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1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต 
 1.1  กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร 
       1.1.1  กลุ่มวิชาภาษาไทย 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
16-4000-1101  ภาษาไทยเพื่อปฏิบัติงานอาชีพ                           3(3-0-6) 

                    (Thai for Careers)  
 
สมรรถนะรายวิชา 
           1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสารจากการฟังและดู การอ่านในงานอาชีพ และน าไป
ประยุกต์ใช้ 
           2.  ปฏิบัติตามค าสั่ง ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เสนอวิธีการแก้ปัญหาและแนวคิดสร้างสรรค์ 
           3.  พูดในที่ประชุมชนและพูดในโอกาสต่าง ๆตามหลักการพูด 
           4.  เขียนบันทึก ประชาสัมพันธ์ โครงการ รายงานวิชาการตามหลักการเขียนและน าเสนอ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟังและดูสารในงานอาชีพจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ฟังการ
บรรยาย อภิปราย การพูดน าเสนอการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ เสนอขายสินค้าและบริการ การ
น าเสนอผลงาน ติดต่อกิจธุระ ติดต่อประสานงาน พูดสาธิต พูดอภิปรายในที่ประชุมชน พูดในโอกาสต่าง ๆ การ
อ่านวิเคราะห์และประเมินค่าสาร ข่าว บทความ สารคดี อ่านคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการใช้อุปกรณ์  
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ อ่านกฎระเบียบ ข้อบังคับ การเขียนบันทึก ประชาสัมพันธ์โครงการ และรายงาน
วิชาการ  

  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

 16-4000-1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการน าเสนอ  3(3-0-6) 
                   (Thai for Communication and Presentation)  
                                                                                                                 
สมรรถนะรายวิชา 

1.  ฟัง ดู อ่าน จับใจความ และสรุปความจากสื่อสารสนเทศ 
2.  วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสาร และน าไปประยุกต์ใช้ 
3.  เขียนโครงการ รายงานทางวิชาการ และ งานวิจัยในงานอาชีพ 
4.  พูดน าเสนอผลงาน 

 



2 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง ดู และอ่านจับใจความส าคัญ สรุปความ วิเคราะห์และประเมินค่า

สาร การเขียนค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ การเขียนโครงการ การสืบค้นข้อมูล การเขียนอ้างอิงการเขียนรายงาน
ทางวิชาการ งานวิจัยในงานอาชีพ และการพูดน าเสนอผลงาน    

 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4000-1103 การเขียนรายงานในงานอาชีพ 3(3-0-6) 
                   (Report Writing) 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1.  ฟัง ดู อ่าน และเขียน สรุปความสารสนเทศ จากการสืบค้นข้อมูล 
2.  วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสารสนเทศ และน าไปประยุกต์ใช้ 
3. เขียนรายงานทางวิชาการและวิชาชีพในรูปแบบต่าง ๆ 
4. เขียนรายงานวิจัยในงานอาชีพ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสารสนเทศที่
สอดคล้องกับงานอาชีพ การเขียนรายงานทางวิชาการและวิชาชีพในรูปแบบต่างๆ การเขียนรายงานวิจัยใน
งานอาชีพ 
       1.1.2  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4000-1201  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
          (English for Study Skills) 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ฟัง พูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่ก าหนด 
2. อ่าน เขียน เนื้อหาทางวิชาชีพ 
3. บูรณาการใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง 
4. ก าหนดเป้าหมายและวางแผนการพัฒนาทักษะทางภาษาของตน 
5. แสดงการใช้กลยุทธ์การเรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย 
6. เลือกวิธีน าเสนอในรูปแบบที่หลากหลายตามความสามารถของตน 
7. เขียนบันทึกการเรียนรู้ รายงานผลความก้าวหน้าทักษะทางภาษา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่

หลากหลาย การใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนด้วยตนเอง การใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ 
การสร้างแรงจูงใจเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาตามความสนใจและความจ าเป็นของตน การก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนตามความต้องการจ าเป็น และก าหนดแผนการฝึกฝนทักษะทาง
ภาษา การจดบันทึก แสดงหลักฐาน น าเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้า ผลความก้าวหน้าทางภาษาของตน  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4000-1202    การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ           3(2-2-5) 
   (Reading and Writing English in Careers) 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1.  อ่านบทความรายงานผลการศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
2.  เขียนรายงานการปฏิบัติงาน บันทึกย่อ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การศึกษาค้นคว้าทางวิชาชีพ 
3.  ใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานอาชีพในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
4.  ใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอ่าน เขียน ด้วยตนเอง 
5.  ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การอ่านบทความทางวิชาชีพ ความก้าวหน้าทางวิชาชีพการอ่านคู่มือ 
(spare part, manual, instruction manual, electronics manual) ขั้นตอนการปฏิบัติ (work 
instruction) ขั้นตอนการท างาน (work procedure) ข้อมูลคุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค (specifications) 
ของสินค้า เครื่องมือ อุปกรณ์ การเขียนรายงานการปฏิบัติงานบันทึกย่อขั้นตอนการปฏิบั ติงาน แหล่งการ
เรียนรู้และใช้กลยุทธ์การเรียนรู้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4000-1203    ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอในงานอาชีพ  3(2-2-5) 
         (English for Presentation in Careers) 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์งานอาชีพ 
2. น าเสนอข้ันตอนการปฏิบัติงานในงานอาชีพ 
3. น าเสนอผลงาน โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ รายงานเรื่องท่ีก าหนด สินค้า การบริการในงานอาชีพ 
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4. การใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานอาชีพในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
5. ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
6. ใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอ่าน เขียนด้วยตนเอง 
7. ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอ 
การก าหนดวัตถุประสงค์ของการพูดและการสนทนา การวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟังและการวางแผนการน าเสนอ 
การจัดเตรียมเค้าโครงของการน าเสนอ ขั้นตอนการท างานผลงานโครงงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
สิ่งประดิษฐ์รายงาน สินค้า และการบริการในงานอาชีพ และรูปแบบต่าง ๆ ในการน าเสนอ การใช้
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปช่วยในการน าเสนอ ฝึกการใช้อุปกรณ์ช่วยในการน าเสนอและการถ่ายทอดอย่างมี
ประสิทธิภาพ ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้
และพัฒนาทักษะฟังและพูดด้วยตนเอง และใช้กลยุทธ์การเรียนรู้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4000-1204   ภาษาอังกฤษทักษะวิชาชีพ       3 (2-2-5) 
                  (English for Vocational Skills) 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. สนทนาโต้ตอบเรื่องทางวิชาชีพ 
2. อ่านข้อมูล ข่าวสาร บทความทางวิชาอาชีพ 
3. เขียนรายงาน บทคัดย่อ  
4. น าเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้า 
5. การใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานอาชีพในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
4. ใช้ ICT พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน รู้ด้วยตนเอง 
5. ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เกี่ยวกับเนื้อหาทางวิชาชีพ การ
อ่านบทความก้าวหน้าและการใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพ การใช้ศัพท์วิชาการและศัพท์เทคนิคในงานอาชีพ 
การสนทนาโต้ตอบ แสดงความคิดเห็น การให้ข้อมูล การเปรียบเทียบ การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าสั้นๆ 
การถ่ายโอนข้อมูล การเขียนเพื่อน าเสนอ การเขียนบทคัดย่อ การศึกษาค้นคว้า การใช้ ICT พัฒนาทักษะการ
อ่านการเขียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4000-1205   ภาษาอังกฤษโครงงานอาชีพ                3(2-2-5) 
  (English Project Work for Careers) 
 
สมรรถนะรายวิชา 
  1.  บูรณาความรู้ในสาขาวิชาชีพกับการใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษ 

2.  ค้นคว้า อ่านข้อมูล ข่าวสาร บทความในงานอาชีพ 
 3.  เขียนขั้นตอนการน าเสนอโครงงาน เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า 
 4.  ใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานอาชีพในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
 5.  น าเสนอโครงงานอาชีพ  

6.  บูรณาการการใช้ ICT เพ่ือการสืบค้นข้อมูลในงานอาชีพและการพัฒนาทักษะทางภาษา 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การวางแผนการการก าหนดหัวเรื่ อง
จัดท าโครงงานอาชีพ การจัดเตรียมเค้าโครงของการน าเสนอ ขั้นตอนการท าโครงงานการใช้รูปแบบต่าง ๆ ในการ
น าเสนอ ขั้นตอนการปฏิบัติ สิ่งประดิษฐ์ รายงาน สินค้า และการบริการในงานอาชีพ แหล่งข้อมูลและการ
สืบค้น การใช้คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปช่วยในการน าเสนอ ฝึกการใช้อุปกรณ์ช่ว ยในการน าเสนอและการ
ถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ และการเขียนรายงาน การถ่ายโอนข้อมูลจากแผนผัง กราฟ แผนภูมิ เป็น
ข้อความ การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆเช่นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้ภาษาตามมารยาททาง
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และบูรณาการใช้ ICTเป็นแหล่งการเรียนรู้เพ่ือฝึกฝนตนเอง สืบค้น
ข้อมูล แสวงหาความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้า การใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4000-1206  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์           3(2-2-5) 
                   (English for Computer Technology) 
 
สมรรถนะรายวิชา  
          1. พูดโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
          2.  อ่านเอกสาร คู่มืองานด้านคอมพิวเตอร์ 
          3.  เขียนรายงานการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 
          4.  ใช้ค าศัพท์ในงานคอมพิวเตอร์ในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
          5.  ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
          6.  บูรณาการการใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้สืบค้นข้อมูลและพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน ด้วยตนเอง 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสนทนาโต้ตอบการใช้ส านวนและ
ค าศัพท์เทคนิคที่ใช้ในงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์การอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานอ่านเอกสาร คู่มือการ
ปฏิบัติงานเขียนรายงาน สรุปเนื้อความที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยใช้บทบาทสมมุติ หรือสถานการณ์
จ าลอง โดยใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการการใช้ ICT เป็น
แหล่งการเรียนรู้สืบค้นข้อมูลและพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนด้วยตนเอง 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4000-1208   ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานบัญชี                                3(2-2-5) 
         (English for Accountant) 

