คํานํา
หลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๘ เป น หลั ก สู ต รที่ พั ฒ นาขึ้ น ให ส อดคล อ งกั บ
พระราชบัญญัติก ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (และที่แกไขเพิ่ม เติม) พระราชบัญ ญัติการอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสัง คมแหงชาติ เปนไปตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจนความ
เจริญ กาวหนาทางเทคโนโลยี สภาพเศรฐกิจและสังคม ทั้งในระดับ ชุมชนทองถิ่นและระดับชาติ เพื่อให
ผูเรียนสามารถเลือกเรียนไดอยางเหมาะสมตามความถนัด ความสนใจและโอกาสของผูเรียน เปนการขยาย
โอกาสทางการศึกษาเพื่อการเรียนรูต ลอดชีวิต สงเสริมการสรางอาชีพและรายไดของประชาชนของประเทศ
การพัฒ นาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามกรอบมาตรฐานหลัก สูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. ๒๕๕๑ นี้
ดําเนิน การโดยหน วยศึก ษานิ เทศก สํ านั ก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษา เป น หลั ก สูต รที่ มุง เน น
สมรรถนะอาชีพตามความตองการของสถานประกอบการและเจาของอาชีพ เพื่อใหผู ผานการฝกอบรมมี
สมรรถนะตามที่หลักสูตรกําหนด สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพเดิม เปนอาชีพเสริม
เปลี่ยนอาชีพใหม และหรือเพื่อการศึกษาตอ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ดําเนินการในครั้งนี้ เปนหลักสูตรที่
ใชระยะเวลาในการฝก อบรมตั้งแต ๖ ชั่วโมงขึ้นไป โดยมีทั้งหลัก สูตรที่พัฒ นามาจากหลักสูตรเดิมและ
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม จํานวน ๒๔ สาขาวิชา ใน ๕ ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภท
วิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาคหกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
รวมจํานวนทั้งสิ้น ๕๙๘ หลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาไดนําไปใชในการจัดฝกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้น ตลอดจนใชเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษาตอไป
หนวยศึกษานิเทศก ขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงาน ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ศึกษานิเทศก
ผูทรงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน และผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน ซึ่งไดอุทิศสติปญญา ความรู ประสบการณ
ตลอดจนสละเวลามาชวยพัฒนาการอาชีวศึกษาและการผลิตกําลังคนของประเทศชาติในครั้งนี้

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กันยายน ๒๕๕๘

(ก)

(ข)

สารบัญ
เรื่อง

หนา

1. คํานํา

ก

2. คําสั่ง ใหใชหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช ๒๕๕๘

ข

3. การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาการบัญชี

1

4. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาการบัญชี
4.1 กลุมวิชางานบัญชี
1201-1101 บัญชีครัวเรือน
1201-1102 เทคนิคการลงทุนสําหรับนักลงทุนรายใหม
1201-1103 เทคนิคการตรวจสอบบัญชี
1201-1104 งบกระแสเงินสดสําหรับนักธุรกิจ
1201-1105 ภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับธุรกิจ
1201-1106 เริ่มตนธุรกิจอยางมีทิศทาง
1201-1201 โปรแกรมสําเร็จรูปดานบัญชี
1201-1202 เทคนิคการอานและวิเคราะหงบการเงิน
1201-1301 บัญชีธุรกิจบริการ
1201-1302 บัญชีซื้อขายสินคาธุรกิจเจาของคนเดียว
1201-1303 โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปสําหรับงานธุรกิจ

3
5
7
11
13
15
17
21
25
27
29
31

5. การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาขาวิชาการเลขานุการ

35

6. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาการเลขานุการ
6.1 กลุมวิชางานเลขานุการ
1203-1101 โปรแกรมนําเสนองานสําหรับเลขานุการ
1203-1102 พิมพจดหมายธุรกิจดวยโปรแกรมประมวลผลคํา
1203-1103 พิมพหนังสือราชการดวยโปรแกรมประมวลผลคํา
1203-1104 พิมพดีดอังกฤษ
1203-1105 ธุรกิจรับพิมพงาน
1203-1106 อินเตอรเน็ตในงานเลขานุการ
1203-1201 พิมพดีดไทย
1203-1202 พิมพดีดคอมพิวเตอร

