องปรับอากาศ 25,000 BTU  1 หอง 
2. เตียงนวดพรอมอปุกรณ 
3. ที่นอน หมอน 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- คูมือการนวดรกัษาโรคแบบราชสํานัก มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา พิมพครั้งแรก 

 มกราคม 2550  
- ตําราหมอนวดวัดโพธ์ิ จารกึวัดพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม 
- ตําราการนวดไทย เลม 1 (2552) มูลนิธิสาธารณสุขกบัการพัฒนา พิมพครัง้ที่ 4 
- หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสํานัก) มลูนิธิฟนฟูสงเสริมการแพทยแผนไทยเดิม 

 โรงเรียนอายุรเวท 2548 พิมพครัง้ที่ 1 
- English phrase books for the workplace .Thai massage. Supervisory Unit 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองปฏิบัติการนวด 
- CD, DVD 
- อินเตอรเน็ต 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

อานออกเขียนได และอายุ 18 ปข้ึนไป 
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สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว 

การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเท่ียว 

ลําดับ ระยะเวลาเรียน (ชั่วโมง) จํานวนหลักสูตร 
1  1 - 30 4 
2 31 - 60 1 
3 61 - 90 4 
4   91 - 120 - 
5 121 - 150  5 
6 151 - 180  - 
7 181 - 210  - 
8 211 - 240  - 
9 241 ช่ัวโมงข้ึนไป - 

                   รวม 14 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว 
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 สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว 

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน พุทธศักราช 2558 
ประเภทวิชาอตุสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาภาษาเพือ่งานโรงแรมและการทองเที่ยว  

กลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชาภาษาอังกฤษ กลุมวิชาภาษาจีน 
กลุมวิชาภาษาญี่ปุน กลุมวิชาภาษาเกาหล ี

ลําดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร จํานวนชั่วโมง 
1 1703-1201 ภาษาไทยพื้นฐานสําหรบัชาวตางชาติ 54 
2 1703-1401 ภาษาไทยสําหรบัชาวตางชาติ 90 
3 1703-2101 ภาษาอังกฤษสําหรบังานบรกิารทั่วไป 30 
4 1703-2102 ภาษาอังกฤษสําหรบังานชางยนต 30 
5 1703-2103 ภาษาอังกฤษสําหรบัชางเสริมสวย 30 
6 1703-2104 ภาษาอังกฤษสําหรบัรานอาหาร 30 
7 1703-2301 ภาษาอังกฤษสําหรบัผูเริ่มเรียน 75 
8 1703-2501 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ระดับตน) 150 
9 1703-3401 ภาษาจีนกลางเบื้องตน 90 
10 1703-3501 ภาษาจีนกลางเพื่อการสือ่สาร 150 
11 1703-4301 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 75 
12 1703-5501 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1 150 
13 1703-5502 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 2 150 
14 1703-5502 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 3 150 

รวม 14 หลักสูตร 
 



 
 

สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว 
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 สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการทองเที่ยว กลุมวิชาภาษาเพือ่งานโรงแรมและการทองเที่ยว 

1703-1201 ภาษาไทยพืน้ฐานสําหรับชาวตางชาต ิ 
Basic Thai for Foreigners 

54 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจําวัน 
2. ใชคําศัพทและสํานวนพื้นฐานในชีวิตประจําวัน 
3. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ตามมารยาทสงัคมและวัฒนธรรมไทย 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจําวัน การทักทาย การแนะนําตัว การใช    
สรรพนาม คําศัพท และสํานวนพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน การนับเลข การบอกสี การบอกเวลา การเรียกช่ือ
วัน เดือน ป การพูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ การถามทางการซื้อของ การสั่งอาหาร การบอกอาการ
เจ็บปวย โดยเนนทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน และการใชภาษาตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมไทย 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 การสือ่สารภาษาไทยในชีวิตประจําวัน 
1. การทักทาย 
2. การแนะนําตัว 
3. การใชคําสรรพนาม 

2 คําศัพทและสํานวนพื้นฐานในชีวิตประจําวัน 
1. การอานและเขียนคําและสํานวนพื้นฐาน 
2. การนับเลข 
3. การบอกส ี
4. การบอกเวลา 
5. การเรียกช่ือ วัน เดือน ป 

3 การพูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ตามมารยาทสงัคมและวัฒนธรรมไทย 
1. การถามทาง 
2. การซื้อของ 
3. การสัง่อาหาร 
4. การบอกอาการเจ็บปวย 
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สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

ประเมินทกัษะปฏิบัติการสื่อสาร 
การมสีวนรวมในการทํากจิกรรมในช้ันเรียน 
ประเมินทกัษะ/งานมอบหมาย 
ทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
คุณธรรม จริยธรรม ทีพ่ึงประสงค 

แบบประเมิน 
แบบประเมิน 
แบบประเมินทักษะ 
แบบทดสอบ 
แบบสงัเกต 

30 
15 
15 
20 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. โทรทัศน 
2. เครื่องเลน CD/DVD พรอมชุดสื่อ CD/DVD 
3. เครื่องคอมพิวเตอร 
4. เครื่องฉายภาพ (Projector) พรอมจอรบัภาพ 
5. เครื่องขยายเสียงชวยสอน 
6. แผนภาพ 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- สิริมา  เชียงเชาวไว. (2551) ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ. กรุงเทพมหานคร. 

 มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต 
- เอกสารและตําราภาษาไทยสําหรบัชาวตางชาติ 
- แผนที่ประเทศไทย 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองสมุด/ศูนยการเรียนรูภาษาไทย 
- เว็บไซตที่มเีน้ือหาเกี่ยวกบัภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ 
- หลักสูตรการสอนภาษาไทยสําหรบัชาวตางชาติ 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

     ชาวตางชาติผูที่ไมมีสัญชาติไทย หรือคนไทยที่ไมมีสญัชาติไทย และไมไดเรียนภาษาไทย 
 
 
 



199 
 

 สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการทองเที่ยว กลุมวิชาภาษาเพือ่งานโรงแรมและการทองเที่ยว 

1703-1401 ภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ  
Thai for Foreigners 

90 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจําวัน 
2. ใชโครงสรางไวยากรณพื้นฐาน 
3. ใชคําศัพท สํานวน และประโยคในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมไทย 
4. ฟง พูด อาน เขียนในชีวิตประจําวัน 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบั ติเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจําวัน โครงสรางไวยากรณพื้นฐาน                
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต การผสมคําอยางงาย การใชคําศัพท สํานวน และประโยคที่ใชในชีวิตประจําวัน      
การฟงและการพูดในกิจวัตรประจําวัน การกลาวตอนรับ การแสดงความยินดี การแสดงความเสียใจ                
การอานและการเขียนขอความสั้น ๆ ปายบอกทาง ช่ือจังหวัด สถานที่ทองเที่ยว แผนที่ โดยเนนทักษะ               
การฟง การพูด การอาน การเขียน และการใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมไทย 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 โครงสรางไวยากรณพื้นฐาน 
1. พยัญชนะ สระ วรรณยุกต  
2. การผสมคํา 

2 คําศัพท สํานวน และประโยคในชีวิตประจําวัน 
1. คําศัพทและสํานวน  
2. ประโยค 

2.1 ประโยคบอกเลา 
2.2 ประโยคคําถาม 
2.3 ประโยคขอรอง/คําสั่ง 

3 การฟงและการพูดในชีวิตประจําวัน 
1. การสนทนาในกิจวัตรประจําวัน  
2. การกลาวตอนรับ  
3. การแสดงความยินดี  
4. การแสดงความเสียใจ 
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สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

4 การอานและการเขียนในชีวิตประจําวัน 
1. การอานและเขียนขอความสั้น ๆ  
2. ปายบอกทาง  
3. ช่ือจังหวัด  
4. สถานที่ทองเที่ยว  
5. แผนที ่

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

ประเมินทกัษะปฏิบัติการสื่อสาร 
การมสีวนรวมในการทํากจิกรรมในช้ันเรียน 
ประเมินทกัษะ/งานมอบหมาย 
ทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
คุณธรรม จริยธรรม ทีพ่ึงประสงค 

แบบประเมิน 
แบบประเมิน 
แบบประเมินทักษะ 
แบบทดสอบ 
แบบสงัเกต 

30 
15 
15 
20 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. โทรทัศน 
2. เครื่องเลน CD/DVD พรอมชุดสื่อ CD/DVD 
3. เครื่องคอมพิวเตอร 
4. เครื่องฉายภาพ (โปรเจคเตอร) พรอมจอรับภาพ 
5. เครื่องขยายเสียงชวยสอน 
6. แผนภาพ 
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 สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- สิริมา  เชียงเชาวไว. (2551) ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ. กรุงเทพมหานคร. 

 มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต 
- เอกสารและตําราภาษาไทยสําหรบัชาวตางชาติ 
- แผนที่ประเทศไทย 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองสมุด/ศูนยการเรียนรูภาษาไทย 
- เว็บไซตที่มเีน้ือหาเกี่ยวกบัภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ 
- หลักสูตรการสอนภาษาไทยสําหรบัชาวตางชาติ 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. ชาวตางชาติผูที่ไมมีสัญชาติไทยหรือคนไทยที่ไมมสีัญชาติไทยและไมไดเรียนภาษาไทย 
2. มีความรูภาษาไทยพื้นฐานสําหรับชาวตางชาติ 



 
 

สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว 
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 สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการทองเที่ยว กลุมวิชาภาษาเพือ่งานโรงแรมและการทองเที่ยว 

1703-2101 ภาษาอังกฤษสําหรบังานบรกิารทั่วไป                         
English for Customer Services 

30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวภาษาอังกฤษที่ใชในงานบรกิาร  
2. กลาวตอนรบัและสอบถามความตองการขอรบับริการจากลกูคา 
3. นําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับงานบรกิาร 
4. สนทนาในสถานการณการใหบริการและการพูดโทรศัพท  

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานบริการ การกลาวทักทาย 
ตอนรับลูกคา การสอบถามความตองการขอรับบริการจากลูกคา การนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับงาน
บริการ การพูดโทรศัพท การนัดหมาย การแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับงานบริการ การใชภาษา               
และทาทางไดถูกตองตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา การแสวงหาความรูโดย                   
ใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 การกลาวตอนรับและการใหขอมูล 
1. การกลาวทักทาย ตอนรบัลกูคา 
2. การสอบถามความตองการขอรับบริการจากลกูคา 
3. การนําเสนอขอมลูทีเ่กี่ยวของกบังานบริการ 

2 การพูดโทรศัพท 
1. การrพูดโทรศัพทและการตอบรบัโทรศัพท 
2. การฝากขอความและการจดบันทึกขอความ 

3   การนัดหมาย 
1. สํานวนภาษาที่ใชในการนัดหมาย 
2. การตอบรับและการปฏิเสธการนัดหมาย 
3. การเสนอแนะการนัดหมาย 

4 การแสดงความคิดเห็น 
1. สํานวนภาษาที่ใชในการแสดงความคิดเห็น 
2. การแสดงความเห็นดวยและไมเห็นดวย 
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สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
การมสีวนรวมในการทํากจิกรรมในช้ันเรียน 
แบบฝกหัด/งานมอบหมาย 
ทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
คุณธรรม จริยธรรม ทีพ่ึงประสงค 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมิน 
แบบฝกหัด/ใบงาน 
แบบทดสอบ 
แบบสงัเกต 

10 
20 
30 
20 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องรับโทรทัศน 
2. เครื่องเลน CD/DVD พรอมชุดสื่อ CD/DVD 
3. เครื่องคอมพิวเตอร 
4. เครื่องฉายภาพ (โปรเจคเตอร) พรอมจอรับภาพ 
5. เครื่องขยายเสียงชวยสอน 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- เอกสารและตําราภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- เอกสารและตําราภาษาอังกฤษในชีวิตจรงิ 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองสมุด/ศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
- เว็บไซตที่มเีน้ือหาเกี่ยวกบัภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีพื้นความรูไมตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 
2. มีทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องตน 
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 สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการทองเที่ยว กลุมวิชาภาษาเพือ่งานโรงแรมและการทองเที่ยว 

1703-2102 ภาษาอังกฤษสําหรบังานชางยนต                            
English for Auto Mechanics 

30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวภาษาอังกฤษที่ใชในอาชีพชางยนต 
2. เรียกช่ือและหนาที่ของเครื่องมือและอุปกรณในการทํางานดานชางยนต 
3. กลาวตอนรบัและสอบถามการขอรับบรกิารจากลูกคา 
4. นําเสนอข้ันตอนการปฏิบัติงานชางยนต ขอควรระวัง ความปลอดภัยในการทํางาน 
5. อานคูมือ แผนผงัเครือ่งมอื ปาย ฉลาก และคําเตือนเกี่ยวกบังานชางยนต  

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานอาชีพชางยนต การเรียกช่ือและ
หนาที่เครื่องมือและอุปกรณในการทํางานดานชางยนต การกลาวตอนรับและสอบถาม การขอรับบริการ
จากลูกคา ข้ันตอนในการปฏิบัติงานชางยนต ขอควรระวังและความปลอดภัยในการทํางาน การอานคูมือ 
แผนผังเครื่องมือ ปาย ฉลาก และคําเตือนเกี่ยวกับงานชางยนต การใชภาษาและทาทางในการสื่อสารอยาง
ถูกตองตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา การสืบคนขอมูลเพื่อแสวงหาความรูและความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีดานชางยนต 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 ศัพทเทคนิคสําหรบังานชางยนต 
1. ช่ือเครื่องมือและอุปกรณ 
2. คุณสมบัติและหนาที่ของเครื่องมือและอุปกรณ 

2 การใหขอมูลและคําแนะนําการทํางานดานชางยนต 
1. การกลาวทักทายและตอนรบัลูกคา 
2. การสอบถามการขอรบับริการจากลูกคา 
3. คําแนะนําและข้ันตอนการปฏิบัติงานชางยนต 
4. ขอควรระวังและความปลอดภัยในการทํางาน 

3 การใหขอมูลเกี่ยวกับงานชางยนต 
1. การอานคูมือและแผนผังเครื่องมือ 
2. การอานปาย ฉลาก และคําเตือน 
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สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
การมสีวนรวมในการทํากจิกรรมในช้ันเรียน 
แบบฝกหัด/งานมอบหมาย 
ทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
คุณธรรม จริยธรรม ทีพ่ึงประสงค 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมิน 
แบบฝกหัด/ใบงาน 
แบบทดสอบ 
แบบสงัเกต 