 
สมรรถนะรายวิชา  
 1.  สนทนาโต้ตอบกับลูกค้าและผู้มาติดต่องานด้านการบัญชี 

2.  อ่านข้อมูล เอกสารงานบัญชี 
          3.  บันทึกข้อมูล เอกสารงานบัญชี  
          4.  เขียนรายงานด้านบัญชีโดยใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานบัญชี 
          5.  ใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานบัญชีในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
          6.  ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
          7.  บูรณาการการใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้สืบค้นข้อมูลและพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน ด้วยตนเอง   
 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เนื้อหาเก่ียวกับการปฏิบัติงานบัญชี
การตรวจสอบบัญชี การจัดการบัญชี เอกสารทางบัญชี ระบบภาษี กฎหมายและกฎระเบียบส าหรับงานบัญชี 
การเขียนรายงาน การบันทึกข้อมูล เอกสารงานบัญชี ค าศัพท์ในงานบัญชี สนทนาโต้ตอบการต้อนรับลูกค้า 
การนัดหมาย การสนทนาทางโทรศัพท์ การบอกเหตุและผล การให้ความกระจ่างในข้อมูล (clarifying 
information) การน าเสนอ (presentation)การใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา และการบูรณาการการใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้สืบค้นข้อมูลและพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน ด้วย
ตนเอง 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4000-1211  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          3(2-2-5) 

         (English for Telecoms and Information Technology)   
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สมรรถนะรายวิชา 
1.  สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ท่ีก าหนด 
2.  อ่านเรื่อง บทความเก่ียวกับความเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3.  สื่อสารในงานเลขานุการโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  
4.  ใช้ค าศัพท์เทคนิคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
5.  ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
6.  บูรณาการการใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้สืบค้นข้อมูลและพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน ด้วยตนเอง    

   

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารการหลอมรวมของสื่อดิจิตัล (convergence in elecom and IT) กระบวนการพัฒนา
ซอร์ฟแวร์ ศูนย์ข้อมูล เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ สื่อและสารสนเทศต่างๆ ระบบเครือข่าย การจัดการ การ
ให้บริการ ความปลอดภัย ค าศัพท์ที่ใช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ในอนาคต การรับรอง (recommending)การอธิบายค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ การใช้เทคโนโลยีและการ
สื่อสาร การประเมินทางเลือก (assessing options) การบอกล าดับและขั้นตอนการปฏิบัติ (sequencing and 
giving instructions)การเปรียบเทียบและการต่อรอง (comparing and negotiating) การใช้ภาษาตาม
มารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการบูรณาการ การใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้
สืบค้นข้อมูลและพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนด้วยตนเอง 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

 16-4000-1213   ภาษาอังกฤษส าหรับการเข้าสังคมและการดูแลลูกค้า           3(2-2-5) 
       (English for Socializing and Customer Care) 
 

สมรรถนะรายวิชา 
          1.  สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ทางสังคมสร้างความเข้าใจที่ดีต่อลูกค้าและผู้มาติดต่อ 
          2.  ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
          3.  บูรณาการการใช้ ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้สืบค้นข้อมูลและพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน ด้วยตนเอง     
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง การพูดที่ใช้ในการเข้าสังคมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจ
และทัศนคติที่ดีต่อลูกค้า การต้อนรับลูกค้า ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม การเริ่มต้นบทสนทนาเมื่อพบ
กันครั้งแรก (safe small talk topics) การสร้างความคุ้นเคย การด าเนินการสนทนา (keeping a conversation 
going) การสนทนาทางธุรกิจ การขอและการให้ความกระจ่าง การติดต่อ การต้อนรับลูกค้า การเชื้อเชิญ  
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การแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว การสนทนาเกี่ยวกับครอบครัว การศึกษา การงาน การสนทนาบนโต๊ะอาหาร 
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว การแนะน าสิ่งที่ควรท าและไม่ควรท า การแก้ปัญหาให้ลูกค้า 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4000-1216   ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร                                          3(2-2-5) 
                    (Khmer for Communication) 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  ฟังบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ    
2.  ฟังค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าบอกต าแหน่ง/ที่ตั้ง ค าบอกทิศทาง  
3.  สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารในสถานการณ์ที่ก าหนด 
4.  อ่านค าสั่ง ประโยค ข้อความ เรื่องต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจ าวัน  
5.  เขียนโต้ตอบทางสังคม 
6.  เขียนให้ข้อมูลในแบบฟอร์มต่าง ๆ 
7.  ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การฟังบทสนทนา ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน าสั้นๆ ค า
บอกต าแหน่งที่ตั้ง ค าบอกทิศทาง การสนทนาโต้ตอบ การอ่านค าสั่ง ประโยค ข้อความ เรื่องต่างๆ การเขียน
โต้ตอบทางสังคม การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและงานอาชีพและการใช้ภาษา
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4000-1217  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                                  3(2-2-5) 
  (Burmese for Communication) 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  ฟังบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ    
2.  ฟังค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าบอกต าแหน่ง/ที่ตั้ง ค าบอกทิศทาง  
3.  สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูล ได้ตามวัตถปุระสงค์ของการสื่อสารในสถานการณ์ที่ก าหนด 
4.  อ่านค าสั่ง ประโยค ข้อความ เรื่องต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจ าวัน  
5.  เขียนโต้ตอบทางสังคม 
6.  เขียนให้ข้อมูลในแบบฟอร์มต่าง ๆ 

  7.  ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
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ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การฟังบทสนทนา ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน าสั้นๆ ค า
บอกต าแหน่งที่ตั้ง ค าบอกทิศทาง การสนทนาโต้ตอบ การอ่านค าสั่ง ประโยค ข้อความ เรื่องต่างๆ การเขียน
โต้ตอบทางสังคม การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและงานอาชีพและการใช้ภาษา
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4000-1218    ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5) 
             (Vietnamese for Communication)  
 
สมรรถนะรายวิชา 

1.  ฟังบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ    
2.  ฟังค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าบอกต าแหน่ง/ที่ตั้ง ค าบอกทิศทาง  
3.  สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูล ได้ตามวัตถปุระสงค์ของการสื่อสารในสถานการณ์ที่ก าหนด 
4.  อ่านค าสั่ง ประโยค ข้อความ เรื่องต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน  
5.  เขียนโต้ตอบทางสังคม 
6.  เขียนให้ข้อมูลในแบบฟอร์มต่าง ๆ 
7.  ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การฟังบทสนทนา ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน าสั้น ๆ 
ค าบอกต าแหน่งที่ตั้ง ค าบอกทิศทาง การสนทนาโต้ตอบ การอ่านค าสั่ง ประโยค ข้อความ เรื่องต่าง  ๆ การ
เขียนโต้ตอบทางสังคม การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและงานอาชีพและการใช้
ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4000-1219 ภาษาอินโดนีเชียนเพื่อการสื่อสาร                            3(2-2-5) 
  (Indonesian for Communication)  
 
สมรรถนะรายวิชา 

1.  ฟังบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ    
2.  ฟังค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าบอกต าแหน่ง/ที่ตั้ง ค าบอกทิศทาง  
3.  สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารในสถานการณ์ที่ก าหนด 
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4.  อ่านค าสั่ง ประโยค ข้อความ เรื่องต่าง ๆที่พบในชีวิตประจ าวัน  
5.  เขียนโต้ตอบทางสังคม 
6.  เขียนให้ข้อมูลในแบบฟอร์มต่าง ๆ 
7.  ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การฟังบทสนทนา ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน าสั้นๆ ค า
บอกต าแหน่งที่ตั้ง ค าบอกทิศทาง การสนทนาโต้ตอบ การอ่านค าสั่ง ประโยค ข้อความ เรื่องต่างๆ การเขียน
โต้ตอบทางสังคม การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและงานอาชีพและการใช้ภาษา
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4000-1220    ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 3                                          3(2-2-5) 
  (Laos for Communication)  
 
สมรรถนะรายวิชา 

1.  ฟังบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ    
2.  ฟังค าสั่ง  ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าบอกต าแหน่ง/ที่ตั้ง ค าบอกทิศทาง  
3.  สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารในสถานการณ์ที่ก าหนด 
4.  อ่านค าสั่ง ประโยค ข้อความ เรื่องต่าง ๆที่พบในชีวิตประจ าวัน  
5.  เขียนโต้ตอบทางสังคม 
6.  เขียนให้ข้อมูลในแบบฟอร์มต่าง ๆ 
7.  ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การฟังบทสนทนา ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน าสั้นๆ ค า
บอกต าแหน่งที่ตั้ง ค าบอกทิศทาง การสนทนาโต้ตอบ การอ่านค าสั่ง ประโยค ข้อความ เรื่องต่างๆ การเขียน
โต้ตอบทางสังคม การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและงานอาชีพและการใช้ภาษา
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4000-1221  ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร                   3(2-2-5) 
                   (Malay for Communication) 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1.  ฟังบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ    
2.  ฟังค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าบอกต าแหน่ง/ที่ตั้ง ค าบอกทิศทาง  
3.  สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูล ได้ตามวัตถปุระสงค์ของการสื่อสารในสถานการณ์ที่ก าหนด 
4.  อ่านค าสั่ง ประโยค ข้อความ เรื่องต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจ าวัน  
5.  เขียนโต้ตอบทางสังคม 
6.  เขียนให้ข้อมูลในแบบฟอร์มต่าง ๆ 
7.  ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การฟังบทสนทนา ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน าสั้นๆ ค า
บอกต าแหน่งที่ตั้ง ค าบอกทิศทาง การสนทนาโต้ตอบ การอ่านค าสั่ง ประโยค ข้อความ เรื่องต่างๆ การเขียน
โต้ตอบทางสังคม การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและงานอาชีพและการใช้ภาษา
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4000-1222 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)  
  (Russian for Communication) 
 
สมรรถนะ 

1.  ฟังบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ    
2.  ฟังค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าบอกต าแหน่ง/ที่ตั้ง ค าบอกทิศทาง  
3.  สนทนาโต้ตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูล ได้ตามวัตถปุระสงค์ของการสื่อสารในสถานการณ์ที่ก าหนด 
4.  อ่านค าสั่ง ประโยค ข้อความ เรื่องต่าง ๆที่พบในชีวิตประจ าวัน  
5.  เขียนโต้ตอบทางสังคม 
6.  เขียนให้ข้อมูลในแบบฟอร์มต่าง ๆ 
7.  ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
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ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การฟังบทสนทนา ค าสั่ง ค า
ขอร้อง ค าแนะน าสั้นๆ ค าบอกต าแหน่งที่ตั้ง ค าบอกทิศทาง การสนทนาโต้ตอบ การอ่านค าสั่ง ประโยค 
ข้อความ เรื่องต่างๆ การเขียนโต้ตอบทางสังคม การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันและ
งานอาชีพและการใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
  16-4000-1223  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร        3 (2-2-5)  
                       (Chinese for Communication) 
 