37
39
43
45
47
49
53
57
59

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง

หนา

7. การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาขาวิชาคอมพิวเตอร

61

8. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาคอมพิวเตอร
8.1 กลุมวิชางานคอมพิวเตอร
1204-1101 งานติดตั้งและใช Application บนอุปกรณ
Smart phone และ Tablet
1204-1102 อินเตอรเน็ต (Internet) เบื้องตน
1204-1103 โปรแกรมคอมพิวเตอรออนไลน
Google's document solutions for business
1204-1301 งานซอมประกอบไมโครคอมพิวเตอรพรอมติดตั้งระบบปฏิบตั ิการ
1204-1302 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS
1204-1303 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปงานกราฟก Photoshop
1204-1304 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสําหรับงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ
Adobe InDesign
1204-1305 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปตัดตอวีดีทัศน
(VDO) Ulead Video Studio
1204-1306 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานสํานักงาน
1204-1307 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสรางภาพเคลื่อนไหว
(Animations)
1204-1308 งานสรางเว็บเพจเบื้องตน
1204-1309 งานซอมคอมพิวเตอรพกพา (Notebook)
1204-1310 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปจัดพิมพเอกสาร
Microsoft Word
1204-1311 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปออกแบบงานนําเสนอ
Microsoft Power Point
1204-1312 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปตารางคํานวณ Microsoft Excel
1204-1313 งานซอมบํารุงรักษาคอมพิวเตอร
1204-1314 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส
(E-Book) Desktop Author
1204-1315 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสรางสื่อสิ่งพิมพ
Microsoft Publisher
1204-1316 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปออกแบบผังงาน
1204-1501 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปออกแบบฐานขอมูล Access
1204-1502 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปพัฒนาเว็บเพจ Dreamweaver
1204-1503 งานติดตั้งระบบเครือขายเบื้องตน
1204-1504 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานสํานักงาน
1204-1505 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปวาดการตูน Adobe Illustrator

63
65
67
69
71
73
77
81
85
87
89
91
93
95
97
99
101
105
107
109
111
115
119
123
125

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง

หนา

9. การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ

129

10. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ
10.1 กลุมวิชางานโลจิสติกส
1205-1101 เจาหนาที่ขนสงในงานโลจิสติกส
1205-1102 เจาหนาที่คลังสินคาในงานโลจิสติกส
1205-1402 ตัวแทนออกของในงานโลจิสติกส

131

11. การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาขาวิชาการทองเที่ยว

145

133
137
141

12. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2558
147
12.1 กลุมวิชางานทองเที่ยว
1702-1201 งานจัดรายการนําเที่ยว
149
1702-1202 งานจัดการธุรกิจ MICE
151
1702-1301 มัคคุเทศก (เฉพาะพื้นที่)
155
12.2 กลุมวิชางานนวดแผนไทย
1702-2101 นวดคลายเครียด
ผิดพลาด! ไมไดกําหนดบุกมารก
1702-2102 ผลักกระดูกขอเคลื่อน ขอหลุด
161
1702-2103 นวดคลายเครียดและประคบสมุนไพร
163
1702-2104 นวดสัญญาณ 50 จุด
165
1702-2105 กัวซาหนา
167
1702-2301 นวดเทาเพื่อสุขภาพ
169
1702-2302 นวดกดจุดสะทอนฝาเทา 62 จุด
171
1702-2303 นวดตอกเสน
173
1702-2304 นวดไทยแบบเชลยศักดิ์
175
1702-2305 นวดรักษาโรค
177
1702-2306 นวดประคบสมุนไพร
179
1702-2401 นวดไทยเพื่อสุขภาพ
181
1702-2501 กัวซาตัวเพื่อสุขภาพ
183
1702-2502 นวดไทยแบบเชลยศักดิ์
185
1702-2503 นวดไทยแบบราชสํานัก
187
1703-2504 ดูแลรางกายหลังคลอดบุตร
189
1702-2505 นวดรักษาโรค
191