10 
20 
30 
20 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องรับโทรทัศน 
2. เครื่องเลน CD/DVD พรอมชุดสื่อ CD/DVD 
3. เครื่องคอมพิวเตอร 
4. เครื่องฉายภาพ (โปรเจคเตอร) พรอมจอรับภาพ 
5. เครื่องขยายเสียงชวยสอน 
6. เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
7. คูมือ/ขอควรปฏิบัติในการทํางานชางยนต 
8. รูปภาพเครื่องมือและอุปกรณดานชางยนต 
9. แผนปายบอกช่ือและตําแหนงที่วางเครื่องมืออุปกรณ 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- เอกสารและตําราภาษาองักฤษสําหรับชางยนต 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองสมุด/ศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
- เว็บไซตที่มเีน้ือหาเกี่ยวกบัภาษาอังกฤษสําหรบัชางยนต 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

      1. มีพื้นความรูไมตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรอืเทียบเทา 
      2. มีทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องตน 
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 สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการทองเที่ยว กลุมวิชาภาษาเพือ่งานโรงแรมและการทองเที่ยว 

1703-2103 ภาษาอังกฤษสําหรบัชางเสริมสวย                           
English for Beauticians  

54 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ใชในอาชีพชางเสรมิสวย 
2. บอกช่ือทรงผม และวัสดุ/อุปกรณงานเสริมสวย 
3. นําเสนอข้ันตอนในการการทําผม การทําเลบ็ การแตงหนา และนวดหนา 
4. สนทนาในสถานการณเกี่ยวกบัการบริการงานเสรมิสวย 
5. อานคูมือ ปาย ฉลาก แผนพบั และใบปลิวของผลิตภัณฑเสรมิสวย 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในอาชีพชางเสริมสวย ช่ือวัสดุ อุปกรณ 
ทรงผม ลักษณะของงานเสริมสวย สนทนาโตตอบเกี่ยวกับการใหบริการดานเสริมสวย การใหขอมูล
คําแนะนําเกี่ยวกับการบริการงานเสริมสวย การอานคูมือ ปาย ฉลาก แผนพับ และใบปลิวของผลิตภัณฑ
เสริมสวย การใชภาษาและทาทางในการสื่อสารอยางถูกตองตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา การใช
เทคโนโลยีสืบคนขอมูลเกี่ยวกับงานบริการดานเสริมสวย 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 คําศัพทเกี่ยวกับงานเสรมิสวย 
1. วัสดุและอปุกรณ 
2. ทรงผมรูปแบบตาง ๆ 

2 ลักษณะของงานเสริมสวย 
1. การทําผม 
2. การทําเลบ็ 
3. การแตงหนาและนวดหนา 

3 งานบรกิารดานเสริมสวย 
1. การกลาวทักทายและตอนรบัลูกคา 
2. การใหขอมูล/คําแนะนําเกี่ยวกับการบริการงานเสรมิสวย 
3. การกลาวขอบคุณและอําลา 



208 
 

สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

4 การอานขอมลูผลิตภัณฑเสรมิสวย 
1. คูมือ 
2. ปายและฉลาก 
3. แผนพับและใบปลิว 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
การมสีวนรวมในการทํากจิกรรมในช้ันเรียน 
แบบฝกหัด/งานมอบหมาย 
ทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
คุณธรรม จริยธรรม ทีพ่ึงประสงค 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมิน 
แบบฝกหัด/ใบงาน 
แบบทดสอบ 
แบบสงัเกต 

10 
20 
30 
20 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องรับโทรทัศน 
2. เครื่องเลน CD/DVD พรอมชุดสื่อ CD/DVD 
3. เครื่องคอมพิวเตอร 
4. เครื่องฉายภาพ (โปรเจคเตอร) พรอมจอรับภาพ 
5. เครื่องขยายเสียงชวยสอน 
6. เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
7. คูมือ ปาย ฉลาก แผนพับ และใบปลิวเกี่ยวกับผลิตภัณฑเสรมิสวย 
8. รูปภาพเกี่ยวกับงานเสริมสวย 
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 สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- เอกสารและตําราภาษาอังกฤษสําหรับงานเสริมสวย 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองสมุด/ศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
- เว็บไซตที่มเีน้ือหาเกี่ยวกบัภาษาอังกฤษสําหรบังานเสริมสวย 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีพื้นความรูไมตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 
2. มีทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องตน 

 



 
 
 

สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว 
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 สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการทองเที่ยว กลุมวิชาภาษาเพือ่งานโรงแรมและการทองเที่ยว 

1703-2104 ภาษาอังกฤษสําหรบัรานอาหาร                              
English for Food Shops  

30 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ใชสําหรับรานอาหาร 
2. บอกชนิด/ประเภทของอาหารและเครือ่งด่ืม และช่ืออุปกรณบนโตะอาหาร 
3. แนะนํารายการอาหารชนิดตาง ๆ ในรานอาหาร 
4. สนทนาในสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกบัการใหบริการในรานอาหาร 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ใชสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ในรานอาหาร คําศัพทและ 
สํานวนภาษาที่ใชในงานบริการของรานอาหาร ชนิด/ประเภทของอาหารและเครื่องด่ืม รายการอาหารชนิด 
ตาง ๆ อุปกรณบนโตะอาหาร การกลาวทักทายและตอนรับลูกคา การแนะนํารายการอาหารและเครื่องด่ืม 
การจองโตะอาหาร การสั่งอาหารและเครื่องด่ืม การใหบริการดานตาง ๆ ในรานอาหาร การใชภาษาทาทาง
ไดถูกตองตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนขอมูลและ
แสวงหาความรูดวยตนเอง 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 ชนิด/ประเภทของอาหารและเครือ่งด่ืม 
1. ประเภทของอาหารและเครื่องด่ืม 
2. รายการอาหารชนิดตาง ๆ 
3. อุปกรณบนโตะอาหาร 

2 สํานวนภาษาสําหรบังานบริการในรานอาหาร 
1. การกลาวทักทายและตอนรบัลูกคา 
2. การใหขอมูลเกี่ยวกับรายการอาหารและเครื่องด่ืม 
3. การจองโตะอาหาร 
4. การสัง่อาหารและเครือ่งด่ืม 
5. การใหบริการบนโตะอาหาร 
6. การติชมการใหบริการในรานอาหาร 

 7. การชําระเงินคาอาหาร 
8. การกลาวขอบคุณและอําลา 
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สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
การมสีวนรวมในการทํากจิกรรมในช้ันเรียน 
แบบฝกหัด/งานมอบหมาย 
ทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
คุณธรรม จริยธรรม ทีพ่ึงประสงค 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมิน 
แบบฝกหัด/ใบงาน 
แบบทดสอบ 
แบบสงัเกต 

10 
20 
30 
20 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องรับโทรทัศน 
2. เครื่องเลน CD/DVD พรอมชุดสื่อ CD/DVD 
3. เครื่องคอมพิวเตอร 
4. เครื่องฉายภาพ (โปรเจคเตอร) พรอมจอรับภาพ 
5. เครื่องขยายเสียงชวยสอน 
6. เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
7. แผนพับและใบปลิวเกี่ยวกับอาหาร 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- เอกสารและตําราภาษาอังกฤษสําหรับงานเสริมสวย 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองสมุด/ศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
- เว็บไซตที่มเีน้ือหาเกี่ยวกบัภาษาอังกฤษสําหรบังานเสริมสวย 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีพื้นความรูไมตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 
2. มีทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องตน 
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 สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการทองเที่ยว กลุมวิชาภาษาเพือ่งานโรงแรมและการทองเที่ยว 

1703-2301 ภาษาอังกฤษสําหรบัผูเริ่มเรียน                               
English for Beginners  

75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน 
2. เขียนและออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ 
3. เทียบเสียงภาษาไทย–ภาษาอังกฤษ  
4. พูดคําศัพทและสํานวนประโยคที่ใชในชีวิตประจําวัน 
5. สนทนาโตตอบประโยคและเรื่องราวภาษาอังกฤษสั้น ๆ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน การฝกเขียนและออกเสียง
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ การเทียบเสียงภาษาไทย–ภาษาอังกฤษ ตัวเลข คําศัพทและสํานวนประโยคที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน การสนทนาโตตอบประโยคและเรื่องราวสั้น ๆ  การใชภาษาทาทางไดถูกตองตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูดวย
ตนเอง 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 
1. การเขียนพยัญชนะและสระ 
2. การออกเสียงพยัญชนะและสระ 

2 การเทียบเสียงภาษาไทย–ภาษาอังกฤษ 
1. การเทียบเสียงพยัญชนะ 
2. การเทียบเสียงสระ 
3. การผสมคําและสะกดคําภาษาอังกฤษ 

3 ตัวเลข 
1. ตัวเลขจํานวนนับ 
2. ตัวเลขลําดับที ่
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สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

4 คําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวัน 
1. วัน เดือน ป 
2. สิ่งของ 
3. พืช ผัก และผลไม 
4. สัตว 
5. สี ขนาด รูปราง และรปูทรง 

5 สํานวนประโยคที่ใชในชีวิตประจําวัน 
1. การทักทาย การแนะนําตัวเองและผูอื่น 
2. การกลาวแสดงความยินดีและแสดงความเสียใจ 
3. การกลาวขอบคุณและอําลา 

6 ประโยค บทสนทนา และเรื่องราวสั้น ๆ 
1. การฝกการออกเสียงประโยค บทสนทนา และเรือ่งราวสั้น ๆ 
2. การถาม–ตอบประโยคสั้น ๆ 
3. การฝกเขียนประโยค บทสนทนา และเรื่องราวตาง ๆ 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
การมสีวนรวมในการทํากจิกรรมในช้ันเรียน 
แบบฝกหัด/งานมอบหมาย 
ทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
คุณธรรม จริยธรรม ทีพ่ึงประสงค 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมิน 
แบบฝกหัด/ใบงาน 
แบบทดสอบ 
แบบสงัเกต 

10 
20 
30 
20 
20 

รวม 100 
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 สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องรับโทรทัศน 
2. เครื่องเลน CD/DVD พรอมชุดสื่อ CD/DVD 
3. เครื่องคอมพิวเตอร 
4. เครื่องฉายภาพ (โปรเจคเตอร) พรอมจอรับภาพ 
5. เครื่องขยายเสียงชวยสอน 
6. เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
7. แผนพับและใบปลิวเกี่ยวกับอาหาร 
8. รูปภาพสิง่ของ สัตว พืช ผัก และผลไม 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- เอกสารและตําราภาษาอังกฤษสําหรับงานเสริมสวย 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองสมุด/ศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
- เว็บไซตที่มเีน้ือหาเกี่ยวกบัภาษาอังกฤษสําหรบังานเสริมสวย 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. บุคคลทั่วไป 
2. ผูที่มีอายุ 12 ป ข้ึนไป 



 
 
 

สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว 
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 สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการทองเที่ยว กลุมวิชาภาษาเพือ่งานโรงแรมและการทองเที่ยว 

1703-2501 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร (ระดบัตน)  
EnglIsh for Communication (Beginners) 

150 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
2. แนะนําตัวเองและผูอื่น  
3. ใหขอมูลสวนตัวและครอบครัว 
4. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
5. ในสถานการณการซื้อขายสินคาและการพูดโทรศัพท 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน การทักทาย             
การแนะนํา การบอกตัวเลข การใหขอมูลสวนตัวและครอบครัว กิจวัตรประจําวัน สภาพอากาศและ            
เสื้อผา การเสนอใหความชวยเหลือและการขอความชวยเหลือ การพูดโทรศัพท การซื้อขายสินคา และ           
การบอกทาง การใชภาษาและทาทางในการสื่อสารตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา การใชเทคโนโลยีสืบคน
ขอมูลเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ใชในชีวิตประจําวัน 
เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 การทักทายและการแนะนํา 
1. การทักทาย 
2. การแนะนําตนเองและผูอื่น 
3. การกลาวอําลา 

2 การบอกตัวเลข 
1. ตัวเลขจํานวนนับ 
2. ตัวเลข ลําดับที ่

3   การใหขอมูลสวนตัว 
1. เช้ือชาติ สัญชาติ 
2. งาน อาชีพ 

4 ครอบครัว 
1. สมาชิกในครอบครัว 
2. ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว 
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หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

5 กิจวัตรประจําวัน 
1. กิจกรรมที่ทําในแตละวัน 
2. ตารางเวลาของกจิวัตรประจําวัน 

6 สภาพอากาศและเสือ้ผา 
1. สภาพอากาศ 
2. อุณหภูม ิ
3. เสื้อผา 

7 การเสนอการใหความชวยเหลือและการขอความชวยเหลือ 
1. การเสนอใหความชวยเหลือ 
2. การขอความชวยเหลอื 
3. การตอบรับและการปฏิเสธ 

8 การพูดโทรศัพท 
1. การโทรศัพทและการตอบรับโทรศัพท 
2. การฝากขอความและการจดบันทึกขอความ 

9 การซื้อขายสินคา 
1. การสอบถามราคาสินคา 
2. การตอรองราคาสินคา 

10 การบอกทาง 
1. การถามทาง 
2. การบอกทาง 
3. การบอกตําแหนงที่ต้ัง 

การวัดและประเมินผล 

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
การมสีวนรวมในการทํากจิกรรมในช้ันเรียน 
แบบฝกหัด/งานมอบหมาย 
ทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
คุณธรรม จริยธรรม ทีพ่ึงประสงค 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมิน 
แบบฝกหัด/ใบงาน 
แบบทดสอบ 
แบบสงัเกต 

10 
20 
30 
20 
20 

รวม 100 
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องรับโทรทัศน 
2. เครื่องเลน CD/DVD พรอมชุดสื่อ CD/DVD 
3. เครื่องคอมพิวเตอร 
4. เครื่องฉายภาพ (โปรเจคเตอร) พรอมจอรับภาพ 
5. เครื่องขยายเสียงชวยสอน 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- เอกสารและตําราภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- เอกสารและตําราภาษาอังกฤษในชีวิตจรงิ 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองสมุด/ศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
- เว็บไซตที่มเีน้ือหาเกี่ยวกบัภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีพื้นความรูไมตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 
2. มีทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องตน 