สมรรถนะรายวิชา 
  1.  ฟังบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ    
  2.  ฟังค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน าค าบอกต าแหน่ง/ที่ตั้ง ค าบอกทิศทาง 
   3.  สนทนาโต้ตอบแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารในสถานการณ์ท่ีก าหนด 
  4.  อ่านค าสั่ง ประโยค ข้อความเรื่องต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจ าวัน  
  5.  เขียนโต้ตอบทางสังคม 
  6.  เขียนให้ข้อมูลในแบบฟอร์มต่าง ๆ 
  7.  ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
 
ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการฟัง การพูด การอ่าน  การเขียน  การฟังบทสนทนา ค าสั่ง 
ค าขอร้อง ค าแนะน าสั้น ๆ ค าบอกต าแหน่งที่ตั้ง ค าบอกทิศทาง การสนทนาโต้ตอบ การอ่านค าสั่ง ประโยค 
ข้อความ เรื่องต่าง ๆ การเขียนโต้ตอบทางสังคม การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน
และงานอาชีพและการใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

   24-4000-1224  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร        3 (2-2-5)  
                       (Japanese for Communication) 
 

สมรรถนะรายวิชา 
  1.  ฟังบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ    
  2.  ฟังค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน าค าบอกต าแหน่ง/ที่ตั้ง ค าบอกทิศทาง 
   3.  สนทนาโต้ตอบแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารในสถานการณ์ท่ีก าหนด 
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  4.  อ่านค าสั่ง ประโยค ข้อความเรื่องต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจ าวัน  
  5.  เขียนโต้ตอบทางสังคม 
  6.  เขียนให้ข้อมูลในแบบฟอร์มต่าง ๆ 
  7.  ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
 
ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการฟัง การพูด การอ่าน  การเขียน  การฟังบทสนทนา ค าสั่ง 
ค าขอร้อง ค าแนะน าสั้น ๆ ค าบอกต าแหน่งที่ตั้ง ค าบอกทิศทาง การสนทนาโต้ตอบ การอ่านค าสั่ง ประโยค 
ข้อความ เรื่องต่าง ๆ การเขียนโต้ตอบทางสังคม การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน
และงานอาชีพและการใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
 1.2  กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 
       1.2.1  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4000-1301   วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์      3(2-2-5) 
    (Science for Applied Technology)     
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี สารและสมบัติของสาร ปริมาณสารสัมพันธ์ กรด เบส เกลือ  
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน พอลิเมอร์ สารเคมีในชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ สารชีวโมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพ
และการอนุรักษ์พลังงาน 

2.  ส ารวจตรวจสอบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้/แก้ปัญหา 
3.  ส ารวจตรวจสอบนาโนเทคโนโลยี 
4.  ส ารวจตรวจสอบสารและสมบัติของสาร 
5.  ส ารวจตรวจสอบปริมาณสารสัมพันธ์ 
6.  ส ารวจตรวจสอบกรด เบสและเกลือ 
7.  ส ารวจตรวจสอบสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
8.  ส ารวจตรวจสอบพอลิเมอร์   
9.  ส ารวจตรวจสอบสารเคมีในชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ 
10.  ส ารวจตรวจสอบสารชีวโมเลกุล 
11.  ส ารวจตรวจสอบการอนุรักษ์พลังงาน 
12.  ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ    
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ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับสารและสมบัติของสาร ปริมาณสาร
สัมพันธ์ กรด เบสและเกลือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน พอลิเมอร์สารเคมีในชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ 
สารชีวโมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยีและการอนุรักษ์พลังงาน 
 
       1.2.1  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์การเพื่อการตัดสินใจ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4000-1401   คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ    3(3-0-6) 
                       (Mathematics for Decision Making)     
 
สมรรถนะรายวิชา 

1.  ด าเนินการเกี่ยวกับเทคนิคการอินทิเกรต   
2.  ด าเนินการเกี่ยวกับอินทิกรัลไม่ตรงแบบ 
3.  ด าเนินการเกี่ยวกับระบบพิกัดฉากในปริภูมิสามมิติ 
4.  ด าเนินการเกี่ยวกับฟังก์ชันหลายตัวแปร   
5.  ด าเนินการเกี่ยวกับลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร   
6.  ด าเนินการเกี่ยวกับอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัวแปรและใช้ในงานอาชีพ 
7.  ประยุกต์อินทิกรัลหลายชั้นในงานอาชีพ    

 
ค าอธิบายรายวิชา 
    ศึกษา ฝึกทักษะการคิดค านวณ และการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล 
กระบวนการตัดสินใจ ก าหนดการเชิงเส้น และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหางานอาชีพและชีวิตประจ าวัน 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4000-1402  สถิติเพื่อการวิจัย                3(3-0-6) 
                     (Statistics  for  Research)    
 
สมรรถนะรายวิชา 

1.  ด าเนินการเกี่ยวกับพ้ืนฐานทางสถิติ         
2.  ด าเนินการเกี่ยวกับความน่าจะเป็น 
3.  แจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม 
4.  ด าเนินการเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่าง   
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5.  ประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากร 
6.  ด าเนินการเกี่ยวกับทดสอบสมมติฐาน 
7.  ด าเนินการเกี่ยวกับทดสอบไคสแควร์ 
8.  วิเคราะห์ความแปรปรวน 
9.  วิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์ 
10.  วิเคราะห์การถดถอย   
11.  ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝึกทักษะการคิดค านวณ และการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติ ความน่าจะเป็น 
การแจกแจงตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐานการทดสอบไคสแควร์ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ถดถอยและการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 

   24-4000-1405  สถิติเพื่องานอาชีพ          3 (3-0-6) 
(Statistics  for  Careers)   

สมรรถนะรายวิชา 

 1. ด าเนินการเกี่ยวกับการคิดค านวณและการแก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติ 
 2. ด าเนินการเกี่ยวกับประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
 3. ด าเนินการเกี่ยวกับการตั้งและการทดสอบสมมติฐาน 
 4. เลือกใช้วิธีการทางสถิติเพ่ือการวิจัยในงานอาชีพ 
 5. ด าเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม  วิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูลและแปลผล 
 6. ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานอาชีพ 

ค าอธิบายรายวิชา 
  การศึกษาและฝึกทักษะการคิดค านวณและการแก้ไขในงานอาชีพโดยใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติ  
ประชากรและการสุ่มตัวอย่างการตั้งสมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน  การเลือกใช้วิธีการทางสถิติเพ่ือ
การวิจัยในงานอาชีพ  การรวบรวม  การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานอาชีพ 
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 1.3  กลุ่มทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต 
       1.3.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4000-1501  ประชาคมอาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
                  (Asian Community Study)   
 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน .  
2. ติดตามความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
3.  สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
4.  น าเสนอ รายงานผลการศึกษาค้นคว้า   

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความส าคัญและความเป็นมาของประชาคมอาเซียน ปฏิญญาอาเซียน (ASEAN DECLARATION) 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY) ความร่วมมือกับประเทศอาเซียนการเปิดเสรี
ทางด้านการค้าการบริการการลงทุนและแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนองค์การแรงงานสากล 
(International Labor Organization – ILO) มาตรฐานแรงงานหลัก (Core Labor Standard) วิเคราะห์ 
น าเสนอ ผลการศึกษาค้นคว้าและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่ส่งผลต่อประเทศไทย 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4000-1502   ชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 
     (Life  and  Society ) 
  

สมรรถนะรายวิชา 
 1. วางแผนการด าเนินชีวิตด ารงตนอยู่ในสังคม และปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 2. วิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะทางแก้ไขที่สร้างสรรค์ 
 3. ริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล  

 4. วิเคราะห์แนวทางการมีส่วนร่วมการปกครองส่วนท้องถิ่นการติดต่อสื่อสารใช้ข้อมูลสารสนเทศใน
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีตามวิถีประชาธิปไตย 

 5. สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
 6. มีคุณธรรม จริยธรรมกับการท างาน ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. ตระหนักในคุณค่าและวัฒนธรรมในองค์กร มีความรัก ความภาคภูมิใจและศรัทธาต่อสถาบัน 
 8. ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และสิ่งแวดล้อม         
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ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคมรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
จริยธรรมกับการท างานการสร้างมนุษยสัมพันธ์การพัฒนาจิตอาสาการมีส่วนร่วมการปกครองส่วนท้องถิ่นสันติ
วิธีกับวิถีประชาธิปไตยการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างคุณลักษณะ
ในการประกอบอาชีพและด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4000-1503  การพัฒนาจริยธรรมในงานอาชีพ 3(3-0-6) 
               (Vocational Moral Development)               
  
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้และปฏิบัติตนตามวินัย กฎหมายและจรรยาบรรณในงานอาชีพ 
2. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงานอาชีพ 
3. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
4. ใช้หลักจริยธรรมในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน 
5. สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การอยู่ร่วมกันในสังคม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
6. ตระหนักในคุณค่าและวัฒนธรรมในองค์กร             

 
ค าอธิบายรายวิชา     

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพพ้ืนฐานความต้องการของมนุษย์ การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ปัจจุบัน การท างานร่วมกับผู้อ่ืนการ
สื่อสารในองค์กรภาวะผู้น ามนุษยสัมพันธ์ในการท างานการพัฒนาวิชาชีพตามแนวปรัชญาของหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงการพัฒนาวินัยและจรรยาบรรณในงานอาชีพกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพ่ือพัฒนาจริยธรรมใน
วิชาชีพ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4000-1504   การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ 3(3-0-6) 
                (Environmental Development in Careers)  
 
สมรรถนะรายวิชา 

1.  แสดงความรู้และปฏิบัติตนในงานอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2. วิเคราะห์ น าความรู้ข้อมูลข่าวสารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ 
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3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
4. ตระหนักในคุณค่าของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ มีความรัก ความภาคภูมิใจและศรัทธา

ต่อองค์กร                
 
ค าอธิบายรายวิชา    
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงของโลกกับสิ่งมีชีวิต สารเคมีท่ีใช้และผลกระทบของการใช้สารเคมี
ในการด ารงชีวิต พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ การใช้พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และผลกระทบของพลังงาน
ต่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพกฎหมายสิ่งแวดล้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4000-1507    การรู้สารสนเทศ     3(3-0-6) 
                 (Information Literacy)  
    