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง

หนา

13. การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว

193

14. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว
14.1 กลุมวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว
1703-1201 ภาษาไทยพื้นฐานสําหรับชาวตางชาติ
Basic Thai for Foreigners
1703-1401 ภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ Thai for Foreigners
14.1 กลุมวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว
1703-2101 ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการทั่วไป
English for Customer Services
1703-2102 ภาษาอังกฤษสําหรับงานชางยนต
English for Auto Mechanics
1703-2103 ภาษาอังกฤษสําหรับชางเสริมสวย
English for Beauticians
1703-2104 ภาษาอังกฤษสําหรับรานอาหาร English for Food Shops
1703-2301 ภาษาอังกฤษสําหรับผูเริ่มเรียน English for Beginners
1703-2501 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ระดับตน)
EnglIsh for Communication (Beginners)
1703-3401 ภาษาจีนกลางเบื้องตน Basic Chinese (Mandarin)
1703-3501 ภาษาจีนกลางเพื่อการสือ่ สาร Chinese for Communication
1703-4301 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน Fundamental Japanese
1703-5501 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1 Basic Korean 1
1703-5502 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 2 Basic Korean 2
1703-5503 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 3 Basic Korean 3

195
197
199
203
205
207
211
213
217
221
225
229
233
237
241

15. ภาคผนวก
245
15.1 ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นพ.ศ. 2558
15.2 กรอบการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
15.3 การกําหนดรหัสหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
15.4 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ 836/2558เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุง เนนสมรรถนะอาชีพ
15.5 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ 864/2558 เรื่องแตงตัง้ คณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุง เนนสมรรถนะอาชีพ (เพิ่มเติม)

1

การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาการบัญชี
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ระยะเวลาเรียน (ชั่วโมง)
1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 ชั่วโมงขึ้นไป
รวม

จํานวนหลักสูตร
6
2
3
11

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี

3

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2558
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี
กลุมวิชางานบัญชี
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รหัสหลักสูตร
1201-1101
1201-1102
1201-1103
1201-1104
1201-1105
1201-1106
1201-1201
1201-1202
1201-1301
1201-1302
1201-1303

ชื่อหลักสูตร
บัญชีครัวเรือน
เทคนิคการลงทุนสําหรับนักลงทุนรายใหม
เทคนิคการตรวจสอบบัญชี
งบกระแสเงินสดสําหรับนักธุรกิจ
ระบบภาษีมูลคาเพิม่ สําหรับธุรกิจ
เริ่มตนธุรกิจอยางมีทิศทาง
โปรแกรมสําเร็จรูปดานบัญชี
เทคนิคการอานและวิเคราะหงบการเงิน
บัญชีธุรกิจบริการ
บัญชีซื้อขายสินคาธุรกิจเจาของคนเดียว
โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปสําหรับงานธุรกิจ
รวม 11 หลักสูตร

จํานวนชั่วโมง
12
18
24
24
30
30
36
48
72
72
72

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาการบัญชี
1201-1101
บัญชีครัวเรือน

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
กลุมวิชางานบัญชี
12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. สรางแบบฟอรมสมุดบัญชีและเอกสารทางการบัญชีสําหรับครัวเรือน
3. จัดทําบัญชีครัวเรือนตามหลักการบัญชีครัวเรือน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ประโยชน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบฟอรมสมุดบัญชี
ครัวเรือน เอกสารทางการบัญชี การบันทึกและวิเคราะหบัญชีครัวเรือน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
หลักการบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ความหมายของบัญชีครัวเรือน
2. ประโยชนของบัญชีครัวเรือน
3. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2
งานสรางแบบฟอรมสมุดบัญชีและเอกสารทางการบัญชีสําหรับครัวเรือน
1. การจัดทําแบบฟอรมสมุดบัญชี
2. การเลือกเอกสารและจัดเก็บเอกสารที่ใชสําหรับบันทึกบัญชี
3
งานจัดทําบัญชีครัวเรือน
1. การแยกเอกสารการจัดทําบัญชีครัวเรือน
2. การบันทึกสมุดบัญชีครัวเรือน
3. การวิเคราะหบญ
ั ชีครัวเรือน

สาขาวิชาการบัญชี
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การวัดและประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
2 ตรวจสอบผลงาน
3 ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. โตะบัญชีพรอมเกาอี้
2. คอมพิวเตอร
3. เครื่องคํานวณ
4. เครื่องฉายขามศีรษะพรอมจอ
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบความรู
- ใบงาน
2 แหลงเรียนรู
- สํานักงานสหกรณการเกษตร
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1.
2.
3.
4.