 



 
 
 

สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว 
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 สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการทองเที่ยว กลุมวิชาภาษาเพือ่งานโรงแรมและการทองเที่ยว 

1703-3401 ภาษาจีนกลางเบือ้งตน 
Basic Chinese (Mandarin) 

90 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชศัพทและสํานวนภาษาจีนกลางเบื้องตนในชีวิตประจําวัน 
2. อานออกเสียงอักษร คํา และประโยตามหลักการออกเสียงภาษาจีน 
3. สนทนาตามสถานการณในชีวิตประจําวัน  
4. เขียนอักษรจีนตามหลักภาษาจีน 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟง พูด อาน และเขียนอักษรภาษาจีนเบื้องตน วัฒนธรรมของ           
เจาของภาษาและการใชภาษาตามมารยาทของสังคม การออกเสียงอักษร การอานคําและประโยค               
ตามหลักภาษาจีน การใชประโยคคําถาม-คําตอบ คําศัพทและสํานวนภาษาที่ในสถานการณชีวิตประจําวัน 
การทักทาย การตอนรับ การใหและสอบถามขอมูล การนัดหมาย การขอบคุณ การขอโทษ และการกลาว
ลา การเขียนอักษรจีนตามหลักภาษาจีน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาเพื่อทักษะทางหลักภาษาจีน 
การเตรียมความพรอมการสอบ HSK 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 วัฒนธรรมและการออกเสียงภาษาจีนกลาง 
1. วัฒนธรรมของเจาของภาษาและการใชภาษาตามมารยาทของสงัคม 
2. การฟงและออกเสียงอกัษรจีน 
3. การอานคําและประโยค 

2 การใชประโยคคําถาม-คําตอบ 
1. ประโยคคําถาม 
2. ประโยคคําตอบ 

3 ศัพทและสํานวนภาษาที่ใชในสถานการณชีวิตประจําวัน 
1. การทักทาย 
2. การตอนรบั 
3. การใหและสอบถามขอมูล 
4. การกลาวลา 
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หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

4 การเขียนอกัษรจีนตามหลักภาษาจีน 
1. การเขียนตัวเลข 
2. การเขียนอกัษรจีน 

5 การเตรียมความพรอมการสอบ HSK 
1. ทบทวนและเตรียมความพรอมการสอบ HSK level 1 
2. เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาเพื่อทักษะทางภาษาจีน 

การวัดและประเมินผล  

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลกัษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
40 
30 
20 

 
 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องรับโทรทัศน 
2. เครื่องเลน CD/DVD พรอมชุดสื่อ CD/DVD 
3. เครื่องคอมพิวเตอร 
4. เครื่องฉายภาพ (โปรเจคเตอร) พรอมจอรับภาพ 
5. เครื่องขยายเสียงชวยสอน 
6. เอกสารประกอบการเรียนการสอน   
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 
- ภาษาจีนเบื้องตน รหสัวิชา 3000-1243 

2 
 
 

แหลงเรียนรู 
- http://www.chinese.cn 
- แหลงทองเที่ยวตาง ๆ 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. สนใจในการศึกษาภาษาจีนกลาง 
2. อายุต้ังแต 12 ปข้ึนไป 



 
 
 

สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว 
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 สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการทองเที่ยว กลุมวิชาภาษาเพือ่งานโรงแรมและการทองเที่ยว 

1703-3501 ภาษาจีนกลางเพือ่การสือ่สาร                                        
Chinese for Communication 

150 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชศัพทและสํานวนภาษาจีนกลางสือ่สารในชีวิตประจําวัน 
2. ฟงเสียงและออกเสียงอักษรภาษาจีนกลาง 
3. อานคําและประโยคตามหลักการออกเสียงภาษาจีน 
4. สนทนาตามสถานการณในชีวิตประจําวัน 
5. เขียนอักษรตามหลกัการเขียนภาษาจีนกลาง 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
วัฒนธรรมของเจาของภาษาและการใชภาษาตามมารยาทของสังคม การอานออกเสียงอักษร การอานคํา
และประโยคตามหลักการออกเสียง การใชประโยคคําถาม-คําตอบเกี่ยวกับจํานวน วัน/เดือน/ป                
เวลา สถานที่  และทิศทาง ศัพทและสํานวนภาษาในการสนทนาตามสถานการณในชีวิตประจําวัน             
การทักทาย การสอบถามขอมูลทั่วไป การสอบถามความตองการ การนัดหมาย การตอนรับ การรับรอง 
การขอบคุณ และการขอโทษ การเขียนอักษรและคําภาษาจีน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาเพื่อทักษะ
ภาษาจีนกลาง การเตรียมความพรอมในการสอบ HSK  

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 วัฒนธรรมและการออกเสียงภาษาจีนกลาง 
1. วัฒนธรรมของเจาของภาษาและการใชภาษาตามมารยาทสงัคม 
2. การฟงและออกเสียงอกัษรจีน 
3. การอานคําและประโยคตามหลักการออกเสียง 

2 การใชประโยคคําถาม-คําตอบ  
1. ตัวเลข  
2. วัน/เดือน/ป 
3. เวลา 
4. สถานที่และทิศทาง 

 
 
 



226 
 

สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

3 การสนทนาตามสถานการณในชีวิตประจําวัน 
1. การทักทาย 
2. การตอนรบัและการรับรอง 
3. การขอบคุณและการขอโทษ 
4. การนัดหมาย 
5. การสอบถามขอมลูทั่วไป 
6. การสอบถามความตองการ 

4 การเขียนภาษาจีน 
1. การเขียนอกัษรจีน 
2. การเขียนคําภาษาจีน 

5 เตรียมความพรอมการสอบ HSK 
1. ทบทวนและเตรียมความพรอมสอบ HSK level 2 
2. เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาเพื่อทักษะทางภาษาจีน    

การวัดและประเมินผล  

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลกัษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
40 
30 
20 

 
 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องรับโทรทัศน 
2. เครื่องเลน CD/DVD พรอมชุดสื่อ CD/DVD 
3. เครื่องคอมพิวเตอร 
4. เครื่องฉายภาพ (โปรเจคเตอร) พรอมจอรับภาพ 
5. เครื่องขยายเสียงชวยสอน 
6. เอกสารประกอบการเรียนการสอน   

 
 
 
 



227 
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 
1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 
- ภาษาจีนเบื้องตน รหสัวิชา 3000-1243 

2 
 
 

แหลงเรียนรู 
- http://www.chinese.cn 
- แหลงทองเที่ยวตาง ๆ 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

อายุต้ังแต 12 ปข้ึนไป 



 
 
 

สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว 
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 สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการทองเที่ยว กลุมวิชาภาษาเพือ่งานโรงแรมและการทองเที่ยว 

1703-4301 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน  
Fundamental Japanese 

75 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชศัพทและสํานวนภาษาญี่ปุนเบื้องตน 
2. อานและเขียนตัวอักษรฮิรางานะและตัวอกัษรคาตาคานะ 
3. พูดใหขอมลูสวนตัวและครอบครัว 
4. สนทนาในสถานการณเกี่ยวกบักจิวัตรประจําวัน 
5. สนทนาในสถานการณเกี่ยวกบัการซื้อขายสินคา 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟง พูด อาน และเขียนภาษาญี่ปุนเบื้องตน การอานและเขียนตัวอักษรฮิ
รางานะและตัวอักษรคาตาคานะ ประโยคและไวยากรณพื้นฐาน คําศัพทและสํานวนภาษาเกี่ยวกับการ
ทักทาย การแนะนําตัว การใหขอมูลสวนตัว ครอบครัว กิจวัตรประจําวัน และการซื้อขายสินคา การใช
ภาษาและทาทางในการสื่อสารอยางถูกตองตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา การใชเทคโนโลยีสืบคนขอมูล
เกี่ยวกับภาษาญี่ปุน 

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 ตัวอักษรญี่ปุน 
1. การอานและเขียนตัวอักษรฮริางานะ 
2. การอานและเขียนตัวอักษรคาตาคานะ 
3. คําทักทายในสถานการณตาง ๆ 

2 การใหขอมูลสวนตัว 
1. ช่ือ อายุ สัญชาติ และศาสนา 
2. งานอาชีพ 
3. การทักทายและการแนะนําตัว 

3 ครอบครัว  
1. ครอบครัวของฉัน 
2. ครอบครัวคนอื่น 



230 
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หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

4 กิจวัตรประจําวัน 
1. กิจวัตรทีท่ําในแตละวัน 
2. ตารางเวลากิจวัตรประจําวัน 
3. เทศกาลและวันสําคัญตาง ๆ ของญีปุ่น 

5 การซื้อขายสินคา 
1. การสอบถามราคาสินคาและสกลุเงิน 
2. การตอรองราคาสินคา 

การวัดและประเมินผล  

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

ทดสอบความรูกอนและหลงัการฝกอบรม 
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบผลงาน 
พฤติกรรมลกัษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลกัสูตร 

แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ 
แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
แบบประเมินผลงาน 
แบบสงัเกต 
แบบบันทึกการเขารบัการ
ฝกอบรม 

10 
40 
30 
20 

 
 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องรับโทรทัศน 
2. เครื่องเลน CD/DVD พรอมชุดสื่อ CD/DVD 
3. เครื่องคอมพิวเตอร 
4. เครื่องฉายภาพ (โปรเจคเตอร) พรอมจอรับภาพ 
5. เครื่องขยายเสียงชวยสอน 
6. เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
7. แผนพับ โปสเตอร และใบปลิว 
8. บัตรคําและแผนภูม ิ
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- เอกสารและตําราภาษาญี่ปุนเบื้องตน 

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองสมุด/สถานประกอบการ/แหลงทองเที่ยว 
- เว็บไซตที่มเีน้ือหาเกี่ยวกบัภาษาญี่ปุน 

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีพื้นฐานความรูภาษาอังกฤษ 
2. มีอายุ 12 ปข้ึนไป 

 



 
 
 

สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว 
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 สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการทองเที่ยว กลุมวิชาภาษาเพือ่งานโรงแรมและการทองเที่ยว 

1703-5501 ภาษาเกาหลพีืน้ฐาน 1  
Basic Korean 1 

150 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวการใชศัพทและสํานวนภาษาเกาหลีพื้นฐานในชีวิตประจําวัน 
2. อานและเขียนอกัษรเกาหลี  
3. ใชภาษาแสดงเหตุการณในอดีต ปจจบุัน และอนาคต 
4. สนทนาในสถานการณชีวิตประจําวัน 

 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชศัพทและสํานวนภาษาพื้นฐานในชีวิตประจําวัน ระบบตัวอักษรเกาหลี 
การอานและเขียนอักษรฮันกึล (Hangeul) คําศัพทเกี่ยวกับประเทศ สัญชาติ อาชีพ เวลา วัน/เดือน/ป          
สิ่งอํานวยความสะดวก สถานที่ สิ่งของเครื่องใชสวนตัว และกิจวัตรประจําวัน สํานวนภาษา ที่ใชสนทนาใน
สถานการณชีวิตประจําวัน การทักทาย การขอและใหขอมูล การซื้อขาย การใชเวลาวาง และ วันหยุด
พักผอน ไวยากรณเบื้องตน ประโยคบอกเลา ประโยคคําถาม และประโยคปฏิเสธ การใชภาษาที่            
แสดงเหตุการณ หรือการกระทําในอดีต ปจจุบัน และอนาคต  

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1 อักษรฮันกลึ (Hangeul) ตอนที่ 1 
1. สระเด่ียว 
2. พยัญชนะเด่ียว 

2 อักษรฮันกลึ (Hangeul) ตอนที่ 2 
1. สระคู 
2. พยัญชนะคู 
3. พยัญชนะทาย 

3   การทักทาย 
1. คําศัพทเกี่ยวกับ ประเทศ สัญชาติ และอาชีพ และไวยากรณที่เกี่ยวของ 
2. การทักทายและการแนะนําตัว 

4 กิจวัตรประจําวัน 
1. คําศัพทเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน ประโยคปฏิเสธ และไวยากรณที่เกี่ยวของ 
2. การบรรยายกิจวัตรประจําวัน  
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หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

5 วัน เดือน ป  
1. คําศัพทเกี่ยวกับตัวเลข วัน สัปดาห เดือน ป และไวยากรณที่เกี่ยวของ 
2. การใหขอมูลเกี่ยวกับ วัน เดือน ป 

6 สถานที ่
1. คําศัพทเกี่ยวกับที่ต้ัง สถานที่ และไวยากรณที่เกี่ยวของ 
2. คําศัพทเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งของเครือ่งใชสวนตัว  
3. การใหขอมูลเกี่ยวกับที่ต้ังและสถานที่ของบุคคลและสิ่งของ 

7 กิจวัตรประจําวัน 
1. คําศัพทเกี่ยวกับตัวเลข เวลา คํากริยาที่ใชกบักจิวัตรประจําวัน  
2. ประโยคบอกเลา การใชภาษาแสดงเหตุการณในปจจบุัน และไวยากรณที่เกี่ยวของ 
3. การใหขอมูลเกี่ยวกบัเวลาและกิจวัตรประจําวัน 

8 การซื้อของ 
1. คําศัพทเกี่ยวกับสิ่งของ การซือ้ขาย ประโยคคําถาม และไวยากรณที่เกี่ยวของ 
2. การสนทนาเกี่ยวกบัการซื้อขายสนิคา 

9 วันหยุดสุดสปัดาห 
1. คําศัพทเกี่ยวกับการใชเวลาวาง และไวยากรณที่เกี่ยวของ 
2. คําคุณศัพท และการใชภาษาแสดงเหตุการณในอดีต 
3. การสนทนาเกี่ยวกบัวันหยุดสุดสปัดาห 

10 แผนสําหรบัวันหยุดพักผอน 
1. คําศัพทเกี่ยวกับกิจกรรมและสถานที่ในวันหยุดพกัผอน และไวยากรณที่เกี่ยวของ 
2. คําคุณศัพทบรรยายสถานที่ การใชภาษาแสดงเหตุการณในอดีต  
3. การสนทนาเกี่ยวกบัแผนสําหรับวันหยุดพักผอน 
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การวัดและประเมินผล  