สมรรถนะรายวิชา 

1.  ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของสารสนเทศในการเรียนรู้และการด ารงชีวิต 
2.  เข้าถึงแหล่งสารสนเทศ รู้วิธีและใช้เครื่องมือค้นสารสนเทศ 
3.  วิเคราะห์ ประเมิน และเลือกสารสนเทศท่ีต้องการได้ 
4.  รวบรวม จัดระบบ สังเคราะห์และสร้างสารสนเทศ 
5.  น าสารสนเทศทีส่ร้างไปบูรณาการในการเรียน การค้นคว้า การวิจัยและการสร้างโครงงานสิง่ประดิษฐ์ 
6.  มีจริยธรรม ไม่ละเมิดและมีความรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นเกี่ยวข้องกับสารสนเทศ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความส าคัญของการรู้สารสนเทศ กระบวนการพัฒนาความรู้และทักษะ
สารสนเทศ การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ การเลือกแหล่งและทรัพยากรสารสนเทศ การสืบค้น
สารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินสารสนเทศ การ
เรียบเรียง น าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และน าสารสนเทศไป
บูรณาการตามวัตถุประสงค์อย่างมีจริยธรรม 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4000-1508 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้น า 3(3-0-6) 
  (Modern Management and Leadership) 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของการบริหารจัดการ 
2. วิเคราะห์แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ 
3. แสดงบทบาทภาวะความเป็นผู้น าต่อการบริหารจัดการยุคใหม่ 
4. น าหลักการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
5. บูรณการการใช้ ICT สืบค้นข้อมูลเพื่อการพัฒนาบริหารจัดการ 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการบริหารจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน องค์ประกอบ
ของการบริหารจัดการ การวางแผน การจัดองค์กร การควบคุม การตัดสินใจ การสื่อสาร การจูงใจ บริหาร
จัดการในภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตาม การปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การ
จัดการระบบสารสนเทศ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
  
       1.3.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4000-1509      หลักจริยศาสตร์ในการประกอบอาชีพ 3(3-0-6) 
                         (Ethics  in  Work) 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. น าหลักคุณธรรม จริยธรรม มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
2. ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม 
3. แสดงความรู้และปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตย 
4. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้วยการมีจิตอาสา 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักในการด าเนินชีวิตและการท างานตามหลักธรรมของศาสนา หลักปรัชญาและ

จิตวิทยา การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม ความซื่อสัตย์ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม การเคารพผู้อ่ืน ความอดทน ความมีวินัยในตนเองและการยอมรับความแตกต่าง  
จริยธรรมกับการท างาน การพัฒนาจิตอาสา วิถีประชาธิปไตย เพ่ือสร้างคุณลักษณะในการประกอบอาชีพ 
และการด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4000-1604   กีฬาเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
                 (Sports for Health)      
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้ และน าเสนอผลวิเคราะห์สุขภาพของตนเองได้ 
2. ฝึกทักษะในการเป็นผู้น าการออกก าลังกายหรือการเล่นเกมหรือกีฬาเพื่อสุขภาพ 
3. สังเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นกับร่างกายจากการออกก าลังกายสม่ าเสมอได้ 
4. ออกแบบการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับสุขภาพตนเองและผู้อื่นได้   

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับ นิยาม ปรัชญาและหลักการของกีฬาเพ่ือสุขภาพ วิธีการสังเกตสุขภาพตนเองเบื้องต้น

การออกก าลังกายที่มีจุดประสงค์ในการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต หลักการและวิธีการในการส่งเสริม
สุขภาพ ผลของการออกก าลังกายที่มีต่อร่างกาย การออกก าลังกายที่ไม่ต้องพ่ึงอุปกรณ์ที่ยุ่งยากการค านวณ
ความหนักของการออกก าลังกายที่สามารถส่งผลต่อการพัฒนาระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตเพ่ือพัฒนา
สุขภาพและเพ่ิมสมรรถภาพของกล้ามเนื้อ ผลเสียที่มีต่อสุขภาพจากการขาดการออกก าลังกายหรือการออกก าลัง
กายท่ีหนักเกินไปและไม่สม่ าเสมอ 

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสังเกตสุขภาพตนเอง การตรวจสอบสมรรถภาพทางกายของตนเอง การออกแบบ
และควบคุมความหนัก เบา ของในการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายและสุขภาพของตนเองที่มี
ต่อการฝึกความอดทนของระบบการหายใจและระบบการไหลหมุนเวียนโลหิต ตลอดจนความสม่ าเสมอใน
การออกก าลังกาย โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบตนเอง กระบวนการกลุ่ม และหลักของ
การมีน้ าใจนักกีฬาการเลือกใช้กีฬาชนิดต่าง ๆ ในการฝึกปฏิบัติ  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางแผนส่งเสริม แก้ไข
ปัญหาทางด้านสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเองและผู้อ่ืนออกแบบการและบริหารโครงการเสริมสร้าง
สุขภาพและสมรรถภาพได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

 16-4000-1605   กายใจที่เป็นสุขในการท างาน 3(3-0-6) 
         (Health and Happiness for Work) 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวข้องขององค์ประกอบของทักษะชีวิตที่มีต่อตนเอง 
2. ฝึกทักษะที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิตประจ าวันและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
3. ตระหนักรู้คุณค่าในตนเอง 
4. คิดวิเคราะห์ก่อนการตัดสินใจท าหรือไม่ท าพฤติกรรมใด ๆ  
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ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส าคัญและเป้าหมายของพัฒนาทักษะชีวิตลักษณะการท างานของ

สมองกับการเรียนรู้ ความส าคัญและการสร้างสัมพันธภาพในการท างาน คุณลักษณะหรือความสามารถ ใน
การปรับตัว ความเครียดและการจัดการอารมณ์ คุณค่าของตนเองกับการช่วยเหลือผู้อ่ืน ปฏิกิริยาทางกายที่ส่งผล
ต่อกระบวนการคิดวิเคราะห์ของสมอง พฤติกรรมที่ท าลายสุขภาพและเป็นอุปสรรคต่อการท างานของสมอง
ในการเรียนรู้ การประเมินความเสี่ยงหรือภาวะเปราะบางต่อการเสียสุขภาพและสุ ขภาวะ ทักษะเฉพาะ
บุคคลและทักษะทางสังคมที่สนับสนุนการท างานในอนาคต เช่น มนุษยสัมพันธ์บุคลิกภาพการอยู่ร่วมกันใน
สังคม การเสียสละเพ่ือส่วนรวมการมีน้ าใจนักกีฬา   

ฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะชีวิตที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพได้แก่ทักษะการ
ตัดสินใจทักษะการแก้ปัญหาทักษะการคิดสร้างสรรค์ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลทักษะการตระหนักรู้ในตนทักษะการเข้าใจผู้อ่ืนทักษะ
การจัดการกับอารมณ์ทักษะการจัดการกับความเครียด โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์หรือ
กิจกรรมบริการด้านวิชาชีพที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ทั้งในสถานการณ์จริง และ/หรือสถานการณ์จ าลอง 
เพ่ือการพัฒนาความสามารถในการเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และเตรียมผู้เรียนสู่
โลกของการท างานในอนาคต 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

 16-4000-1608 108 กีฬาพัฒนาคุณภาพในการประกอบอาชีพ 3(3-0-6) 
  (108  Sport Varieties for Carrers) 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. เล่นกีฬาที่สนใจสม่ าเสมออย่างน้อย 1 ชนิดกีฬา 
2. จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์แบบง่าย ๆ ภายในองค์กรได้ 
3. ใช้หลักการเรื่องน้ าใจนักกีฬาให้เกิดคุณธรรมในการท างานและการใช้ชีวิตประจ าวัน 
4. จัดกิจกรรมการออกก าลังกาย เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายในการท างานได้ 
5. ใช้ทักษะคิดไตร่ตรองแก้ไขปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ 
6. ใช้หลักเหตุและผลแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนมากกว่ากล่าวโทษผู้อื่น 
7. จัดกระบวนการกลุ่มเพ่ือสร้างสัมพันธภาพของกลุ่มในองค์กรได้ 
8. ออกแบบกิจกรรมเรื่องความปลอดภัยเพ่ือสร้างการเรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับสรีระวิทยาการออกก าลังกาย ทักษะที่จ าเป็นในการเล่นกีฬาชนิดต่างๆ ตามความ
สนใจ การวิเคราะห์พ้ืนฐานทักษะกีฬาเพ่ือประยุกต์ทักษะรวมส าหรับการแข่งขัน กติกาการแข่งขันกีฬาชนิด
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ต่าง ๆ การจัดการแข่งขัน อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นตามลักษณะและชนิดของกีฬาและการปฐมพยาบาล การใช้
อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา หลักการเล่นกีฬาเพ่ือการออกก าลังกาย ผลที่เกิดขึ้นจากการ
เล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากการเล่นกีฬาเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
 ฝึกทักษะในการเล่นกีฬาตามชนิด และประเภทที่สนใจ ฝึกการออกก าลังกายสม่ าเสมอด้วยการเล่น
กีฬาทักษะการเป็นผู้จัดการแข่งขัน ทักษะการเล่นกีฬาด้วยน้ าใจนักกีฬาโดยฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริง   
เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายดีจากการออกก าลังกายด้วยการเล่นกีฬาและมีสุขภาพจิตดีจาก
กระบวนการท างานร่วมกัน  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4000-1609    ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 3(3-0-6) 
         (Martial Arts) 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ฝึกทักษะพ้ืนฐานของศิลปะป้องกันตัวแขนงต่าง ๆ  
2. ประยุกต์ศิลปะป้องกันตัวแขนงต่าง ๆ ให้สามารถเปิดทางเพ่ือการหลบหนีได้ 
3. ตระหนักถึงสิทธิในการปกป้องตนเองจากการละเมิด 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวชนิดต่าง ๆ อาทิ ไอดิโด ยูโด ยิวยิตสู มวย เทควันโด และ 

Mixed Martial Art (MMA) การหาอุปกรณ์ป้องกันตัวในภาวะคับขันจากสถานการณ์รอบ ๆ ตัว กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันตนเอง อาทิ สิทธิส่วนบุคคล การล่วงละเมิด การประเมินสถานการณ์เสี่ยงหรือ
โอกาสเสี่ยงของตนเอง และการเปิดทางเพ่ือการหลบหนี การออกก าลังกายด้วยกิจกรรมศิลปะการป้องกันตัว
เพ่ือพัฒนาความแข็งแรงของร่างกายและกล้ามเนื้อ การประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตในการจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกัน
ตนเองจากการถูกล่วงละเมิด    

ฝึกทักษะขั้นพ้ืนฐานของศิลปะป้องกันตัวแขนงต่างๆ เพ่ือการออกก าลังกาย พัฒนาความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อท่ีใช้ในการป้องกันตัว โดยใช้กิจกรรมการฝึกทักษะการป้องกันตัวควบคู่ไปกับการฝึกทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) เพ่ือให้สามารถน าศิลปะการป้องตัวทุกแขนงมาผสมผสานในการ
ออกก าลังกาย และการต่อสู้เพ่ือเปิดทางหลบหนีเอาตัวรอดในสถานการณ์คับขัน 