บุคคลทั่วไป
เปนคนไทยมีบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน
เปนคนตางดาวที่ขึ้นทะเบียนถูกตองกับทางราชการ
เปนผูมีรางกายแข็งแรง ไมมีโรคติดตอรายแรง

สาขาวิชาการบัญชี

เกณฑการประเมิน
50
50
100
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี
กลุมวิชางานบัญชี
1201-1102
เทคนิคการลงทุนสําหรับนักลงทุนรายใหม

18 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับตลาดทุน ตลาดเงิน และกองทุนตาง ๆ ตามประเภทการลงทุน
2. อานงบการเงินตามหลักมาตรฐานการบัญชี
3. วิเคราะหแนวโนมของตลาดทุนและบริษัทลงทุนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
4. ประเมินผล และตัดสินใจลงทุนตามหลักการ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับตลาดทุน ตลาดเงิน และกองทุนตาง ๆ กองทุนเพื่อการลดหยอนภาษี การ
อานงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบ การใชอัตราสวนทางการเงินที่เกี่ยวของ การวิเคราะหหุนดวยกราฟ
การวิเคราะหงบการเงิน การเปรียบเทียบผลตอบแทนในการลงทุน การตัดสินใจลงทุน และการออมเพื่อการ
ลงทุน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ตลาดทุน ตลาดเงิน และกองทุนตาง ๆ
1. ตลาดทุน
2. ตลาดเงิน
3. กองทุนตาง ๆ
4. กองทุนเพื่อการลดหยอนภาษี
2
งานอานงบการเงินตามหลักมาตรฐานการบัญชี
1. งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล)
2. งบกําไรขาดทุน
3. หมายเหตุประกอบงบการเงิน
4. การใชอัตราสวนทางการเงินที่เกี่ยวของ
3
งานวิเคราะหแนวโนมของตลาดทุนและบริษทั ลงทุน
1. การวิเคราะหหุนดวยกราฟ
2. การวิเคราะหงบการเงิน

สาขาวิชาการบัญชี

8

หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
4
งานประเมินผล และตัดสินใจลงทุน
1. การเปรียบเทียบผลตอบแทนในการลงทุน
2. การตัดสินใจในการลงทุน
3. หลักการออมเพื่อการลงทุน
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
เกณฑการประเมิน
แบบทดสอบ
10
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
50
แบบประเมินผลงาน
40
แบบบั น ทึ ก การเข า รั บ การ
ฝกอบรม
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.

โตะบัญชีพรอมเกาอี้
คอมพิวเตอร
เครื่องคํานวณ
เครื่องฉายขามศีรษะพรอมจอ

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ตัวอยางงบการเงิน
- ตัวอยางกราฟหุนตาง ๆ
- ตัวอยางอัตราสวนทางการเงินที่ใช
- ใบความรู
- ใบงาน
2 แหลงเรียนรู
- www.set.or.th

สาขาวิชาการบัญชี

9

พื้นความรูแ ละคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1.
2.
3.
4.

บุคคลทั่วไป
เปนคนไทยมีบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน
เปนคนตางดาวที่ขึ้นทะเบียนถูกตองกับทางราชการ
เปนผูมีรางกายแข็งแรง ไมมีโรคติดตอรายแรง

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี
กลุมวิชางานบัญชี
เทคนิคการตรวจสอบบัญชี
1201-1103

24 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการตรวจสอบบัญชีสําหรับผูประกอบการ
2. แสดงความรูเ กี่ยวกับเทคนิคดานมนุษยสัมพันธและการสื่อสาร
3. แสดงความรูเ กี่ยวกับเทคนิคดานการรวบรวมเอกสารหลักฐานการตรวจสอบ
4. เลือกใชเทคนิคการตรวจสอบบัญชีเหมาะสมกับลักษณะงาน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการตรวจสอบบัญชี ความหมาย ประโยชน ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชี
ประเภทของเทคนิคการตรวจสอบ เทคนิคการสัมภาษณ เทคนิคการสอบถาม เทคนิคการประชุม เทคนิค
การนําเสนอ เทคนิคการเขียนรายงาน เทคนิคการตรวจสอบทั่วไป เทคนิคในการประเมินผล เทคนิคการ
วิเคราะหเปรียบเทียบและเทคนิคในการประเมินความเสี่ยง
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
หลักการและเทคนิคการตรวจสอบบัญชี
1. ความหมายของเทคนิคการตรวจสอบ
2. ประโยชนของการตรวจสอบ
3. ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชี
4. ประเภทของเทคนิคการตรวจสอบ
2
เทคนิคดานมนุษยสัมพันธและการสือ่ สาร
1. เทคนิคการสัมภาษณ
2. เทคนิคการสอบถาม
3. เทคนิคการประชุม
4. เทคนิคการนําเสนอ
5. เทคนิคการเขียนรายงาน
3
เทคนิคการรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบ
1. เทคนิคการตรวจสอบทั่วไป
2. เทคนิคในการประเมินผล
3. เทคนิคการวิเคราะหเปรียบเทียบ
4. เทคนิคในการประเมินความเสี่ยง