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

ประเมินทกัษะปฏิบัติการสื่อสาร 
การมสีวนรวมในการทํากจิกรรมในช้ันเรียน 
แบบฝกทักษะ/งานมอบหมาย 
ทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
คุณธรรม จริยธรรม ทีพ่ึงประสงค 

แบบประเมินทักษะ 
แบบประเมินกจิกรรม 
แบบฝก/ใบงาน 
แบบทดสอบ 
แบบสงัเกต 

30 
15 
15 
20 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องรับโทรทัศน 
2. เครื่องเลน CD/DVD พรอมชุดสื่อ CD/DVD 
3. เครื่องคอมพิวเตอร 
4. เครื่องฉายภาพ (โปรเจคเตอร) พรอมจอรับภาพ 
5. เครื่องขยายเสียงชวยสอน 
6. เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
7. บัตรคําและแผนภูม ิ
8. เครือขายอินเตอรเน็ต 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- เอกสารและตําราภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1 
- เอกสารประกอบการเรียนภาษาเกาหล ี

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองสมุด/ศูนยการเรียนรูภาษา 
- เว็บไซตที่มเีน้ือหาเกี่ยวกบัภาษาเกาหล ี

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีความสนใจในการศึกษาภาษาเกาหล ี
2. มีอายุต้ังแต 12 ป ข้ึนไป 

 

 



 
 
 

สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว 
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หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการทองเที่ยว กลุมวิชาภาษาเพือ่งานโรงแรมและการทองเที่ยว 

1703-5502 ภาษาเกาหลพีืน้ฐาน 2  
Basic Korean 2 

150 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวการใชศัพทและสํานวนภาษาเกาหลสีื่อสารในชีวิตประจําวัน 
2. ใหขอมูลเกี่ยวกบัครอบครัว ทิศทาง และสถานที ่
3. สนทนาในสถานการณชีวิตประจําวัน 
4. ฟงและพูดทางโทรศัพท 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชศัพทและสํานวนภาษาสื่อสารในชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมของ เจาของ
ภาษา และการใชภาษาตามมารยาทของสังคม ไวยากรณเกาหลี การสนทนาในสถานการณ ชีวิตประจําวัน 
การนัดหมาย การเดินทาง ทองเที่ยว การจราจร ครอบครัว ทิศทาง สถานที่ รานอาหาร งานอดิเรก         
การสนทนา ทางโทรศัพท และการพูดคุยในเรื่องตามความสนใจ  

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1   การนัดหมาย 
1. คําศัพทเกี่ยวกับการนัดหมาย และไวยากรณทีเ่กี่ยวของ 
2. การสนทนาเกี่ยวกบัการขอนัดหมาย การปฏิเสธ และการเปลี่ยนแปลงนัดหมาย 

2   สถานที่และทิศทาง 
1. คําศัพทเกี่ยวกับทิศทาง ถนน และไวยากรณทีเ่กี่ยวของ 
2. การใหขอมูลเกี่ยวกับเสนทางไปยังสถานที่ตาง ๆ 

3   การเดินทางทองเที่ยว 
1. คําศัพทเกี่ยวกับการทองเที่ยว สถานที่ทองเที่ยวทีส่ําคัญ และไวยากรณที่เกี่ยวของ 
2. การเลาประสบการณการเดินทางทองเที่ยว และแผนการเดินทางทองเที่ยว 

4 การจราจร 
1. คําศัพทเกี่ยวกับการเดินทาง การขนสง จราจร และไวยากรณที่เกี่ยวของ 
2. การใหขอมูลเกี่ยวกับการจราจร หรือการเดินทาง  

5 รานอาหาร  
1. คําศัพทเกี่ยวกับอาหารและเครื่องด่ืม โตะอาหาร และไวยากรณที่เกี่ยวของ 
2. การสนทนาเกี่ยวกบัการสัง่อาหารและการแนะนําอาหาร 
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หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

6 งานอดิเรก 
1. คําศัพทเกี่ยวกับงานอดิเรก เกม กีฬา และไวยากรณที่เกี่ยวของ 
2. การใหขอมูลเกี่ยวกับงานอดิเรก และความสามารถพเิศษ 

7 ครอบครัว 
1. คําศัพทเกี่ยวกับครอบครัว เครือญาติ และไวยากรณที่เกี่ยวของ 
2. การใหขอมูลเกี่ยวกับครอบครัว 

8 การพูดโทรศัพท 
1. คําศัพทเกี่ยวกับโทรศัพท การพูดโทรศัพท และไวยากรณทีเ่กี่ยวของ 
2. การสนทนาทางโทรศัพท 

9 การพูดคุยในเรื่องตามความสนใจ 
1. ทบทวนคําศัพทและไวยากรณที่เรียนไปแลว 
2. การพูดหรือสนทนาในเรื่องตามความสนใจ 

การวัดและประเมินผล  

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

ประเมินทกัษะปฏิบัติการสื่อสาร 
การมสีวนรวมในการทํากจิกรรมในช้ันเรียน 
แบบฝกทักษะ/งานมอบหมาย 
ทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
คุณธรรม จริยธรรม ทีพ่ึงประสงค 

แบบประเมินทักษะ 
แบบประเมินกจิกรรม 
แบบฝก/ใบงาน 
แบบทดสอบ 
แบบสงัเกต 

30 
15 
15 
20 
20 

รวม 100 

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องรับโทรทัศน 
2. เครื่องเลน CD/DVD พรอมชุดสื่อ CD/DVD 
3. เครื่องคอมพิวเตอร 
4. เครื่องฉายภาพ (โปรเจคเตอร) พรอมจอรับภาพ 
5. เครื่องขยายเสียงชวยสอน 
6. เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
7. บัตรคําและแผนภูม ิ
8. เครือขายอินเตอรเน็ต 
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- เอกสารและตําราภาษาเกาหลีพื้นฐาน 2 
- เอกสารประกอบการเรียนภาษาเกาหล ี

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองสมุด/ศูนยการเรียนรูภาษา 
- เว็บไซตที่มเีน้ือหาเกี่ยวกบัภาษาเกาหล ี

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีความสนใจในการศึกษาภาษาเกาหล ี

2. มีอายุต้ังแต 12 ป ข้ึนไป 

3. มีผานการเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลเีบื้องตน 1 หรือเรียนภาษาเกาหลีมาไมนอยกวา 150 ช่ัวโมง 

 



 
 
 

สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว 
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 สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว 

 
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการทองเที่ยว กลุมวิชาภาษาเพือ่งานโรงแรมและการทองเที่ยว 

1703-5503 ภาษาเกาหลพีืน้ฐาน 3 
Basic Korean 3 

150 ช่ัวโมง 

สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวการใชศัพทและสํานวนภาษาเกาหลสีื่อสารในชีวิตประจําวัน 
2. ใหขอมูลเกี่ยวกบัสุขภาพ วัตถุสิ่งของ ฤดู ภูมิอากาศ และงานพิเศษ 
3. ใชภาษาในการสํารองที่พักและโตะอาหาร 
4. สนทนาในสถานการณชีวิตประจําวันและทางธุรกจิ 

คําอธิบายของหลักสูตร 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชศัพทและสํานวนภาษาสื่อสารในชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมของ      
เจาของภาษาและการใชภาษาตามมารยาทของสังคม ไวยากรณเกาหลี การใหขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพ    
อาการเจ็บปวย สถานพยาบาล วัตถุสิ่งของ ฤดูและภูมิอากาศ การสนทนาในสถานการณชีวิตประจําวัน  
การแลกเปลี่ยนเงินตรา การทําธุรกรรมที่ธนาคาร งานพิเศษ การจองหองพักและโตะอาหาร และการ             
หาบานพัก  

เน้ือหาสาระ 

หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

1   สุขภาพ 
1. คําศัพทเกี่ยวกับสวนตาง ๆ ของรางการ สุขภาพ อาการเจ็บปวย สถานพยาบาล 

 และไวยากรณที่เกี่ยวของ 
2. การใหขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพหรืออาการเจ็บปวย 

2   วัตถุสิ่งของ 
1. คําศัพทเกี่ยวกับขนาด สี วัสดุที่ใช และคุณภาพของสิ่งของ และไวยากรณที่

 เกี่ยวของ 
2. การบรรยายลักษณะสิ่งของ และการเปรียบเทียบสิง่ของ 

3   การแลกเปลี่ยนเงินตรา 
1. คําศัพทเกี่ยวกับสกลุเงิน การแลกเปลี่ยนเงินตรา การขอเงินคืน (Refund)  และ

 ไวยากรณที่เกี่ยวของ 
2. การสนทนาเกี่ยวกบัการแลกเปลี่ยนเงินตราและขอเงินคืน 
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หนวยท่ี ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม 

4 ฤดูและภูมิอากาศ 
1. คําศัพทเกี่ยวกับฤดู สภาพอากาศ และไวยากรณที่เกีย่วของ 
2. การใหขอมูลเกี่ยวกับฤดูและสภาพอากาศ  

5 การจองหองพกั  
1. คําศัพทเกี่ยวกับการจองหองพกั การจองโตะอาหาร และไวยากรณที่เกี่ยวของ 
2. การสนทนาเกี่ยวกบัการจองหองพักโรงแรมหรือโตะอาหาร การเปลี่ยนแปลงและ

 ยกเลกิการจอง 
6 ธนาคาร 

1. คําศัพทเกี่ยวกับธนาคาร บญัชีธนาคาร การออมเงิน และไวยากรณที่เกี่ยวของ 
2. การสนทนาเกี่ยวกบัการทําธุรกรรมในธนาคาร 

7 งานพิเศษ (Part-time Jobs) 
1. คําศัพทเกี่ยวกับงานพิเศษ สถานทีท่ํางาน และไวยากรณทีเ่กี่ยวของ 
2. การใหขอมูลเกี่ยวกับประสบการณการทํางานพิเศษและเหตุผลที่ทํา 

8 การหาบานพัก 
1. คําศัพทเกี่ยวกับประเภทของที่พัก สวนตาง ๆ ในบาน และไวยากรณที่เกี่ยวของ 
2. การใหขอมูลเกี่ยวกับที่พักตามความตองการ 

9 การพูดคุยในเรื่องตามความสนใจ 
1. ทบทวนคําศัพทและไวยากรณที่เรียนไปแลว 
2. การพูดหรือสนทนาในเรื่องตามความสนใจ 

การวัดและประเมินผล  

ท่ี แนวทางการประเมิน เครื่องมือประเมิน เกณฑการประเมิน 

1 
2 
3 
4 
5 

ประเมินทกัษะปฏิบัติการสื่อสาร 
การมสีวนรวมในการทํากจิกรรมในช้ันเรียน 
แบบฝกทักษะ/งานมอบหมาย 
ทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
คุณธรรม จริยธรรม ทีพ่ึงประสงค 

แบบประเมินทักษะ 
แบบประเมินกจิกรรม 
แบบฝก/ใบงาน 
แบบทดสอบ 
แบบสงัเกต 

30 
15 
15 
20 
20 

รวม 100 
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ 

1. เครื่องรับโทรทัศน 
2. เครื่องเลน CD/DVD พรอมชุดสื่อ CD/DVD 
3. เครื่องคอมพิวเตอร 
4. เครื่องฉายภาพ (โปรเจคเตอร) พรอมจอรับภาพ 
5. เครื่องขยายเสียงชวยสอน 
6. เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
7. บัตรคําและแผนภูม ิ
8. เครือขายอินเตอรเน็ต 

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรยีนรู 

ท่ี รายการ 

1 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
- เอกสารและตําราภาษาเกาหลีพื้นฐาน 2 
- เอกสารประกอบการเรียนภาษาเกาหล ี

2 
 

แหลงเรียนรู 
- หองสมุด/ศูนยการเรียนรูภาษา 
- เว็บไซตที่มเีน้ือหาเกี่ยวกบัภาษาเกาหล ี

พ้ืนความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม 

1. มีความสนใจในการศึกษาภาษาเกาหล ี

2. มีอายุต้ังแต 12 ป ข้ึนไป 

3. มีผานการเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลเีบื้องตน 1และ 2 หรือเรียนภาษาเกาหลีมาไมนอยกวา  
 300 ช่ัวโมง 

 
 
 



 
 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
 

 

  



 
 

 

 

 

ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

พ.ศ. 2558 

____________________________ 

 

โดยที่ไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น         
พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 17 กันยายน 2551  เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเปนสวน
หน่ึงของเกณฑการรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อใหการบริหารงาน  ดานวิชาการดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ  ดังน้ัน  เพื่อใหการจัดการศึกษาและการประเมนิผลการเรียน  ตามหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน จึงสมควรออก
ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

อาศัยอํานาจตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม จึงออกระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2558 ไวดังน้ี 

ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2558” 

ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
ขอ 3 ใหใชระเบียบน้ีบังคับแกสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จัด

การศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ขอ 4 ใหยกเลิก ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2550 
บรรดาระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี

ใหใชระเบียบน้ีแทน 
ขอ 5 ในระเบียบน้ี 
“หลักสูตร” หมายความวา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีสมรรถนะอยางนอยหน่ึงหนวย

สมรรถนะและมีระยะเวลาในการเรียนไมนอยกวา 6 ช่ัวโมง ที่ไดพัฒนาหลักสูตรและอนุมัติหลักสูตรโดย
สถานศึกษา  

“ประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ” หมายความวา คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสําหรับผูสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีสมรรถนะอยางนอยหน่ึงหนวยสมรรถนะและมีระยะเวลาใน        
การเรียนไมนอยกวา  6 ช่ัวโมง ใชอักษรยอวา “ปวพ.” 

“สถานศึกษา” หมายความวา วิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

“หัวหนาสถานศึกษา” หมายความวา ผูอํานวยการวิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ   
การอาชีวศึกษา ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

/“นักศึกษา”... 