 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=mma%20%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vcharkarn.com%2Fvarticle%2F39265&ei=My9oT4vlGsOJrAeFsOmHCA&usg=AFQjCNEgpaGWeTIb05pkF-JoMnSvncKaeA&sig2=ZMyXbm47ytJsI-ma6XNK8A
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4000-1610 การเป็นผู้น าในการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด 3(3-0-6) 
  (Leader of  Marketing Events)  
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้และน าเสนอรูปแบบของชุดการท างานในการเป็นผู้ด าเนินการการจัดกิจกรรมพิเศษ
ทางการตลาด 

2. ฝึกทักษะการเป็นพิธีกร เป็นผู้น าเกม / กิจกรรมนันทนาการในงานกิจกรรมพิเศษทางการตลาด 
3. ออกแบบชุดกิจกรรมนันทนาการส าหรับการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาดที่เหมาะสมกับ

วัตถุประสงค์ของแต่ละงาน 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด (Event in Marketing) วัตถุประสงค์ ประเภท
และลักษณะของกิจกรรมพิเศษทางการตลาด การวางแผน/ออกแบบการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด การ
เป็นผู้น านันทนาการ เกมส์ เพ่ือสร้างบรรยากาศในงานการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด การเป็นพิธีกร 
และการจัดล าดับบนเวทีของงานกิจกรรมพิเศษทางการตลาด เกมหรือกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับ
ประเภทของกิจกรรมพิเศษทางการตลาดที่ผูกร้อยเป็นชุดกิจกรรมเดียวกันตามล าดับขั้นตอนของกิจกรรม
พิเศษทางการตลาด แต่ละประเภทและขั้นตอนการเร้าความสนใจและการมีส่วนร่วมของบุคคลที่อยู่ใน
บริเวณการจัดกิจกรรม ทักษะในการเป็นผู้ประสานงานของกิจกรรมพิเศษทางการตลาด การวางแผนและ
ออกแบบกิจกรรมพิเศษทางการตลาดทีสอดคล้องกับประเภทและลักษณะของการจัดกิจกรรมพิเศษทาง
การตลาด  
 ฝึกทักษะด้านการประสานงาน การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การเป็นผู้น าเกมในงานกิจกรรมพิเศษ
ทางการตลาด การออกแบบชุดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด  
โดยการลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเป็นผู้น าเกม/
นันทนาการในงานกิจกรรมพิเศษทางการตลาด  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4000-1611 การส่งเสริมสุขภาพในการท างาน 3(3-0-6) 
  (Health Promotion for Work)  
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้และวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากงานอาชีพของตนเองด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้ 
2. จัดระบบการท างานที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและมีสุขภาวะได้ 
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3. วางแผนส่งเสริม/แก้ไขปัญหาสุขภาพให้กับตนเองและผู้อ่ืนได้ 
4. จัดระบบควบคุมคุณภาพด้านสุขภาพและความปลอดภัยในองค์กรได้ 
5. ออกก าลังกายด้วยกิจกรรมทางพลศึกษา/นันทนาการที่เหมาะสมอย่างน้อย 1 ชนิด สม่ าเสมอ 
6. ใช้หลักการเรื่องน้ าใจนักกีฬาให้เกิดคุณธรรมในการท างานและการใช้ชีวิตประจ าวัน 
7. จัดกิจกรรมการออกก าลังกาย/นันทนาการ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายในการท างานได้ 
8. ใช้ทักษะคิดไตร่ตรอง แก้ไขปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ 
9. ใช้หลักเหตุและผลแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนมากกว่ากล่าวโทษผู้อื่น 
10. จัดกระบวนการกลุ่มเพ่ือสร้างสัมพันธภาพของกลุ่มในองค์กรได้ 
11. วิเคราะห์ทางเลือกในการด าเนินชีวิตที่ประสบความส าเร็จได้อย่างมีเหตุผล 
12. ปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับตนเองและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
13.  จัด/ออกแบบกิจกรรมเรื่องความปลอดภัยเพ่ือสร้างการเรยีนรู้ให้กับผู้อื่นได้ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ โครงสร้างร่างกายมนุษย์ กายวิภาค สรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการท างาน การใช้
พลังงานของร่างกายในการท างาน ผลกระทบจากสภาวะแวดล้อมการท างาน วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจาก
สภาพแวดล้อมการท างาน ความปลอดภัยในสถานที่ท างาน การวางแผนส่งเสริมสุขภาพโดยใช้กีฬา และ
นันทนาการเป็นสื่อ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดีมีจิตส านึกความปลอดภัย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ฝึกทักษะในการเล่นกีฬาที่สนใจ วางแผนการส่งเสริมสุขภาพกายโดยออกก าลังกายสม่ าเสมอด้วย
การเล่นกีฬา วางแผนการส่งเสริมสุขภาพจิต ลดความเครียดจากการท างานโดยกิจกรรมนันทนาการ โดยฝึก
ปฏิบัติจากสถานการณ์จริง เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายดีจากการออกก าลังกายด้วยการเล่นกีฬาและ
มีสุขภาพจิตดีจากกระบวนการท างานร่วมกัน   
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4000-1612 การจัดการความรู้ 3(3-0-6) 

(Knowledge Management) 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎีของการจัดการความรู้ ตลอดจนคุณลักษณะและ
ประเภทของความรู้ 

2.  เลือกใช้ และประยุกต์รูปแบบการจัดการความรู้ ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานใน
องค์กร และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
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3. วิเคราะห์ระบบสารสนเทศที่น ามาใช้ในการจัดการความรู้ ในองค์กรที่ใช้ทุนทางปัญญา มาเป็น
ฐานความรู้    

4. น าหลักการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้ในปัจจุบัน และในอนาคต  
5. ประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีการจัดการความรู้ไปใช้ในการก าหนดอาชีพด้านการจัดการความรู้ใน

องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ กลยุทธ์การจัดการ
องค์ความรู้ การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร บุคลากรในการจัดการความรู้ องค์ประกอบและขั้นตอนในการ
จัดการความรู้ กระบวนการสร้างและแลกเปลี่ยนความรู้ กลวิธี  เทคนิค และเครื่องมือการพัฒนาจัดการ
ความรู้ ระบบฐานความรู้ ระบบการจัดการความรู้ในภาคธุรกิจและภาครัฐ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4000-1613  มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 3(3-0-6) 

 (Human Relations in Organization) 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มคนและองค์การ 
2.  วิเคราะห์กระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล กลุ่มคน และองค์กร 
3.  ใช้เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์การเพื่อน ามาส่งเสริมมนุษย์สัมพันธ์ 
4.  แก้ปัญหาที่เกิดจากการขัดแย้งภายในองค์การ และสร้างเสริมความสัมพันธ์ภายในองค์การ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับ แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์  เทคนิคการสร้าง  
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ ขอบเขตและปัจจัยอันเป็นพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคลและ
องค์การ หลักในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและหน่วยงานภายในองค์การ หลักการประสานงานและ
เทคนิคการจูงใจให้คนท างาน การบริหารความขัดแย้งในองค์การ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม      
การติดต่อสื่อสารระหว่างการประสานงานที่ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 
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2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ           
  2.1) กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4201-1001 การบัญชีขั้นต้น 3(2-2-5) 
                     (Principles of  Accounting) 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับแม่บทการบัญชี   

2.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ 
 3.  มีทักษะในการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี 
 4.  มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าและการให้บริการ  

5.  มีทักษะในการบันทึกบัญชีระบบเงินสดย่อยและระบบใบส าคัญ 
 6.  มีทักษะในการจัดท างบการเงิน 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย วัตถุประสงค์การบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางบัญชี แม่บท
การบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี  การจัดท างบ
ทดลอง กระดาษท าการ การปรับปรุงบัญชีและแก้ไขข้อผิดพลาด งบการเงินกิจการซื้อขายสินค้าและกิจการ
ให้บริการ ระบบเงินสดย่อยและระบบใบส าคัญ 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

 16-4201-1002  การบัญชีชั้นกลาง 1 3(2-2-5) 
            (Intermediate Accounting 1) 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการบัญชีสินทรัพย์และการด้อยค่าของสินทรัพย์ ตามมาตรฐาน

การบัญชี 
2.  จ าแนกและจัดประเภทสินทรัพย์ จัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี   

 3.  ตีราคาและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชี 
 4.  บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ 
 5.  แสดงรายการสินทรัพย์และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์  การจ าแนกประเภทสินทรัพย์ 

การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การตีราคา การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตาม
หลักการบัญชีการด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

 16-4201-1003   การบัญชีชั้นกลาง 2 3(2-2-5) 
 (Intermediate Accounting 2) 

 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการบัญชีหนี้สินและส่วนของเจ้าของ ตามมาตรฐานการบัญชี 
2.  จ าแนกประเภทของหนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน 
3.  ตีราคาและวัดมูลค่าของหนี้สินตามมาตรฐานการบัญชี 

 4.  บันทึกบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด 
 5.  แสดงรายการหนี้สินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของ การจ าแนก

ประเภทของหนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน การตีราคา การแสดงรายการหนี้สินในงบการเงินและ
การเปิดเผยข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ การด าเนินงาน การแบ่งผลก าไรขาดทุน การ
เปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการและการช าระบัญชีของห้างหุ้นส่วน บริษัทจ ากัดและบริษัท
มหาชนจ ากัด ตลอดจนการแสดงรายการส่วนของเจ้าของในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

 16-4201-1004  การบัญชีชั้นสูง 1 3(2-2-5)                        
  (Advanced Accounting 1) 

 

สมรรถนะรายวิชา 
 1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับ นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและข้อผิดพลาด งบการเงิน
ระหว่างกาล  
 2.  มีทักษะในการบันทึกบัญชีของธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผ่อนช าระ ธุรกิจให้เช่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
สัญญาก่อสร้าง และการบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ 
 3.  มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับส านักงานใหญ่สาขาทั้งในและต่างประเทศ 
 4.  มีทักษะในการบันทึกบัญชีรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงค่างบการเงิน 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและข้อผิดพลาด งบการเงิน

ระหว่างกาล การบัญชีส าหรับธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผ่อนช าระ ธุรกิจให้เช่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สัญญา
ก่อสร้าง การบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ การบัญชีส านักงานใหญ่และสาขาทั้งในและต่างประเทศ 
การบัญชีส าหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และการแปลงค่างบการเงิน 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