 
 

 

 

“นักศึกษา” หมายความวา ผูที่ไดลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
“การศึกษานอกระบบ” หมายความวา การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุนในการกําหนด

จุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เปนเงือ่นไขของการสําเร็จการศึกษา 
โดยเน้ือหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคล   
แตละกลุม 

“สถานประกอบการ” หมายความวา บริษัท หางหุนสวน ราน รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐและ
เอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศที่รวมมือกับสถานศึกษาเพื่อจัดการศึกษา  

“ครูที่ปรึกษา” หมายความวา ครูที่สถานศึกษามอบหมายใหทําหนาที่ใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา 
ติดตามผลการเรียน และตักเตือน ดูแลความประพฤติของนักศึกษา 

“วิทยากร” หมายความวา ผูประกอบอาชีพตามหลักสูตร ภูมิปญญาทองถ่ิน ผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒ ิ
ที่สถานศึกษาเชิญเปนผูสอนหรือรวมเปนผูสอนในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ขอ 6 ใหรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ไดรับมอบหมายจากเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

หมวด 1 

หลักสูตร 

ขอ 7 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเปนการศึกษานอกระบบ โดยใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร       
ตามกรอบการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่กําหนดแนบทายระเบียบน้ีโดยการมีสวนรวมของ           
สถานประกอบการ ผูประกอบอาชีพตามหลักสูตร สังคม ชุมชนที่มีสวนเกี่ยวของ และคํานึงถึงการที่นักศึกษา   
จะนําไปใชประโยชนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การประกอบอาชีพเสริม การเปลี่ยนอาชีพใหม          
การพัฒนางานในอาชีพเดิม การเขาทดสอบมาตรฐานอาชีพ การเขาทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน            
การเขาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

ขอ 8 ใหสถานศึกษากําหนดระบบประกันคุณภาพหลักสูตรแตละหลักสูตรใหชัดเจน อยางนอย
ประกอบดวย 4 ประเด็นคือ 

(1)  คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 
(2)  การบริหารหลักสูตร 
(3)  ทรัพยากรประกอบการจัดการศึกษา 
(4)  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน 
ขอ 9 ใหสถานศึกษาเปนผูอนุมัติหลักสูตรและจัดทําทะเบียนหลักสูตรของสถานศึกษาแลว

รายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ ภายใน 30 วันนับแตวันที่อนุมัติหลักสูตร 
ในกรณีที่สถานศึกษายกเลิกหลักสูตรใดหรือปรับปรุง แกไข เพิ่มเติมหลักสูตรใดใหสถานศึกษา

รายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ ภายใน 30 วันนับแตวันที่ประกาศยกเลิกหลักสูตร
หรือประกาศปรับปรุง แกไข เพิ่มเติมหลักสูตร 

/หมวด 2... 

 



 
 

 

หมวด 2 

การเปนนักศึกษา 

ขอ 10 พื้นความรูและคุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในแตละหลักสูตรใหเปนไปตามที่กําหนดไว
ในหลักสูตร 

ขอ 11 ใหสถานศึกษาพิจารณารับสมัครและคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาในหลักสูตรตางๆไดตาม
ความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน และความพรอมของสถานศึกษา 

ขอ 12 สถานศึกษาอาจใหมีการตรวจรางกายโดยแพทยปริญญา เฉพาะผูที่ไดรับการคัดเลือก   
เขาศึกษาในบางหลักสูตรก็ได 

ขอ 13 ผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาศึกษา จะมีสภาพเปนนักศึกษาเมื่อไดลงทะเบียนเขาเรียน        
ในหลักสูตรตางๆและชําระเงินคาธรรมเนียมตางๆตามที่สถานศึกษากําหนด โดยมีผูปกครองซึ่งสถานศึกษา
เช่ือ ถือมาให คํารับรองและทําหนังสือมอบตัว เวนแต นัก ศึกษาที่บรรลุ นิติภาวะแลว สถานศึกษา                
อาจใหผูปกครองมาใหคํารับรองและทําหนังสือมอบตัวหรือไมก็ได 

ขอ 14 ใหสถานศึกษาจัดการประชุมช้ีแจงและปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อใหทราบแนวทาง
การศึกษา และระเบียบ ขอบังคับและประกาศตางๆที่เกี่ยวของ 

ในกรณีที่นักศึกษายังไมบรรลนิุติภาวะ ใหสถานศึกษาพิจารณาเชิญผูปกครองเขารวมประชุมดวย 
ขอ 15 สถานศึกษาอาจออกบัตรประจําตัวใหแกนักศึกษาก็ได 
บัตรประจําตัว ตองระบุ เลขที่  ช่ือสถานศึกษา รหัสสถานศึกษา ช่ือ ช่ือสกุลนักศึกษา             

รหัสประจําตัวนักศึกษา เลขประจําตัวประชาชน ช่ือหลักสูตร วันออกบัตร วันหมดอายุ ลายมือช่ือหัวหนา
สถานศึกษาหรือผูไดรับมอบหมายใหทําการแทน และใหมีรูปถายครึ่งตัวของนักศึกษา หนาตรง ไมสวมหมวก 
ไมสวมแวนตาดํา ถายไวไมเกิน 6 เดือน ติดลงในบัตร กับใหมีลายมือช่ือของนักศึกษาและใหมีตราสถานศึกษา
บนบัตรโดยใหติดที่รูปถายบางสวน 

บัตรประจําตัวน้ีใหมีอายุเทากับระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 
ขอ 16 สถานศึกษาอาจแตงต้ังครูที่ปรึกษาประจํากลุมนักศึกษาแตละหลักสูตร เพื่อทําหนาที่     

ใหคําปรึกษาใหคําแนะนํา ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา 
ขอ 17 การพนสภาพนักศึกษา ใหเปนตามกรณีใดกรณีหน่ึงตอไปน้ี 
(1)  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
(2)  ลาออก 
(3)  ถึงแกกรรม 
(4)  สถานศึกษาสั่งใหพนสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหน่ึงตอไปน้ี 

 ก. ขาดเรียน ขาดการฝกอาชีพ ติดตอกันเกินรอยละ 20 ของจํานวนช่ัวโมงการเรียนของ
หลักสูตร 

 ข. ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในระหวางการเปนนักศึกษา เวนแตเปน
โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ทั้งน้ียกเวนกรณีที่สถานศึกษาจัดการศึกษา
ตามหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้นใหผูตองขังอยูแลว 

ค. ขาดพื้นความรูหรือขาดคุณสมบัติ ตามขอ 10 
 

/ขอ 18 ในกรณี.... 

 



 
 

 

 
ขอ 18 ในกรณีที่นักศึกษาประพฤติฝาฝนระเบียบ ขอบังคับของสถานศึกษาใหสถานศึกษา

พิจารณาลงโทษตามระเบียบของสถานศึกษาภายใตระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียน
และนักศึกษา พ.ศ. 2548 
 

หมวด 3 

การจัดการเรยีนการสอนและการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

ขอ 19 ใหสถานศึกษากําหนดวัน เวลาในการจัดการเรียนการสอนแตละหลักสูตรไวในการรับ
สมัครเขาศึกษา 

ขอ 20 ใหสถานศึกษาจัดกลุมการเรียนการสอนไดตามความเหมาะสมกับหลักสูตรแตละ
หลักสูตร โดยมีจํานวนนักศึกษาตอกลุมไมนอยกวา 10 คน และไมเกิน 20 คน  

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนที่ตองจัดกลุมเรียนแตกตางไปจากเกณฑที่กําหนด ใหอยูใน
ดุลพินิจของหัวหนาสถานศึกษา โดยใหคํานึงถึงมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  

ขอ 21 ใหสถานศึกษาดําเนินการใหครู วิทยากร จัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนการฝกปฏิบัติ 
และจัดการเรียนการสอนดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพเพื่อใหนักศึกษาปฏิบัติ
ไดจริง และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในทุกหลักสูตร 

ขอ 22 ในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหครู วิทยากร กําหนดวิธีการวัดผลและประเมินผล    
ที่หลากหลายและเหมาะสม และนําผลจากการวัดผลและประเมินผลไปใชในการพัฒนานักศึกษา 

ขอ 23 ใหครู วิทยากร แจงวิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการเรียน      
ใหนักศึกษาทราบกอนการจัดการเรียนการสอนดวย 

ขอ 24 นักศึกษาตองมีเวลาเขาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนช่ัวโมงการเรียนของ
หลักสูตร จึงจะมีสิทธ์ิไดรับการประเมินผลการเรียนเพื่อการสําเร็จการศึกษา 

ในกรณีที่มีความจําเปนอยางแทจริง หัวหนาสถานศึกษาอาจพิจารณาผอนผันใหเปนรายๆไป 
ขอ 25 การประเมินผลการเรียนใหใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน ดังน้ี 

 4.0   หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑดีเย่ียม 
 3.5   หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
 3.0   หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
 2.5   หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑดีพอใช 
 2.0   หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช 
 1.5   หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑออน 
 1.0   หมายถึง  ผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก 
 0        หมายถึง  ผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑ (ตก) 

 

/ขอ 26 ผูสําเรจ็... 

 

 



 
 

 

ขอ 26 ผูสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 
(1)  เปนผูที่มีสิทธิไดรับการประเมินผลการเรียนเพื่อการสําเร็จการศึกษา ตามขอ 24 
(2)  เปนผูทีผ่านเกณฑประเมินทุกสมรรถนะของหลักสูตร 
(3)  เปนผูที่ไดระดับผลการเรียนต้ังแต 1.0 ข้ึนไป 
ขอ 27 ใหหัวหนาสถานศึกษาเปนผูอนุมัติผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษา 

หมวด 4 
เอกสารการศึกษา 

ขอ 28 สถานศึกษาตองจัดใหมีเอกสารการศึกษา ดังตอไปน้ี 
(1) ระเบียนแสดงผลการเรียนประจําตัวนักศึกษา ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบน้ีซึ่งใชช่ือยอวา       

“รบ.1 ปวพ.58” และตองเก็บรักษาไวตลอดไป 
การจัดทํา “รบ.1 ปวพ.58” ใหหัวหนางานทะเบียนหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําการแทนเปน

ผูจัดทํา ลงลายมือช่ือพรอมทั้ง วัน เดือน ป และใหหัวหนาสถานศึกษาหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําการแทน
เปนผูลงนามรับรองผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

(2) รายงานผลการเรยีนของผูที่สาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามแบบที่กําหนด
ทายระเบียบน้ี ซึ่งใชช่ือยอวา “รบ.2 ปวพ.58” และตองเก็บรักษาไวตลอดไป 

(3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบน้ี 
ขอ 29 ใหสถานศึกษาจัดทําประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน

ประจําตัวนักศึกษา มอบใหแกผูสําเร็จการศึกษา 
ขอ 30 ใหสถานศึกษาจัดทําสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนประจําตัวนักศึกษาจากตนฉบับ 

ที่สถานศึกษาตองเก็บรักษาไว และประทับตรา“สําเนาถูกตอง”แลวใหหัวหนางานทะเบียนหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายใหทําการแทนลงลายมือช่ือรับรองสําเนาพรอมทั้งวัน เดือน ป ที่ออกสําเนา 

ขอ 31 ในกรณีที่นักศึกษาหรือผูสําเร็จการศึกษา ตองการระเบียนแสดงผลการเรียนประจําตัว
นักศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript) ใหสถานศึกษาจัดทําตามแบบที่กําหนดทายระเบียบน้ี และเก็บ
รักษาไวตลอดไป โดยจัดทําสําเนาและประทับตรา CERTIFIED TRUE COPY แลวใหหัวหนางานทะเบียนหรือ 
ผูที่ไดรับมอบหมายใหทําการแทนลงลายมือช่ือรับรองสําเนาพรอมทั้งวัน เดือน ป ที่ออกสําเนามอบใหแก
นักศึกษาหรือผูสําเร็จการศึกษา 

ขอ 32 ในกรณีที่ผูสําเร็จการศึกษาตองการประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ ฉบับภาษาอังกฤษให
สถานศึกษาจัดทําตามแบบที่กําหนดทายระเบียบน้ี 

ขอ 33 ใหสถานศึกษาจัดทําสําเนารายงานผลการเรียนของผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น แตละหลักสูตร แตละรุนจากตนฉบับที่สถานศึกษาตองเก็บรักษาไว และประทับตรา     
“สําเนาถูกตอง” แลวใหหัวหนาสถานศึกษาลงลายมือช่ือรับรองสําเนา พรอมทั้ง วัน เดือน ป ที่ออกสําเนา 
แลวรวมจัดสงสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปละ 2 ครั้งดังน้ี 

(1)รายงานผลการเรียนของผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระหวางวันที่        
1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ระยะเวลา 6 เดือน ของทุกป ใหจัดสงภายในวันที่ 30 เมษายน ของป 

(2)รายงานผลการเรียนของผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระหวางวันที่        

1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน ระยะเวลา 6 เดือน ของทุกป ใหจัดสงภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของป 

/บทเฉพาะกาล... 

 



 
 

 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ 34 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกอนวันทีร่ะเบียบน้ีใชบงัคับ
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2550 จนกวานักศึกษาจะสําเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร 

ประกาศ ณ วันที่  4  กันยายน  2558 

 

 

(นายชัยพฤกษ เสรีรักษ) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

 



 
 

 

กรอบการพัฒนาหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
แนบทายระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วาดวยการจัดการศกึษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสตูรวิชาชีพระยะสัน้ พ.ศ. 2558 

 

 
๑. สถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการสํารวจวิเคราะหความตองการกําลังคน ความตองการอาชีพและความ

พรอมของสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หัวหนาแผนกวิชา
และครูผูสอน เพื่อสํารวจวิเคราะหความตองการอาชีพ ความตองการกําลังคนในทองถ่ิน รวมทั้งความ
พรอมของสถานศึกษา และกฎ ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ เพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ
เลือกอาชีพที่จะพัฒนาหลักสูตร 

๒. สถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ซึ่งประกอบดวยหัวหนางานพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน หัวหนาแผนกวิชา ครูผูสอนและผูเช่ียวชาญดานอาชีพ ดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใหสอดคลองกับลักษณะของงานอาชีพและสมรรถนะของผูปฏิบัติงานที่อาชีพน้ัน
ตองการตามแบบการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

๓. สถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประกอบดวยรองผูอํานวยการฝาย
วิชาการ ผูเช่ียวชาญดานหลักสูตร ผูเช่ียวชาญดานอาชีพ ผูแทนสมาคมหรือองคกรวิชาชีพ ผูแทนชุมชน 
และผูแทนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร จํานวน ๗-๑๐ คน เพื่อดําเนินการทวนสอบความถูกตอง
เหมาะสมของหลกัสูตรและรายละเอียดที่เกี่ยวของหากเห็นวาควรปรับปรุงแกไข ใหสงกลับคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไข หากเห็นวาถูกตองเหมาะสมแลวใหนําเสนอผูอํานวยการ
สถานศึกษาเพื่ออนุมัติหลักสูตร 

๔. สถานศึกษาจัดทําทะเบียนหลักสูตรที่ผานการอนุมัติ และรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาทราบ 

๕. สถานศึกษาติดตามประเมินผลการนําหลักสูตรไปใชเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร อยางนอยใน ๔ 
ประเด็น สําหรับใชเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานและ
คุณภาพการจดัการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ ไดแก 
(๑). คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

(๒). การบริหารหลักสูตร 

(๓). ทรัพยากรประกอบการจัดการศึกษา 

(๔). ความตองการของตลาด แรงงาน สังคมและชุมชน 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

การกําหนดรหัสหลกัสตูรวิชาชีพระยะสั้น/หลักสตูรฝกอบรมวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทวิชา (รหัสตัวท่ี 2) ชวงระยะเวลาเรียน (รหัสตัวท่ี 6) 
1 = ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
2 = ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
3 = ประเภทวิชาศิลปกรรม 
4 = ประเภทวิชาคหกรรม 
5 = ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
6 = ประเภทวิชาประมง 
7 = ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
8 = ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิง่ทอ 
9 = ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1 = ระยะเวลาเรียน      1  –  30 ช่ัวโมง 
2 = ระยะเวลาเรียน 31  –  60   ช่ัวโมง 
3 = ระยะเวลาเรียน 61  –  90   ช่ัวโมง 
4 = ระยะเวลาเรียน 91  – 120   ช่ัวโมง 
5 = ระยะเวลาเรียน     121  – 150   ช่ัวโมง 
6 = ระยะเวลาเรียน     151  – 180   ช่ัวโมง 
7 = ระยะเวลาเรียน     181  – 210   ช่ัวโมง 
8 = ระยะเวลาเรียน     211  – 240   ช่ัวโมง 
9 = ระยะเวลาเรียน ต้ังแต 241 ช่ัวโมงข้ึนไป 

 

  

X X X - 1 2 3 

ลําดับที่รายวิชา ตั้งแต 01-99 

ชวงระยะเวลาเรียน 

4 - 5 6 7 8 

กลุมวิชาชีพ/กลุมงานอาชีพ 

สาขาวิชา 

ประเภทวิชา 

1 = หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 

รหัสสถานศึกษา 



 
 

 

หลักสตูรวิชาชีพระยะสัน้ ประเภทวิชาอตุสาหกรรม 

สาขาวิชา (รหัสตัวท่ี 3-4) กลุมวิชา/กลุมงาน (รหัสตัวท่ี 5) 
เลข  01   หมายถึง   ชางยนต เลข  1  หมายถึง  งานจักรยานยนต 

เลข  2  หมายถึง  งานเคร่ืองยนตเล็ก 
เลข  3  หมายถึง  งานเคร่ืองยนต 
เลข  4  หมายถึง  งานไฟฟารถยนต 
เลข  5  หมายถึง  งานระบบสงกําลังรถยนต 
เลข  6  หมายถึง  งานเคร่ืองลางรถยนต 
เลข  7  หมายถึง  งานอิเล็กทรอนิกสยานยนต 
เลข  8 หมายถึง   งานบริการยานยนต 

เลข  02   หมายถึง   ชางกลโรงงาน เลข  1  หมายถึง  งานชางกลโรงงาน 
เลข  03   หมายถึง   ชางเชื่อมโลหะ เลข  1  หมายถึง  งานชางเชื่อมโลหะ 
เลข  04   หมายถึง   ชางไฟฟา เลข  1  หมายถึง  งานชางไฟฟา 

เลข  2 หมายถึง   งานชางบํารุงรักษาระบบไฟฟา 
                      ขนสงทางราง 

เลข  05   หมายถึง   ชางอิเล็กทรอนิกส เลข  1  หมายถึง  งานพ้ืนฐานชางอิเล็กทรอนิกส 
เลข  2  หมายถึง  งานเสียงและภาพ 
เลข  3  หมายถึง  งานโทรคมนาคม 
เลข  4  หมายถึง  งานเคร่ืองใชสํานักงาน 
เลข  5  หมายถึง  งานระบบควบคุม 

เลข  06   หมายถึง   ชางกอสราง เลข  1  หมายถึง  งานเขียนแบบกอสราง 
เลข  2  หมายถึง  งานไม 
เลข  3  หมายถึง  งานคอนกรีต 
เลข  4  หมายถึง  งานปูน 
เลข  5  หมายถึง  งานประปา – สุขภัณฑ 
เลข  6  หมายถึง  งานสีและตกแตงพ้ืนผิว 
เลข  7  หมายถึง   งานสํารวจ 

เลข  07   หมายถึง   ชางพิมพ เลข  1  หมายถึง  งานพิมพ 
เลข  08   หมายถึง   ชางเคร่ืองทําความเย็น เลข  1  หมายถึง  งานเคร่ืองทําความเย็น 

 

  



 
 

 

หลักสตูรวิชาชีพระยะสัน้ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชา (รหัสตัวท่ี 3-4) กลุมวิชา/กลุมงาน (รหัสตัวท่ี 5) 
เลข  01   หมายถึง   บัญช ี เลข  1  หมายถึง  งานบัญชี 
เลข  02   หมายถึง   การขาย เลข  1  หมายถึง  งานขาย 
เลข  03   หมายถึง   การเลขานุการ เลข  1  หมายถึง  งานเลขานุการ 
เลข  04   หมายถึง   คอมพิวเตอร เลข  1  หมายถึง  งานคอมพิวเตอร 
เลข  05   หมายถึง   ธุรกิจและการจัดการ เลข  1  หมายถึง  งานโลจิสติกส 

 

หลักสตูรวิชาชีพระยะสัน้ ประเภทวิชาอตุสาหกรรมทองเที่ยว 

สาขาวิชา (รหัสตัวท่ี 3-4) กลุมวิชา/กลุมงาน (รหัสตัวท่ี 5) 
เลข  01   หมายถึง   การโรงแรม เลข  1  หมายถึง  งานโรงแรมและบริการ 
เลข  02   หมายถึง   การทองเท่ียว เลข  1  หมายถึง  งานทองเท่ียวและบริการ 

เลข  2  หมายถึง  งานนวดแผนไทย 
เลข  3  หมายถึง  งานสปาและความงาม 

 
 
เลข  03   หมายถึง   ภาษาเพ่ืองานโรงแรมและ เลข  1  หมายถึง  ภาษาไทย 

เลข  2  หมายถึง  ภาษาอังกฤษ 
เลข  3  หมายถึง  ภาษาจีน 
เลข  4  หมายถึง  ภาษาญี่ปุน 
เลข  5  หมายถึง  ภาษาเกาหลี 

  การทองเท่ียว 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

หลักสตูรวิชาชีพระยะสัน้  ประเภทวิชาคหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชา (รหัสตัวท่ี 3-4) กลุมวิชา/กลุมงาน (รหัสตัวท่ี 5) 
เลข  01   หมายถึง   ผาและเคร่ืองแตงกาย เลข  1  หมายถึง  งานเสื้อผาสตรี 

เลข  2  หมายถึง  งานเสื้อผาชาย 
เลข  3  หมายถึง  งานเสื้อผาเด็ก 
เลข  4  หมายถึง  งานเสื้อผาอุตสาหกรรม 
เลข  5  หมายถึง  งานปกจักร 
เลข  6  หมายถึง  งานออกแบบและธุรกิจ 
                      เคร่ืองแตงกาย 

เลข  02   หมายถึง   อาหารและโภชนาการ เลข  1  หมายถึง  งานขนมอบ 
เลข  2  หมายถึง  งานอาหารไทยและขนมไทย 
เลข  3  หมายถึง  งานอาหารนานาชาติ 
เลข  4  หมายถึง  งานถนอมอาหารและแปรรูป 

เลข  03   หมายถึง   คหกรรมศาสตรท่ัวไป เลข  1  หมายถึง  งานเสริมสวย 
เลข  2  หมายถึง  งานดอกไมสด 
เลข  3  หมายถึง  งานใบตอง 
เลข  4  หมายถึง  งานแกะสลัก 
เลข  5  หมายถึง  งานดอกไมประดิษฐ 
เลข  6  หมายถึง  งานประดิษฐ 

เลข  04   หมายถึง   คหกรรมธุรกิจ เลข  1  หมายถึง  งานสมุนไพร 
เลข  2  หมายถึง  งานธุรกิจจัดตกแตงพิธีและสถานท่ี 
เลข  3  หมายถึง  งานบริบาล 



 
 

 

หลักสตูรวิชาชีพระยะสัน้ ประเภทวิชาศิลปกรรม 

สาขาวิชา (รหัสตัวท่ี 3-4) กลุมวิชา/กลุมงาน (รหัสตัวท่ี 5) 
เลข  01   หมายถึง   วิจิตรศิลป เลข  1  หมายถึง  งานจิตรกรรม 

เลข  2  หมายถึง  งานปฏิมากรรม 
เลข  02   หมายถึง   ออกแบบ เลข  1  หมายถึง  งานออกแบบตกแตง 

เลข  2  หมายถึง  งานออกแบบผลิตภัณฑ 
เลข  3  หมายถึง  งานออกแบบพาณิชยศิลป 

เลข  03   หมายถึง   หัตถกรรม เลข  1  หมายถึง  งานจักสาน  
เลข  2  หมายถึง  งานเพนทสี 
เลข  3  หมายถึง  งานผา 
เลข  4  หมายถึง  งานโลหะรูปพรรณ 
เลข  5  หมายถึง  งานหลอ 
เลข  6  หมายถึง  งานหนัง 
เลข  7  หมายถึง  งานไม 
เลข  8  หมายถึง  งานเคร่ืองเคลือบดินเผา 
เลข  9  หมายถึง  งานอ่ืน ๆ (งานแกว ...) 

เลข  04   หมายถึง   ถายภาพและวีดิทัศน เลข  1  หมายถึง  งานศิลปการถายภาพ 
เลข  2  หมายถึง  งานการถายภาพโฆษณา 
เลข  3  หมายถึง  งานวีดิทัศน 

เลข  05   หมายถึง   เคร่ืองประดบัและอัญมณี เลข  1  หมายถึง  งานการออกแบบและตนแบบ 
เลข  2  หมายถึง  งานรูปพรรณ 
เลข  3  หมายถึง  งานประดับอัญมณี 
เลข  4  หมายถึง  งานเจียรไนอัญมณี 
เลข  5  หมายถึง  งานการวิเคราะหอัญมณี 

เลข  06   หมายถึง   ดนตรี เลข  1  หมายถึง  ดนตรีไทย 
เลข  2  หมายถึง  ดนตรีสากล 
เลข  3  หมายถึง  ดนตรีพ้ืนบาน 
เลข  4  หมายถึง  ลีลาศ  

เลข  07   หมายถึง   คอมพิวเตอรกราฟก เลข  1  หมายถึง  งานคอมพิวเตอรกราฟกอารต 
เลข  2  หมายถึง  งานแอนิเมชั่น 
เลข  3  หมายถึง  งานมัลติมีเดีย 

เลข  08   หมายถึง   พยากรณ เลข  1  หมายถึง  งานโหราศาสตร 

 

  



 
 

 

หลักสตูรวิชาชีพระยะสัน้  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชา (รหัสตัวท่ี 3-4) กลุมวิชา/กลุมงาน (รหัสตัวท่ี 5) 
เลข  01   หมายถึง   พืชศาสตร เลข  1  หมายถึง  งานพืชไร 

เลข  2  หมายถึง  งานพืชสวน 
เลข  02   หมายถึง   สัตวศาสตร เลข  1  หมายถึง  งานสัตวปก 

เลข  2  หมายถึง  งานสัตวเล็ก 
เลข  3  หมายถึง  งานสัตวใหญ 
เลข  4  หมายถึง  งานสัตวนํ้า 

เลข  03   หมายถึง   อุตสาหกรรมเกษตร เลข  1  หมายถึง  งานผลิตภัณฑพืช 
เลข  2  หมายถึง  งานผลิตภัณฑสัตว 
เลข  3  หมายถึง  งานผลิตภัณฑสัตวนํ้า 

เลข  04   หมายถึง   เทคโนโลยีการจัดการเกษตร เลข  1  หมายถึง  งานชางเกษตร 
เลข  2  หมายถึง  งานธุรกิจเกษตร 

 

  



 
 

 

 
 
 

คําสั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 

 
 

 
 

คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ที่ /2558 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาหลกัสตูรวิชาชีพระยะสั้นมุงเนนสมรรถนะอาชีพ 
 
 
 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการอาชีวศึกษา 
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อผลิตกําลังคนที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงคสอดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระตามลักษณะภูมิภาคและยุทธศาสตรของจังหวัด ซึ่งการ
ดําเนินการดังกลาวจําเปนตองมีหลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และเปดโอกาสใหชุมชน สถานประกอบการ
และหนวยงานที่เกี่ยวของไดมีสวนรวมในการพัฒนา เพื่อใหมั่นใจวาผูสําเร็จการศึกษามีความรู ทักษะ 
ประสบการณในงานอาชีพ รวมทั้งมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค สามารถนําไปประยุกตใชเพื่อพัฒนา
ตนเองและงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 จากนโยบายดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงมอบหมายใหหนวย
ศึกษานิเทศกดําเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุงเนนสมรรถนะอาชีพ เพื่อใหการดําเนิน
โครงการฯ เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุเปาหมายอยางมีประสทิธิภาพ จึงขอแตงต้ังผูดํารงตําแหนงและผูมี
รายช่ือเปนคณะกรรมการดังน้ี 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
1. นายชัยพฤกษ  เสรีรักษ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. นายอกนิษฐ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
3. นายวณิชย อวมศร ี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
4. นายชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5. นายประชาคม จันทรชิต ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  

รักษาการในตําแหนง ที่ปรึกษาดานมาตรฐานอาชีวศึกษา  
ชางอุตสาหกรรม 

6. นายไพฑูรย นันตะสุคนธ หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก 
7. นายประจวบ แกวเขียว ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสระบุร ี
8. นายประภาส คงสบาย ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร-แจมใส 
9. นายอนันต หอมพกิุล ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอบุลราชธานี 

10. นายสมบรูณ ชดชอย ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช 
11. นายพิศิษฐ พลแกว ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม 
12. นางคนึงลักขณ แสงประเสริฐ ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางพระนครศรีอยุธยา 
13. นายพิษณุ  รัตนเลิศลบ ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางพิษณุโลก 
14. นางสุรางค อภิรมยวิไลชัย ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางกําแพงเพชร 

 

/คณะกรรมการ... 
 