 16-201-1005  การบัญชีต้นทุน 1 3(2-2-5) 
 (Cost Accounting 1) 

 
สมรรถนะรายวิชา 
 1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับความส าคัญและ บทบาทการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ 

2.  จ าแนกประเภทและวิธีการควบคุมต้นทุน 
3.  ค านวณต้นทุน วัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการผลิต ตามระบบต้นทุนช่วง ต้นทุนมาตรฐาน 
4.  มีทักษะในการบันทึกต้นทุน ตามระบบต้นทุนช่วง ต้นทุนมาตรฐาน ต้นทุนฐานกิจกรรม 
5.  จัดท างบต้นทุนการผลิต  
6.  ค านวณและบันทึกบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วม และผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสีย  ของสิ้นเปลือง 

งานบกพร่องและเศษซาก  
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความส าคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ ความหมายของ
ระบบต้นทุนต่างๆ ระบบการบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการและการควบคุม วัตถุดิบ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายการผลิต 
งบต้นทุนการผลิต ระบบต้นทุนช่วง  ระบบต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วม และผลิตภัณฑ์พลอย
ไดข้องเสีย ของสิ้นเปลือง งานบกพร่องและเศษซาก และต้นทุนฐานกิจก 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

 16-4201-1006  การสอบบัญชี       3(2-2-5) 
               (Auditing) 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวางแผนการสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมของธุรกิจ 

2.  ประเมินความเสี่ยงและก าหนดระดับความมีสาระส าคัญในการสอบบัญชี 
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3.  ปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยมีความเข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่ จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชี ภายใต้มาตรฐานการสอบบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

4.  ปฏิบัติงานการสอบบัญชีโดยเลือกใช้เครื่องมือ วิธีการรวบรวมหลักฐานและเทคนิคการตรวจสอบ
บัญชีตลอดจนถึงการเลือกสุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ได้หลักฐานที่ถูกต้องเชื่อถือได้และสนับสนุนสิ่งที่ตรวจพบอย่าง
เหมาะสม 

5.  ปฏิบัติงานการสอบบัญชีตามประเภทของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้และ
ค่าใช้จ่าย 

6. จัดท าแฟ้มงานและกระดาษท าการของผู้สอบบัญชี เพ่ือบันทึกผลการตรวจสอบ รวบรวม
หลักฐาน และสรุปผลที่ได้จากการสอบบัญชี 

7.  ร่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานการตรวจสอบและรับรองภาษีอากรเสนอเพ่ือสอบ
ทานและอนุมัติตามข้ันตอน 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ งานสอบบัญชี แม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชีกฎหมายและ
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีการวางแผนงานสอบ
บัญชีความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี ความมีสาระส าคัญ วิธีการรวบรวมหลักฐาน 
วิธีการและเทคนิคการตรวจสอบบัญชี การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์หนี้สินส่วน
ของผู้ถือหุ้นรายได้และค่าใช้จ่ายการจัดท ากระดาษท าการของผู้สอบบัญชี รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร แนวทางการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ และการ
ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานสอบบัญชี 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

 16-4201-1007  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5) 
                      (Accounting Information System) 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

2.  วิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี  
3.  จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

 4.  ปฏิบัติการวางแผนและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 5.  ออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 6.  น าระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้กับงานในอาชีพ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบสารสนเทศ ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศ

ทางบัญชี หลักการจัดท าเอกสารของธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี วงจรทางธุรกิจข้ันพื้นฐาน ระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย 
วงจรการผลิต วงจรบริหารเงินและรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในแต่
ละวงจร การควบคุมภายในทางเดินเอกสาร และสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

 16-4201-1008   การรายงานและการวิเคราะห์งบการเงิน 3(2-2-5) 
                      (Financial Reporting and Analysis) 

วิชาบังคับก่อน :  การบัญชีชั้นกลาง 1 
 การบัญชีชั้นกลาง 2        
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี 
2. ก าหนดวิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน 
3.  จัดท าและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีที่ส าคัญเพ่ือการตัดสินใจ  
4.  วิเคราะห์อุตสาหกรรม และผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน  
5.  วิเคราะห์งบการเงิน โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง 
6.  น าเสนอข้อมูลและแสดงความคิดเห็นด้วยความอดทน ละเอียดรอบคอบและซื่อสัตย์ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ รายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี วิธีการและ
เครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลทางการบัญชีอ่ืนที่ส าคัญเพ่ือการตัดสินใจ การวิเคราะห์
อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน ตลอดจนการวิเคราะห์
งบการเงนิรวม โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

 16-4201-1009  การภาษีอากร 3(2-2-5)      
 (Taxation) 

 
สมรรถนะรายวิชา 
 1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากร 
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 2.  ค านวณภาษีเงินได้ประเภทต่าง ๆ 
 3. จัดท ารายงานและยื่นแบบแสดงรายการภาษีสรรพากร 
 4. ประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและงานในอาชีพ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆตามประมวล
รัษฎากรและภาษีอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้หัก ณ 
ที่จ่ายภาษีมูลค่าเพ่ิมภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ภาษีศุลกากรภาษีสรรพสามิตภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและ
ทีด่ิน รวมทั้งการจัดท ารายงานและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีสรรพากร 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4201-1010 การบัญชีบริหาร 3(2-2-5) 
                  (Managerial   of Accounting)  

วิชาบังคับก่อน :    การบัญชีต้นทุน 1  
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวความส าคัญและประโยชน์ของการบัญชีบริหาร 

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายการในงบการเงิน เพ่ือจัดท างบประมาณ 
3.  น าข้อมูลในงบการเงินไปวิเคราะห์ เพ่ือช่วยในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงาน 

 4.  น าข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือช่วยในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความส าคัญของการบัญชีเพ่ือการบริหาร การใช้ประโยชน์ของงบการเงิน 
ความสัมพันธ์ระหว่างรายการในงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดท างบประมาณ การใช้ข้อมูล
ทางการบัญชีเพ่ือช่วยในการวางแผน ควบคุมและตัดสินใจด าเนินการ 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

 16-4201-1011  การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(2-2-5) 
                   (Internal Auditing and Internal Control) 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายในและจริยธรรมวิชาชีพ 
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2. ก าหนดวิธีการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO  
3. ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
4. ใช้เทคนิคในการตรวจสอบประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามโครงสร้างองค์กร   
5. ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน 
6. จัดท ารายงานและติดตามผลการตรวจสอบภายใน 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภทและหลักวิธีควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO การจัดการ
ความเสี่ยงขององค์กร การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน มาตรฐานการปฏิบัติงาน เทคนิคในการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพการควบคุมภายใน โครงสร้างองค์กร แนวคิดการตรวจสอบภายในและการจัดตั้ง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรม และมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและ
ขั้นตอนการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่ส าคัญขององค์กร รวมทั้งหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กรรายงานและติดตามผลการตรวจสอบภายใน 
 

2.2)  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก   
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
16-4201-1101  สัมมนาการบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 

                  (Seminar in Financial Accounting) 
วิชาบังคับก่อน : การบัญชีชั้นกลาง 1 

การบัญชีชั้นกลาง 2 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. วิเคราะห์การน าแม่บทและมาตรฐานการบัญชีไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี 
 2.  มีทักษะในการวิเคราะห์ อภิปราย กรณีศึกษา บทความ เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ด้านการบัญชีการเงิน 
 3.  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การอภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการน าแม่บทการบัญชีและมาตรฐาน
การบัญชีไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีการเงิน ส าหรับองค์กรประเภทต่างๆ โดยใช้กรณีศึกษา 
บทความ เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจ ตลอดจนปัญหาด้าน
การบัญชีการเงินและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4201-1102 สัมมนาการบัญชีบริหาร                   3(2-2-5) 
                   (Seminar in Managerial Accounting) 

วิชาบังคับก่อน :  การบัญชีต้นทุน 2 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ การอภิปราย  การวิเคราะห์บทบาทของการบัญชีบริหารกับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 2.  ประยุกต์ใช้ข้อมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลของการบัญชีเพ่ือใช้ในการบริหาร 
 4.  วิเคราะห์ประเด็นท่ีน่าสนใจ ปัญหาพิเศษทางการบัญชีบริหารตามสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 
 5.  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การอภิปรายและวิเคราะห์บทบาทของการบัญชีบริหารกับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไปการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์การบัญชีต้นทุนและการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือการบริหาร ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหาพิเศษทางการบัญชีบริหารตาม
สภาพแวดล้อมปัจจุบันและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

 16-4201-1103 สัมมนาการตรวจสอบภายใน 3(2-2-5) 
 (Seminar in Internal Audit) 
วิชาบังคับก่อน :  การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 

 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการ อภิปรายวิเคราะห์แนวคิดพ้ืนฐานของการตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายในและมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
 2. ปฏิบัติการด้านเทคนิคและการตรวจสอบภายใน 
 3. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลาและซื่อสัตย์เยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การอภิปรายวิเคราะห์และค้นคว้าเพ่ือให้เกิดความรู้ทักษะและ           
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในแนวทางแก้ไขโดยใช้กรณีศึ กษา
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บทความและเอกสารต่างๆที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจปัญหาพิเศษ
ด้านการตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4201-1104 สัมมนาการสอบบัญชี 3(2-2-5) 
                 (Seminar in Auditing) 

วิชาบังคับก่อน : การสอบบัญชี 
 

สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการอภิปรายและวิเคราะห์ค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาของผู้ตรวจสอบภายใน 
 2. วิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหาพิเศษทางการสอบบัญชี กรณีศึกษา บทความและเอกสารต่าง ๆ   
ที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 3. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การอภิปรายและวิเคราะห์และค้นคว้าเพ่ือให้เกิดความรู้ ทักษะ และความ

เข้าใจอย่างลึกซึ้งในปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน แนวทางแก้ไข โดยใช้กรณีศึกษาบทความ
และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหาพิเศษด้าน
การสอบบัญชี และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4201-1105  สัมมนาการภาษีอากร 3(2-2-5) 
               (Seminar in Taxation) 

วิชาบังคับก่อน :  การภาษีอากร 
 

สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการอภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจทางภาษีอากร 

2.  วิเคราะห์กรณีศึกษาบทความและเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจน
ค าวินิจฉัยด้านภาษีอากรและค าพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง 
 3.  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การอภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจทางภาษีอากรโดยใช้กรณีศึกษา