 

 

 



 
 

 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
1. นายไพฑูรย นันตะสุคนธ หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก ประธานกรรมการ 
2. นางสาววัลลภา อยูทอง หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
3. นางสินีนาท ภูมิพล หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
4. นางธีรวรรค วระพงษสทิธิกุล หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
5. นางสาวปยวีร จุติพงษรกัษา หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
6. นางธัญญาภรณ จําลองกลุ หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
7. นายชาตร ี ชนานาฎ หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
8. นายประพนธ จุนทวิเทศ หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
9. นายเลิศ วุฒิชาติปรีชา หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 

10. นางศศิธร  กุลสริสิวัสด์ิ หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
11. นายพนมพร แฉลมเขตต หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
12. นายวิชัย จิตมาลรีัตน หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
13. นางสาวโสภิดา ลิ้มวัฒนาพันธ หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
14. นางสาวสุกญัญา แดงจักรศร ี หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
15. นางสุดา ปลื้มพันธ หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
16. นางอัมพร พีรพลานันท หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
17. นางพรทพิย เอกมหาราช สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 
18. นางสาวอาร ี โอสถจันทร สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 
19. นางวิพร ภักดีวานิช สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 
20. นางสาวกิ่งกาญจน ศรีทองสุข สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กรรมการ 
21. นางวิยดา   วัฒนาเมธี หนวยศึกษานิเทศก        กรรมการและเลขานุการ 
22. นางสาวโสภี  นิลรักษ หนวยศึกษานิเทศก กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
23. นางสาวประไพพิศ เกษพานิช หนวยศึกษานิเทศก กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
24. นางสาวขนิษฐา นามวงค หนวยศึกษานิเทศก กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการทําหนาท่ี 
1. จัดเตรียมสถานที่ประชุม สงเสริมสนับสนุนการดําเนินโครงการ การจัดกิจกรรม ประสานงานกับสํานัก 

สถานศึกษา คณะกรรมการ และบุคคลที่เกี่ยวของ 
2. จัดพิธีเปด-ปด การเชิญประธานในพิธีเปด ดําเนินพิธีการในการประชุม พิธีกร บันทึกภาพหรือวีดิทัศน 

และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
3. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
1. นายธงชัย กัณฑานนท ผูทรงคุณวุฒ ิ
2. นายอุดมศักด์ิ ธัญญรักษ ผูทรงคุณวุฒ ิ
3. นายรังษี สุขารมณ กรรมการผูจัดการ บริษัท โมโตยูกิ (ประเทศไทย) จํากัด 
4. นายกันยารัตน พัชรารักษ ผูอํานวยการอาวุโส บริษัท คันทรี กรุป (มหาชน) จํากัด 
5. นางสาวรินทรลภัส สิริวัฒนชนะ กรรมการบรหิาร บริษัท ไทยธรรมอลัไลแอนซ จํากัด 
6. นางสาวพิชญา เอกมหาราช ผูจัดการโรงเรียนแฟช่ันบางกอกดีไซนอารท 

/คณะกรรมการ... 
 



 
 

 

คณะกรรมการวิชาการและวิทยากร 
1. นายไพฑูรย  นันตะสุคนธ หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก ประธานกรรมการ 
2. นายพนมพร แฉลมเขตต หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
3. นางสาวปยวีร จุติพงษรกัษา หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
4. นายชาตร ี ชนานาฎ หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
5. นายประพนธ จุนทวิเทศ หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
6. นางสาวโสภิดา ลิ้มวัฒนาพันธุ หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
7. นายวิชัย จิตมาลรีัตน หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
8. นายเลิศ วุฒิชาติปรีชา หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
9. นางสุดา ปลื้มพันธ หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 

10. นางอัมพร พีรพลานันท หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
11. นายจรูญ เตชะเจริญกิจ ศูนยสงเสรมิและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง กรรมการ 
12. นายสุธี โรจนบุญถึง ศูนยสงเสรมิและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง กรรมการ 
13. นางศศิธร  กุลสริสิวัสด์ิ หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
14. นางสาวสุกญัญา แดงจักรศร ี หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
15. นางสาววัลลภา อยูทอง หนวยศึกษานิเทศก        กรรมการและเลขานุการ 
16. นางวิยดา   วัฒนาเมธี หนวยศึกษานิเทศก กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
17. นางสาวโสภี  นิลรักษ หนวยศึกษานิเทศก กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการทําหนาท่ี 
1. วางแผนการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุงเนนสมรรถนะอาชีพ รวบรวม เรียบเรียง และ

จัดทําเอกสารวิชาการ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของประกอบการประชุมปฏิบัติการฯ 
2. เปนวิทยากรบรรยายใหความรูตามตารางการประชุมปฏิบัติการฯ 
3. เปนวิทยากรในการปฏิบัติงานกลุมตามประเภทวิชา และสาขาวิชา 
4. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรวิชาชีพระยะสั้นประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
สาขาวิชาชางยนต 

1. นายอนันต หอมพกิุล ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอบุลราชธานี ประธานกรรมการ 
2. นายชัชวาล เทงใหญ วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม กรรมการ 
3. นายชุมพล แกวศิร ิ วิทยาลัยสารพัดชางราชบรุ ี กรรมการ 
4. นายอํานาจ ไพศาลสุขสมปอง วิทยาลัยสารพัดชางลพบรุ ี กรรมการ 
5. นายโสภณ อินทรเพ็ญ วิทยาลัยสารพัดชางชลบุร ี กรรมการ 
6. นายอรุณรวี เกิดสมบัติ วิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช กรรมการ 
7. นายปรินทร สีเที่ยงธรรม วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ กรรมการ 
8. นายสุรสิงห ศรีชะตา วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ กรรมการและเลขานุการ 

สาขาวิชาชางกลโรงงาน                                                                                                                                                
1. นายสมศักด์ิ บุญโพธ์ิ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ประธานกรรมการ 
2. นายสนธยา รอสงูเนิน วิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร-แจมใส กรรมการ 
3. นายกรีพล ศิริบุญสุข วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ กรรมการ 

/4. นายตวงอัฐ... 
 



 
 

 

4. นายตวงอัฐ ตุมอญ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม กรรมการ 
5. นายสุรศักด์ิ เทพทอง วิทยาลัยเทคนิคตรงั กรรมการ 
6. นายพัชรินทร แกวเจรญิ วิทยาลัยเทคนิคยะลา กรรมการ 
7. นายศรายุทธ ทองอุทัย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม กรรมการ 
8. นายสุพัฒน ศรีสัมฤทธ์ิ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม กรรมการและเลขานุการ 

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 
1. จาสบิเอกสมพร ชูทอง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษก 

หนองจอก 
ประธานกรรมการ 

2. นางสาวจิตราวรรณ บุตราช รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษก 
หนองจอก 

กรรมการ 

3. นายพิรชัช ชังเภา วิทยาลัยสารพัดชางชลบุร ี กรรมการ 
4. นายวัชรศักด์ิ ดาราศาสตร วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ กรรมการ 
5. นายธีระพงศ คชเสน วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง กรรมการ 
6. นายธนวัฒน จิตตใจฉํ่า วิทยาลัยการอาชีพอูทอง       กรรมการ 
๗. นายชาญณรงค สวนพาณิชย วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก กรรมการและเลขานุการ 

สาขาวิชาชางไฟฟา 
1. นายสมบัติ นาหลวง รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม ประธานกรรมการ 
2. นายทนง ทองมาก วิทยาลัยสารพัดชางระยอง กรรมการ 
3. นายเฉลิมศักด์ิ พงษกลาวขํา วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กรรมการ 
4. นายธีระยุทธ นุยนุน วิทยาลัยเทคนิคสัตหบี กรรมการ 
5. นายธีรพงษ เรือลม วิทยาลัยสารพัดชางแพร กรรมการ 
6. นายสุริยา เสนา วิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ 

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น 
1. นายอาชวิศร ถาวรสุข รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางพระนคร ประธานกรรมการ 
2. นายชยพล โพธิ วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง กรรมการ 
3. นางวิจิตรา แสงศร ี วิทยาลัยสารพัดชางธนบุร ี กรรมการ 
4. นายอนุศักด์ิ แตงภู วิทยาลัยสารพัดชางธนบุร ี กรรมการ 
4. นายทศทิศ วินิจฉัยภาค วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง กรรมการและเลขานุการ 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 
1. นายอนุชิต อรรถานิธี รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุร ี ประธานกรรมการ 
2. นายชัยพัฒนพงษ ภูสัตยคํา วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ กรรมการ 
3. นายกฤตพล  รามสวัสด์ิ วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง กรรมการ 
4. นายไพโรจน พอใจ วิทยาลัยเทคนิคนาน กรรมการ 
5. นายเฉลิมชัย สุขสมบูรณ วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร กรรมการ 
6. นายวชิระ ไชยสิงห วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ระยา กรรมการ 
7. นายปกรณ สุขพูลผล วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ กรรมการ 
8. นายสุธาพัฒน ภูริอริยฐานนท วิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบรุ ี กรรมการและเลขานุการ 

/สาขาวิชา... 
 



 
 

 

สาขาวิชาชางกอสราง 
1. นายโสรัฐ นาคทัต รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานแพว ประธานกรรมการ 
2. นายสัญญา บุรา วิทยาลัยเทคนิคสระบุร ี กรรมการ 
3. นายสุเชษฐ อาจสมโภชน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กรรมการ 
4. นายบัณฑิต ทองคํา วิทยาลัยเทคนิคนาน กรรมการ 
5. นายอาทิตย สุทธพันธ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ กรรมการ 
6. นายเอกอนันต หวังนิเวศนกุล วิทยาลัยเทคนิคดุสิต กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี 

1. นางคนึงลักขณ แสงประเสริฐ ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชาง
พระนครศรีอยุธยา 

ประธานกรรมการ 

2. นางสุชาดา เทพพบิูล วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ระยา กรรมการ 
3. นางสุวะดี เพชรจํารัส วิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาส กรรมการ 
4. นางกมลมาศ หมาดหมาน วิทยาลัยสารพัดชางกระบี ่ กรรมการ 
5. นางสาวอัศณีย เวทวัง วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง กรรมการ 
6. นางพชรมน ซื่อตรง วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม กรรมการและเลขานุการ 

สาขาวิชาการเลขานุการ 
1. นางคนึงลักขณ แสงประเสริฐ ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชาง

พระนครศรีอยุธยา 
ประธานกรรมการ 

2. นางพชร พุทธิเนตร วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง กรรมการ 
3. นางสุกญัญา แยมย้ิม วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ระยา กรรมการ 
4. นางสาวแพรวพรรณ บุญฤทธ์ิมนตร ี วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ระยา กรรมการและเลขานุการ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
1. นายประภาส คงสบาย ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชาง 

บรรหาร-แจมใส 
ประธานกรรมการ 

2. นางสุทิศา ออนสมกฤษ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุร ี กรรมการ 
3. นางมรกต จันทรเจริญ วิทยาลัยสารพัดชางชลบุร ี กรรมการ 
4. นางกันนิกา มะลิตัน วิทยาลัยสารพัดชางขอนแกน กรรมการ 
5. นางสาวอพรรัตน บุญรกัษา วิทยาลัยสารพัดชางสกลนคร กรรมการ 
6. นางสาวอรุณี สุขชวย วิทยาลัยสารพัดชางชุมพร กรรมการ 
7. นางสมจิตร อุระงาม วิทยาลัยสารพัดชางสระแกว กรรมการ 
8. นายสุวิทย เดือนดาว วิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร-แจมใส กรรมการและเลขานุการ 

สาขาวิชาโลจิสติกส 
1. นายวศินวุฒ ิ พุทธศิริรังษี วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเครอืฟา อุทธิยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย กรรมการ 
3. นายทวีศักด์ิ คงคาม ี วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีมุกดาหาร กรรมการ 
4. นางชนาธิป อรุณสรุัตน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค กรรมการและเลขานุการ 

/คณะกรรมการ... 
 



 
 

 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
สาขาวิชาการทองเท่ียว 

1. นางธารทิพย พัชรมณีปกรณ รองผูอํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกจิและ 
การทองเที่ยวกรุงเทพ 

ประธานกรรมการ 

2. นางกนกพรรณ คุณาจารย วิทยาลัยสารพัดชางอุตรดิตถ กรรมการ 
3. นางสาวกันยารัตน เหลาตระกูล วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุร ี กรรมการ 
4. นางสาวสาวิตร ี ฤทธา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม กรรมการ 
5. นางกุลสิรา สุวรรณ วิทยาลัยบริหารธุรกจิและการทองเที่ยว

กรุงเทพ 
กรรมการและเลขานุการ 

สาขาวิชานวดแผนไทย 
1. นายสมนึก พุมขุน ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางธนบรุ ี ประธานกรรมการ 
2. นางสุจิตรา เจริญภัทรเภสัช คลินิกราชาวดีการแพทยแผนไทย กรรมการ 
3. นางรัติยา ชัยเทือง วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี กรรมการ 
4. นางธนัชพร คุมเมือง วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุร ี กรรมการ 
5. นางสายสุนี ทองดีนอก วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา กรรมการ 
6. นางกนกพรรณ คุณาจารย วิทยาลัยสารพัดชางอุตรดิตถ กรรมการ 
7. นางแสงรัศม ี ปนทอง วิทยาลัยสารพัดชางธนบุร ี กรรมการและเลขานุการ 

กลุมวิชาภาษา 
1. นายพิศิษฐ พลแกว ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม ประธานกรรมการ 
2. นางวาร ี ฤทธิโยธี วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี กรรมการ 
3. นางคนึงนิจ แววประเสริฐ วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง กรรมการ 
4. Miss Jin Chaoyang วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม กรรมการ 
5. Mr. Jang Ghuangyil วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม กรรมการ 
6. Miss Li Jia-Fu วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ กรรมการ 
7. นางศรีสรุางค อนุชาติกิจเจรญิ วิทยาลัยเทคนิคลพบรุ ี กรรมการ 
8. นายทรงวุฒ ิ อุดวงค วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย กรรมการ 
9. นายปลิว ตอเจริญ ขาราชการบํานาญ กรรมการ 

10. นางจิราภา บุพพโก วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาศิลปกรรม 
สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม 

1. นางจําเรียง หนูดํา ผูอํานวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม
นครศรีธรรมราช 

ประธานกรรมการ 

2. นายสมศักด์ิ อัตโสภณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรรมการ 
3. นายนพดล บุญยัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรรมการ 
4. นายวิทยา สุริยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร กรรมการ 
5. นายทวิพจน บุญเหลอื วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กรรมการ 
6. นายทศพร ถังมณี วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กรรมการ 
7. นายกิติศักด์ิ พุทธรัตน วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กรรมการ 
8. นายสมพัก บัวหลวง วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ 

/สาขาวิชา... 



 
 

 

สาขาวิชาออกแบบ 
1. นางจําเรียง หนูดํา ผูอํานวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม

นครศรีธรรมราช 
ประธานกรรมการ 

2. นางสาววราภรณ ทิมประดับ วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม กรรมการ 
3. นางสาวศริญญา วรจันทร วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการ 
4. นางศุลีพร ใบไพศาล วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค กรรมการ 
5. นางอัปสร ชายโอฬาร วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กรรมการ 
6. นายอุทัย สันติวีรยุทธ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กรรมการ 
7. นางสาวนิภาพรรณ คงแกว วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ 

สาขาวิชาวิจิตรศิลป 
1. นางจําเรียง หนูดํา ผูอํานวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม

นครศรีธรรมราช 
ประธานกรรมการ 

2. นายธราธร แกวโสนด วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบรุ ี กรรมการ 
3. นางวิสา เพ็ชรธงไชย วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กรรมการ 
4. นายชัยภัทร สอนเครือ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรงุเทพ กรรมการ 
5. นายหมัดหนูด บุญเทียม วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 
1. นางจําเรียง หนูดํา ผูอํานวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม

นครศรีธรรมราช 
ประธานกรรมการ 

2. นายจิรายุศ จิราวัลย วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี กรรมการ 
3. นางสาวลัดดา มุขแจง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบรุ ี กรรมการ 
4. นายวีรศักด์ิ ยินดี วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ 

สาขาวิชาพยากรณ 
1. นายธนกฤต  แยมเผื่อน รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชาง

สมุทรปราการ 
ประธานกรรมการ 

2. นายณัทกิจพฒัน หอมวิจิตรกลุ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรรมการ 
3. นางสมพร อภิสิทธิสกลุ วิทยาลัยพณิชยการธนบรุ ี กรรมการ 
4. นายพีระพล แพถนอม วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ กรรมการและเลขานุการ 

สาขาวิชาดนตร ี
1. นายสมนึก พุมขุน ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางธนบรุ ี ประธานกรรมการ 
2. นายสนธิ ภูละมูล รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล กรรมการ 
3. นายระวิ ดาบทอง รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กรรมการ 
4. นายพิพัฒน ทองระอา วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร กรรมการ 
5. นายสุรัตน อมราภรณพสิุทธ์ิ วิทยาลัยสารพัดชางเพชรบรูณ กรรมการ 
6. นายสมนึก อุนแกว วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี กรรมการ 
7. นายสุรพล นามเสนา วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา กรรมการ 
8. นายสุบัน แพงบุปผา วิทยาลัยสารพัดชางราชบรุ ี กรรมการ 

 

/9. นายสุริยา... 
 



 
 

 

9. นายสุริยา มันตะรักษ วิทยาลัยสารพัดชางพจิิตร กรรมการ 
10. นายพิทักษ ขจรธรรมรักษ วิทยาลัยสารพัดชางลําปาง กรรมการ 
11. นายเจรญิ ธรรมชาติ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกงัวล กรรมการ 
12. นายกฤษฎี ศรีจามร วิทยาลัยพณิชยการธนบรุ ี กรรมการ 
13. นางนิสสานารถ ตรีเพ็ชร วิทยาลัยสารพัดชางชลบุร ี กรรมการ 
14. นายสุชาติ สิมม ี วิทยาลัยสารพัดชางธนบุร ี กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย 

1. นายชูชาติ พรามจร ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางชัยภูม ิ ประธานกรรมการ 
2. นางทัศนีย พงศสรอยเพ็ชร วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง กรรมการ 
3. นางบุษบา เจียมเกาะ วิทยาลัยสารพัดชางลพบรุ ี กรรมการ 
4. นางพนิดา พฤกภูษณ วิทยาลัยสารพัดชางธนบุร ี กรรมการ 
5. นางวันทนีย  ถวิลการ วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ กรรมการ 
6. นางสุทธิลักษณ เกิดสวางกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม กรรมการ 
7. นางสาวสุวล ี บุญญามณี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กรรมการ 
8. นางสาวอรรยา นุสีวอ วิทยาลัยสารพัดชางขอนแกน กรรมการ 
9. นางมนัสนันท จันทรศักด์ิรา วิทยาลัยสารพัดชางตรงั กรรมการ 

10. นางรัตนา บํารุงวงศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา กรรมการ 
11. นางสาวประภา ทําจะดี วิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร-แจมใส กรรมการและเลขานุการ 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
1. นางยุพิน พิมศร ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางพระนคร ประธานกรรมการ 
2. นางมาล ี ทองคํา วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ระยา กรรมการ 
3. นางสาวสริินีย แซตัน วิทยาลัยสารพัดชางตรงั กรรมการ 
4. นางสาวนฤมล ทรัพยสําราญ วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม กรรมการ 
5. นางณัชชา กุมาวรสงิห วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี กรรมการ 
6. นางพรพรหม หาญเจรญิ วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง กรรมการ 
7. นางรัมภา ศิริวงศ วิทยาลัยสารพัดชางลําปาง กรรมการ 
8. นายสมภพ อุตสาหะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรุ ี กรรมการ 
9. นางจารพุรรณ สุขสมบูรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน กรรมการ 

10. นางสาวดุษฎี นอยใจบุญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา กรรมการ 
11. นางกัลยาณี ไขมุกข วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม กรรมการ 
12. นางอุมาพร แขดอน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค กรรมการและเลขานุการ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตรท่ัวไป 
กลุมงานเสริมสวย 

1. นายเจนวิทย ครองตน ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสุมทรปราการ ประธานกรรมการ 
2. นางวราภรณ โอภาโส วิทยาลัยสารพัดชางจันทบรุ ี กรรมการ 
3. นางชฤทธิพร คงธนเกริก วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม กรรมการ 
4. นายศิวพร วรวิทย วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ กรรมการ 

/5. นางพิชญพิมล... 
 



 
 

 

5. นางพิชญพิมล เลิศสรุิยะกลุ วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา กรรมการ 
6. นางสาวกัลยา มะหะหมัด วิทยาลัยสารพัดชางสงขลา กรรมการ 
7. นายระพีพฒัน ศรีทะ วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ กรรมการและเลขานุการ 

กลุมงานตัดผมชาย 
1. นายเริงศักด์ิ ใจสําราญ รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชาง

นครราชสีมา 
ประธานกรรมการ 

2. นายสุวรรณ พรมบุญ วิทยาลัยสารพัดชางเพชรบรูณ กรรมการ 
3. นายสมาน บุตรกะอะ วิทยาลัยสารพัดชางยะลา กรรมการ 
4. นางชลธิชา ตนโพธ์ิ วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา กรรมการและเลขานุการ 

กลุมงานดอกไมประดิษฐ, งานแกะสลัก, งานสมุนไพร, งานบริบาล 
1. นางสาววิภาวรรณ สุขสวัสด์ิ รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสี่พระยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจรินทร เลี้ยงสุข วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ระยา กรรมการ 
3. นางธนภร ฤทธิเกษม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี กรรมการ 
4. นางพรสวรรค สระบัว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรุ ี กรรมการ 
5. นางสาวรัชนีพร รักเรือง วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร กรรมการ 
6. นางจรรยา สุวรรณประเสริฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม กรรมการ 
7. นายชานนท บุร ี วิทยาลัยสารพัดชางธนบุร ี กรรมการ 
8. นางปทมา พงศพัชราพันธ วิทยาลัยสารพัดชางธนบุร ี กรรมการ 
9. นางสุวรรณี พุกภิญโญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา กรรมการ 

10. นางวัชร ี โอวธีระกุล วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร กรรมการ 
11. นางเอกกาญจน  พรหมเกิด วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ระยา กรรมการ 
12. นางพชร พุทธิเนตร วิทยาลัยสารพัดชางนครหลง กรรมการ 
12. นางวรรณา อาภาอดุล วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ระยา กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการทําหนาท่ี 
1. จัดเตรียมขอมูลทางวิชาการ รวมกันพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุงเนนสมรรถนะอาชีพ ใน

สาขาวิชาที่รับผิดชอบ ใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนอยางมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ
ชุมชน 

2. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ 
1. นายพนมพร แฉลมเขตต หนวยศึกษานิเทศก ประธานกรรมการ 
2. นายชาตร ี ชนานาฎ หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
3. นางสาวปยวีร จุติพงษรกัษา หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
4. นางสาวโสภี นิลรักษ หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
5. นายประพนธ จุนทวิเทศ หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
6. นางวิยดา วัฒนาเมธี หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
7. นางศศิธร กุลสริสิวัสด์ิ หนวยศึกษานิเทศก กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวขนิษฐา นามวงค หนวยศึกษานิเทศก กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

/คณะกรรมการ... 



 
 

 

คณะกรรมการทําหนาท่ี 
1. ติดตามและประเมินผลในระหวางดําเนินโครงการและหลังดําเนินโครงการ สรางเครื่องมือ เก็บ

รวบรวมขอมูล บันทึกขอมูล วิเคราะห/ประเมินผล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
2. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

 

คณะกรรมการเอกสารวิชาการ การเงินและพัสดุ 
 

1. นางสาวโสภี นิลรักษ หนวยศึกษานิเทศก ประธานกรรมการ 
2. นางธัญญาภรณ จําลองกลุ หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
3. นายอภิวัชร พจนจริาภรณ หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
4. นางสาวปยวีร จุติพงษรกัษา หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
5. นางวิยดา วัฒนาเมธี หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
6. นางเฉลมิศร ี เกตากุล ศูนยสงเสรมิและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

และกรงุเทพมหานคร 
กรรมการ 

7. นางสาววัชร ี บุตระคํา ศูนยสงเสรมิและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
และกรงุเทพมหานคร 

กรรมการ 

8. นางสาววันวิสาข สงวนสัตย หนวยศึกษานิเทศก กรรมการ 
9. นายประพนธ จุนทวิเทศ หนวยศึกษานิเทศก กรรมการและเลขานุการ 

10. นางสาวขนิษฐา  นามวงค หนวยศึกษานิเทศก กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
11. นางสาวชุลีพร วรรณบัณฑิตย หนวยศึกษานิเทศก กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 คณะกรรมการทําหนาที่ 
1. การเบิกจายเงินงบประมาณโครงการ การจัดซื้อ/จัดจาง เอกสารการพิมพ การลงทะเบียนและอื่น ๆ        

ที่เกี่ยวของ 
2. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

 

ทั้งน้ีต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

สั่ง ณ วันที่    มิถุนายน   พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

 

คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ที่  /2558 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาหลกัสตูรวิชาชีพระยะสั้นมุงเนนสมรรถนะอาชีพ 
(เพิ่มเติม) 

 
 
 

                   อนุสนธิคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 836/2558 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เรื่อง 
แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุงเนนสมรรถนะอาชีพเพื่อผลิตกําลังคนที่มี
สมรรถนะและคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ
ตามลักษณะภูมิภาคและยุทธศาสตรของจังหวัด ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจําเปนตองมีหลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะ
อาชีพ และเปดโอกาสใหชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของไดมีสวนรวมในการพัฒนา เพื่อใหมั่นใจวา
ผูสําเร็จการศึกษามีความรู ทักษะ ประสบการณในงานอาชีพ รวมทั้งมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค สามารถนําไป
ประยุกตใชเพื่อพัฒนาตนเองและงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินโครงการ
พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุงเนนสมรรถนะอาชีพ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค จึงขอ
แตงต้ังคณะกรรมการเพิ่มเติม ดังน้ี 

 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาชางกอสรางระบบขนสงทางราง 

1. นายไชยนันท แสงเมฆา ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุร ี ประธานกรรมการ 
2. นายณัฎฐกฤศ สาธินีเศษฐ วิทยาลัยเทคนิคชลบุร ี กรรมการ 
3. นายอภิชาต สรอยระยา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ กรรมการ 
4. นายสมชาติ  บุญศร ี วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต กรรมการ 
5. นายอํานวย ขมิ้นเครือ วิทยาลัยเทคนิคสระบุร ี กรรมการ 
6. นายอิทธิวัฒน สุวรรณรังสิมา วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม กรรมการ 
7. นายสมศักด์ิ แกวพันธ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบรุ ี กรรมการ 
8. นายวิชัย ตันติราพันธ วิทยาลัยเทคนิคชลบุร ี กรรมการ 
9. นายสมควร รุงเรือง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม กรรมการ 

10. นายธํารงศักด์ิ หมินกาหลมี วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ กรรมการ 
11. นายมาโนช รังษีมณีรัตน วิทยาลัยเทคนิคชลบุร ี กรรมการ 
12. นายสมศักด์ิ วรรณชนะ วิทยาลัยเทคนิคชลบุร ี กรรมการและเลขานุการ 

  

 ทั้งน้ี   ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

สั่ง   ณ   วันที่    มิถุนายน    พ.ศ.2558 
 
 

 
 

 

 