บทความและเอกสารต่าง ๆที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนค าวินิจฉัยด้านภาษีอากรและค า
พิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4201-1106 สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญช ี        3(2-2-5) 
                 (Seminar in Accounting Information Systems and Technology) 

 วิชาบังคับก่อน :   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับการอภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีมาใช้กับ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

2.  วิเคราะห์กรณีศึกษาบทความและเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจน
ค าวินิจฉัยด้านเทคโนโลยีมาใช้กับระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 3.  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การอภิปรายวิเคราะห์ปัญหาและประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการน า
เทคโนโลยีมาใช้กับระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยใช้กรณีศึกษา บทความ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัญหาพิเศษด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชีและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4201-1107   วิจัยทางการบัญชี 3(2-2-5) 
                      (Accounting Research and Methodology) 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและระเบียบวิธีวิจัย 
 2.  จัดท าวิจัยในงานบัญชีตามรูปแบบต่างๆ 
 3.  น าเสนองานวิจัยทางด้านบัญชี 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการและระเบียบวิธีวิจัย การท าวิจัยในรูปแบบต่างๆ และการสื่อสาร
ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย การศึกษา ทบทวนวรรณกรรมทางด้านบัญชี 

 
 
 



36 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4201-1108      การบัญชีบริหารงานการเงิน  การคลังภาครัฐ 3(2-2-5) 

      (Accounting  Financial  and  Public  Finance  Government          
 Administration) 
     วิชาบังคับก่อน :   การบัญชีชั้นกลาง 1 
         การบัญชีชั้นกลาง 2 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับ วิธีการงบประมาณ การบริหารงานพัสดุ การบริหารงานการเงิน  ข้อบังคับ
ต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง   

2.  มีทักษะในการจัดท าบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
3.  มีทักษะในการจัดท ารายงานทางการเงิน            

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ วิธีการงบประมาณ การบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง  
การบริหารงานการเงิน ระเบียบปฏิบัติ  ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดท าบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ        
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การปรับปรุงบัญชี และแก้ไขข้อผิดพลาด การจัดท ารายงานทางการเงิน 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4201-1109    การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 3(2-2-5) 

     (Internal  Control  and  Risk  Management)  
    วิชาบังคับก่อน :  การบัญชีชั้นกลาง 1 
       การบัญชีชั้นกลาง 2 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับ ลักษณะและความส าคัญของการควบคุมภายใน   
2.  แสดงความรู้เกี่ยวกับ พ้ืนฐาน และกระบวนการบริหารความเสี่ยง     
3.  มีเทคนิคในการตรวจสอบประสิทธิภาพการควบคุมภายใน   
4.  วัดมูลค่าความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือทางการเงิน 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ลักษณะและความส าคัญของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ประเภท
และหลักวิธีควบคุมภายใน การประเมินผลการควบคุมภายใน ส าหรับกิจการทั่วไป และกิจการที่ใช้
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คอมพิวเตอร์ มาตรฐานการปฏิบัติงาน เทคนิคในการตรวจสอบประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการประเมิน   
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงานและความเสี่ยงทางการเงิน การวัดมูลค่าความเสี่ยง การบริหาร
ความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4201-1110     การตรวจสอบภายในภาครัฐ 3(2-2-5) 
                            (Internal  Audit  Government)  

วิชาบังคับก่อน :  การบัญชีบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ   
 
สมรรถนะรายวิชา 

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับความส าคัญ และความจ าเป็นของระตรวจสอบภายในของรัฐ   
2.  แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรของงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
3.  มีทักษะในการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
4.  มีเทคนิคในการตรวจสอบภายในภาครัฐ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
5.  มีจริยธรรมในการตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ขอบเขต ความส าคัญ และความจ าเป็นของระบบตรวจสอบ
ภายใน  โครงสร้างขององค์กรของงานตรวจสอบภายในภาครัฐ กฎหมายและระบบที่เกี่ยวข้องกับ            
การตรวจสอบของส่วนราชการ การประเมินผลความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประเภทของงานตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และเทคนิคเสริมงานตรวจสอบภายในภาครัฐ มาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4201-1111     การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศทางบัญชี 3(2-2-5) 
                    (Information System Audited control for Accounting)  

วิชาบังคับก่อน :  การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับผลกระทบเนื่องจากการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผล
ทางด้านการบัญชี 
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 2.  มีทักษะในการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 3.  มีทักษะการวิเคราะห์ ความน่าเชื่อถือของการประมวลผลข้อมูล 

4.  มีเทคนิคในการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการตรวจสอบ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดและผลกระทบเนื่องจากการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
ประมวลผลทางด้านการบัญชี การควบคุมภายในของระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ การทุจริตทางคอมพิวเตอร์
และมาตรการป้องกัน การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของกา ร
ประมวลผลข้อมูล เทคนิคและการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปใน
การตรวจสอบ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4201-1112   การตรวจสอบบัญชีภาษีอากร 3(2-2-5) 
                     (Auditing  for  Tax  Accounting)  

 วิชาบังคับก่อน :  การสอบบัญชี   
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับงานสอบบัญชีภาษีอากรตามมาตรฐานบัญชีภาษีอากร        

2. มีทักษะในการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
3. มีทักษะในการตรวจสอบการจัดท าบัญชีพิเศษของกิจการที่ก าหนดไว้ตามประมวลรัษฎากร 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีภาษีอากรแนวปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร อันประกอบด้วยการจัดท าแนวทางการสอบบัญชี การ
จัดท ากระดาษท าการ การทดสอบความถูกต้องของงบการเงินและบัญชี รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องใน
ส่วนที่เป็นสาระส าคัญด้านภาษีอากร และการตรวจสอบการปรับปรุงก าไรสุทธิและขาดทุนสุทธิทางบัญชีเป็น
ก าไรสุทธิ และขาดทุนสุทธิเพ่ือเสียภาษีอากร รวมถึงการตรวจสอบการจัดท าบัญชีพิเศษของกิจการที่ก าหนด
ไว้ตามประมวลรัษฎากร 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4201-1113    การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 3(2-2-5) 
                     (Cooperative Auditing)  

วิชาบังคับก่อน :  การสอบบัญชี    
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สมรรถนะรายวิชา 
  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีส าหรับสหกรณ์การจัดท ารายงานทางการเงิน ตามมาตรฐาน
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 2.  วางแผนงานสอบบัญชีสหกรณ์ และการประเมินความเสี่ยง 

3.  ควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบบัญชี และรายงานการสอบบัญชีสหกรณ์ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบัญชีส าหรับสหกรณ์การจัดท ารายงานทางการเงิน ส าหรับ
สหกรณ์ มาตรฐานการสอบบัญชีสหกรณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีสหกรณ์ จรรยาบรรณ  
และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ การวางแผนงานสอบบัญชีสหกรณ์ ความมีสาระส าคัญ     
ความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ และการประเมินความเสี่ยง การเลือกตัวอย่างในสอบบัญชีสหกรณ์  
หลักการการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ
บัญชี และรายงานของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

 16-4201-1114     การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานบัญชี และสอบบัญชี 3(2-2-5) 
 (The Application of Accounting and Audit Software)  
วิชาบังคับก่อน :  การบัญชีขั้นต้น 

 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานอาชีพ  
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆและวิธีการใช้  

2.  มีเทคนิคในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆในการจัดท าบัญชี 
3.  ประมวลผลข้อมูล และปัญหาของการประเมินการควบคุมภายในด้วยคอมพิวเตอร์ 
4.  มีทักษะในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเป็นเครื่องมือช่วยในการสอบบัญชีและจัดท ารายงาน 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ วิธีการและเทคนิคการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป ในการปฏิบัติงานในการจัดท าบัญชี การประมวลผลข้อมูล การควบคุมภายใน และปัญหา
ของการประเมินการควบคุมภายในของระบบประมวลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เทคนิคและ วิธีการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเป็นเครื่องมือช่วยในการสอบบัญชีและจัดท ารายงาน 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4201-1115    สัมมนาทางบัญชีเฉพาะกิจการ 3(2-2-5) 
                            (Seminar in Accounting for Specific Enterprises) 
                            วิชาบังคับก่อน :  การบัญชีขั้นต้น    

                        การบัญชีชั้นกลาง 1    
                            การบัญชีชั้นกลาง 2  
 

สมรรถนะรายวิชา 
 1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับวิเคราะห์ระบบบัญชี 
 2.  มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านบัญชีส าหรับธุรกิจเฉพาะ 
 3. วิเคราะห์กรณีศึกษากิจการธุรกิจเฉพาะ     
 
ค าอธิบายรายวิชา 
         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอภิปรายและวิเคราะห์ระบบบัญชีและการปฏิบัติงานด้านบัญชีส าหรับ
ธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะเช่น โรงแรม ธนาคาร ประกันภัย สหกรณ์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจน าเข้าส่งออก ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ กิจการสาธารณูปโภคอ่ืนๆและธุรกิจอ่ืนๆที่มีความส าคัญและทันสมัยในปัจจุบัน โดยใช้
กรณีศึกษาและกิจการที่ประกอบธุรกิจเฉพาะ        
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4201-1116    การบัญชีธุรกิจซื้อมาขายไป 3(2-2-5) 
                            (Accounting In Practices : Trading Business) 
 
สมรรถนะรายวิชา 
  1.  แสดงความรูเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเบื้องต้นของธุรกิจซื้อมาขายไป 
  2.  มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านบัญชีส าหรับธุรกิจซื้อมาขายไป 
  3.  มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ด้านความมีระเบียบ ด้านความละเอียด
รอบคอบ และด้านการมีวินัยตรงต่อเวลา 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดท าบัญชี และศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของธุรกิจซื้อมาขายไป  
กระบวนการจัดท าบัญชีวงจรบัญชีเอกสารในการจัดท าบัญชีการรายงานทางการเงินของธุรกิจซื้อมาขายไป   
ขั้นตอนการแยกประเภทเอกสารและขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่  และมีกิจนิสัยและ ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมด้านความมีระเบียบ ด้านความละเอียดรอบคอบ และด้านการมีวินัยตรงต่อเวลา 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4201-1117    การบัญชีธุรกิจบริการ 3(2-2-5) 
                            (Accounting In Business Service) 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1.  แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ  วิธีการ และข้ันตอนการจัดท าบัญชีส าหรับกิจการเจาของคนเดียว
ประเภทธุรกิจบริการ 
  2.  มีทักษะในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดท าบัญชีเกี่ยวกับ บัญชีสินทรัพย์ บัญชีหนี้สิน และ
บัญชีส่วนของเจ้าของ สมการบัญชีและงบแสดงฐานะทางการเงิน การวิเคราะห์รายการค้า การจดบันทึก
บัญชีในสมุดรายวันทั่วไป และผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป งบทดลอง กระดาษท าการ 6 ช่อง   
งบการเงิน การปิดบัญชี สมุดเงินสด 2 ช่อง และสรุปวงจรบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี 

 3. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมด้านความมีระเบียบ ด้านละเอียดรอบคอบ และ
ด้านการมีวินัยตรงต่อเวลา 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการและขั้นตอนการจัดท าบัญชี ส าหรับกิจการเจ้าของคนเดียว 
ประเภทธุรกิจบริการ ข้อสมมติของแม่บทการบัญชีบัญชีสินทรัพย์ บัญชีหนี้สิน และบัญชีส่วนของเจ้าของ
สมการบัญชีและงบแสดงฐานะทางการเงิน การวิเคราะห์รายการค้า การจดบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 
และผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป งบทดลองกระดาษท าการ 6 ชอง งบการเงิน การปิดบัญชี    
สมุดเงินสด 2 ชองและสรุปวงจรบัญชี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4201-1118    การบัญชีกิจการเจ้าของคนเดียว 3(2-2-5) 
                            (Accounting In Business Single Proprietorship) 
 
สมรรถนะรายวิชา 
  1.  แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการท าบัญชีส าหรับกิจการเจ้าของคนเดียว 
  2.  มีทักษะบันทึกบัญชีตามขั้นตอน ส าหรับกิจการเจาของคนเดียว 
  3.  มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีในการบันทึกบัญชีส าหรับกิจการเจาของคนเดียว 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการของการบัญชีข้อสมมติฐานของการบัญชี วิเคราะห์รายการ
ค้า บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป บัญชีหนี้สิน และบัญชีส่วนของเจ้าของ ผ่านรายการไปบัญชี         
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แยกประเภท งบทดลอง กระดาษท าการ การจัดท างบการเงิน การปิดบัญชีและการบันทึกบัญชีด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป  และมีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีในการบันทึกบัญชีส าหรับ
กิจการเจ้าของคนเดียว 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

 16-4201-1119    การวางระบบบัญชี 3(2-2-5) 
                            (Accounting In Business service) 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1.  เพ่ือให้นักศึกษาทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการวางระบบบัญชีทั่วไป  
2.  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล จัดท ารายงานและควบคุมข้อมูลได้  
3.  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประเมินผลและรายงานผลต่อฝ่ายบริหารได้  

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาถึงหลักเกณฑ์และวิธีการวางระบบบัญชีโดยทั่วไป  การออกแบบกระบวนการทางบัญชี และ
ระบบข้อมูลทางการบัญชีพร้อมทั้ง กระบวนการต่างๆ ในการประมวลข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การจัดท า
รายงาน และการควบคุมภายใน ของระบบบัญชีทั้งหมด  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบัญชีและฝ่ายบริหาร  

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

 16-4201-1120    ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับธุรกิจ 3(2-2-5) 
                            (Accounting In Value Added Tax of Business) 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1.  แสดงความรูเกี่ยวกับวิธีการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมตามกฎหมายที่ก าหนด 
  2.  มีทักษะในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิมกรอกรายการตามแบบฟอร์มกฎหมายที่ก าหนด 
  3.  มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีด้านความมีระเบียบ ด้านความละเอียด
รอบคอบ ด้านการมีวินัยตรงต่อเวลา 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีซื้อ ภาษีขายเอกสารที่ใช้ในการค านวณภาษีมูลค่าเพ่ิม
การกรอกรายการในแบบฟอร์ม ภ.พ.30 และมีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีด้านความ
มีระเบียบ ด้านความละเอียดรอบคอบ ด้านการมีวินัยตรงต่อเวลา 
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3) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ       
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

 16-4201-6001     โครงการศึกษาเทคโนโลยีบัญชีทวิศึกษา   6 (*-*-*) 
              (Accounting  Technology  Project Study)  

วิชาบังคับก่อน :                - 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. จัดท าโครงการทางเทคโนโลยีการบัญชี และสอดคล้องกับงานอาชีพบัญชี  
2. ศึกษาปัญหา โดยการสืบค้นเพ่ือแก้ปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบัญชี   
3. น าเสนอโครงการเทคโนโลยีการบัญชี 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครางการทางเทคโนโลยีการบัญชี ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
กลุ่มโครงการนั้น จะต้องศึกษาปัญหาโดยใช้กรรมวิธีการสืบค้นเพ่ือแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการบัญชี 
และสอดคล้องกับงานอาชีพบัญชี  โดยใช้ทฤษฏี และหลักการอ้างอิง ซึ่งจะสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหา
นั้นๆ ได้ และต้องจัดท าเป็นรูปเล่มโครงการบัญชีเพ่ือน าเสนอผลงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                          ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต
  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4200-1004    การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 
       (Strategic Management) 
 

สมรรถนะรายวิชา   
1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งภายนอกและภายในของกิจการ  
2. วางแผนกลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
3. น ากลยุทธ์ไปปฏิบัติของหน่วยงานในระดับต่าง ๆ ภายในองค์กร 
4. ประเมินผลกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับต่าง ๆ ภายในองค์กร 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
ระดับและประเภทของกลยุทธ์ กระบวนการจัดการกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งภายนอกและ
ภายในของกิจการ การวางแผนกลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การน ากลยุทธ์
ไปปฏิบัติ และการประเมินผลกลยุทธ์ และความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานใน
ระดับต่าง ๆ ภายในองค์กร 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4200-1005   การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) 
                             (Business Finance) 
 
สมรรถนะรายวิชา   

 1.  ก าหนดขอบเขตและหน้าที่ของฝ่ายการเงินเกี่ยวกับการลงทุน 
 2. จัดท างบประมาณเงินสด ของหน่วยงาน 
 3. ตีความหมายของงบการเงินขั้นต้น 
 4. จัดการทรัพย์สิน และจัดหาทุนของหน่วยงาน 
 5. จัดท าโครงการจัดหาเงินเบื้องต้นของหน่วยงาน 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีการเงิน ขอบเขตและหน้าที่ของฝ่ายการเงินเกี่ยวกับการลงทุน การ
ท างบประมาณเงินสด การตีความหมายของงบการเงินขั้นต้น การจัดการเก่ียวกับทรัพย์สิน และการจัดหาทุน 
การศึกษาถึงค่าของกิจการและโครงการทางการเงินอย่างกว้าง ๆ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4200-1006    ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 
                    (Management Information System) 
 
สมรรถนะรายวิชา   

 1. เขียนแผนผังแสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  
 2. จ าแนกประเภทของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
 3. เลือกใช้ประเภทของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการได้เหมาะสมกับระบบงานต่าง ๆ ในองค์กร 
 4. วิเคราะห์ผลกระทบการใช้สารสนเทศภายในองค์กร 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาถึงลักษณะ ความสัมพันธ์ และโครงสร้างงานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ประเภทของ
ระบบสารสนเทศในองค์กร ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
บทบาทของผู้บริหารเพ่ือประยุกต์ใช้ในธุรกิจ และผลกระทบต่อองค์กรภายหลังการน าระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการมาใช้ 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4200-1007  การจัดการผลิตและการด าเนินงาน 3(2-2-5) 

 (Production and Operation Management) 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ออกแบบระบบการผลิต และการด าเนินงานในองค์กรธุรกิจ 
2. วางแผนการผลิต และการด าเนินงานเพ่ิมขีดความสามารถเชิงแข่งขัน 
3. วางแผนวัสดุคงเหลือที่จะช่วยเพิ่มก าไรให้แก่องค์กร 
4. ประเมินผลการด าเนินงานการผลิต 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับหลักการ แนวคิดและกลยุทธ์ด้านการจัดการผลิต และการด าเนินการประเภท ระบบ
และปัญหาทางด้านการผลิต และการด าเนินการ การพยากรณ์การผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวาง
แผนผังกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ฯลฯ การประยุกต์ความรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพ่ือ
การตัดสินใจ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4200-1008      การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  3(2-2-5) 
     (Logistics and Supply Chain Management) 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. บริหารจัดการกิจกรรมโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ 
2. วางแผนและแก้ปัญหาในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
3. ควบคุมต้นทุนและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการบริหารกิจกรรมและ           
การปฏิบัติการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานความต้องการและการบริการลูกค้า การจัดหาและการจัดส่ง        
การควบคุมสินค้าคงคลัง การคลังสินค้า การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ความสัมพันธ์คู่ค้าและลูกค้า        
การออกแบบเครือข่าย การวัดผลปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การประเมินสถานภาพ      
และศักยภาพการแข่งขันเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของธุรกิจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า      
เพ่ิมความปลอดภัยและสร้างความเชื่อม่ัน ตลอดจนการน าไปสู่การลดต้นทุนโดยอาศัยกิจกรรมโลจิสติกส์ 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
 16-4200-1009    การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ     3(2-2-5) 
  ( Quantitative Business Analysis )                    
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. วิเคราะห์ปัญหาด้วยการใช้ตัวแบบเชิงปริมาณทางธุรกิจ 
2. เลือกใช้ตัวแบบเชิงปริมาณทางธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาทางธุรกิจ 
3. ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติให้เหมาะสมกับกิจกรรมทางธุรกิจ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวกับตัวแบบเชิงปริมาณและการประยุกต์ในธุรกิจ 
โดยน าตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการมอบหมายงาน การวิเคราะห์ข่ายงาน ตัวแบบ
การตัดสินใจ ตัวแบบสินค้าคงเหลือ ตัวแบบแถวคอย และตัวแบบการจ าลองปัญหา 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 

 

   24-4200-1010  เทคนิคการสอนงาน           3 (2-2-5) 
                            (Training in the job Instruction techniques) 

สมรรถนะรายวิชา 

 1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหางานในสถานประกอบการ 
 2.  วิเคราะห์งานในสถานประกอบการ 
 3.  สร้างเอกสารประกอบหลักสูตรฝึกอบรม 
 4.  จัดฝึกอบรมการสอนงานในสถานประกอบการ 
 5.  ประเมินผลการสอนงานในสถานประกอบการ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์สมรรถนะในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ความจ าเป็นในการจัดท า
หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์งาน การก าหนดวัตถุประสงค์การสอนงาน การสร้างชุดฝึกอบรม            
การวางแผนการฝึกอบรม เทคนิคการสอนงานปฏิบัติ การประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม 
 
 
 
 