สาขาวิชาการบัญชี
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. โตะบัญชีพรอมเกาอี้
2. คอมพิวเตอร
3. เครื่องคํานวณ
4. เครื่องฉายขามศีรษะพรอมจอ
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบความรู
- ใบงาน
2 แหลงเรียนรู
- ศูนยจําหนายหนังสือทางวิชาการ
- สํานักงานตรวจสอบบัญชี
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. บุคคลทั่วไป มีความรูพื้นฐานการบัญชี
2. เปนคนไทยมีบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน
3. เปนคนตางดาวที่ขึ้นทะเบียนถูกตองกับทางราชการ
4. เปนผูมีรางกายแข็งแรง ไมมีโรคติดตอรายแรง

สาขาวิชาการบัญชี
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10
50
40
100
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี
กลุมวิชางานบัญชี
1201-1104
งบกระแสเงินสดสําหรับนักธุรกิจ

24 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการของงบกระแสเงินสด
2. แสดงความรูเ กี่ยวกับรูปแบบของงบกระแสเงินสด
3. วิเคราะหกจิ กรรมในการจัดทํางบกระแสเงินสด
4. จัดทํางบกระแสเงินสดสําหรับนักธุรกิจ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพทความสําคัญ วัตถุประสงค กิจกรรมของงบกระแสเงินสดงบกระแส
เงินสดวิธีทางตรง งบกระแสเงินสดวิธีทางออม กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมการลงทุน กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินและการจัดทํางบกระแสเงินสด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
หลักการหรือขั้นตอนการจัดทํางบกระแสเงินสด
1. คําศัพทที่มีความสําคัญตอการจัดทํางบกระแสเงินสด
2. วัตถุประสงคของงบกระแสเงินสด
3. กิจกรรมที่เกี่ยวของกับกระแสเงินสด
4. ขั้นตอนการจัดทํางบกระแสเงินสด
2
รูปแบบการจัดทํางบกระแสเงินสด
1. งบกระแสเงินสดวิธีทางตรง
2. งบกระแสเงินสดวิธีทางออม
3
วิเคราะหกจิ กรรมในการจัดทํางบกระแสเงินสด
1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
4
งานจัดทํางบกระแสเงินสด
1. การทํางบกระแสเงินสดวิธีทางตรง
2. การทํางบกระแสเงินสดวิธีทางออม

สาขาวิชาการบัญชี
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
เกณฑการประเมิน
แบบทดสอบ
10
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
50
แบบประเมินผลงาน
40
แบบบั น ทึ ก การเข า รั บ การ
ฝกอบรม
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. โตะบัญชีพรอมเกาอี้
2. คอมพิวเตอร
3. เครื่องคํานวณ
4. เครื่องฉายขามศีรษะพรอมจอ
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบความรู
- ใบงาน
- ตัวอยางงบการเงิน
2 แหลงเรียนรู
- หองสมุด
- ศูนยจําหนายหนังสือทางวิชาการ
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1.
2.
3.
4.

บุคคลทั่วไป มีความรูพื้นฐานเกีย่ วกับการบัญชีเบื้องตน
เปนคนไทยมีบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน
เปนคนตางดาวที่ขึ้นทะเบียนถูกตองกับทางราชการ
เปนผูมีรางกายแข็งแรง ไมมีโรคติดตอรายแรง

สาขาวิชาการบัญชี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี
กลุมวิชางานบัญชี
1201-1105
ภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับธุรกิจ

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับภาษีมลู คาเพิ่มภาษีซื้อ ภาษีขาย ฐานภาษีและอัตราภาษี เอกสารทีเ่ กี่ยวของ
กับภาษีมูลคาเพิ่ม ตามที่กฎหมายกําหนด
2. คํานวณภาษีมูลคาเพิ่มภาษีซื้อ ภาษีขาย ฐานภาษีและอัตราภาษี เอกสารทีเ่ กี่ยวของกับ
ภาษีมูลคาเพิ่ม ตามทีก่ ฎหมายกําหนด
3. กรอกแบบ ภพ.30 ตามวิธีการ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความหมาย ภาษี มู ล ค า เพิ่ ม ภาษี ซื้ อ ภาษี ข าย ฐานภาษี แ ละอั ต รา
ภาษีมูลคาเพิ่ม ใบกํากับ ภาษี การคํานวณ ภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีมูล คาเพิ่ม รายงานภาษี ซื้อ ภาษีขาย
รายงานสินคาและวัตถุดิบ การกรอกแบบ ภพ.30 และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่ม
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูเกี่ยวกับภาษีมลู คาเพิม่ ภาษีซื้อ ภาษีขาย ฐานภาษีและอัตราภาษี เอกสารทีเ่ กี่ยวของกับ
ภาษีมูลคาเพิ่ม ตามทีก่ ฎหมายกําหนด
1. ความหมายภาษีซื้อภาษีขาย และภาษีมูลคาเพิ่ม
2. ฐานภาษีและอัตราภาษี สําหรับภาษีมูลคาเพิ่ม
3. เอกสารที่ใชในการยื่นแบบแสดงรายการ ภพ.30
4. การจัดทํารายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย
2
งานคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มภาษีซื้อ ภาษีขาย ฐานภาษีและอัตราภาษี เอกสารที่เกี่ยวของกับ
ภาษีมูลคาเพิ่ม ตามทีก่ ฎหมายกําหนด
1. การคํานวณภาษีซื้อ ภาษีขาย และภาษีมูลคาเพิ่ม
2. รายงานสินคาและวัตถุดิบ
3. การกรอกแบบ ภพ.30
4. การยื่นแบบแสดงรายการ ภพ.30 ผานระบบอิเล็กทรอนิกส
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. โตะบัญชีพรอมเกาอี้
2. คอมพิวเตอร
3. เครื่องคํานวณ
4. เครื่องฉายขามศีรษะพรอมจอ
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบความรู
- ใบงาน
- แบบฟอรม ภพ.30
2 แหลงเรียนรู
- www.rd.go.th

รายการ

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. บุคคลทั่วไป มีความรูพื้นฐานการบัญชีธุรกิจซื้อขายและการใหบริการ
2. เปนคนไทยมีบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน
3. เปนคนตางดาวที่ขึ้นทะเบียนถูกตองกับทางราชการ
4. เปนผูมีรางกายแข็งแรง ไมมีโรคติดตอรายแรง

สาขาวิชาการบัญชี
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50
40
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี
กลุมวิชางานบัญชี
1201-1106
เริ่มตนธุรกิจอยางมีทศิ ทาง

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ ตามหลักกฎหมาย
2. แสดงความรูเ กี่ยวกับขอมูลและวิเคราะหงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รบั รองโดยทั่วไป
3. วิเคราะหสภาวะทางการตลาดทันตามเหตุการณ
4. จัดทําแผนธุรกิจตามหลักสากล
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ การจดทะเบียน การบริการขอมูลทางธุรกิจ กฎหมาย
ธุรกิจ ธรรมมาภิบาลธุรกิจ เกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ ปญหา อุปสรรค โอกาส ปจจัยที่มีผลกระทบดาน
เศรษฐกิจ หนวยงานที่ใหการสนับสนุน คุณสมบัติของผูประกอบการใหม ปจจัยเสี่ยงสําหรับผูประกอบการ
ใหม รูปแบบงบการเงิน การวิเคราะห งบการเงิน และการจัดทําแผนธุรกิจ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การจัดตัง้ ธุรกิจและกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ
1. ขั้นตอนการจัดตัง้ ธุรกิจ
2. การจดทะเบียนธุรกิจ
3. กฎหมายธุรกิจ
4. การบริการขอมูลทางธุรกิจ
5. ธรรมมาภิบาลธุรกิจ
2
งานสรางหนทางธุรกิจสูความสําเร็จ
1. เกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
2. ปญหา อุปสรรค โอกาส ของธุรกิจ
3. ปจจัยที่มผี ลกระทบ
4. หนวยงานที่ใหการสนับสนุน
5. คุณสมบัติของผูประกอบการทีป่ ระสบความสําเร็จ
6. ปจจัยเสี่ยงสําหรับผูประกอบการธุรกิจใหม
3
งานประเมินความสําเร็จของธุรกิจ
5. การอานงบการเงิน
6. การวิเคราะหงบการเงิน

สาขาวิชาการบัญชี
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
4
งานเขียนแผนธุรกิจ
1. ความเปนมาของธุรกิจ
2. วิเคราะหสภาวะแวดลอมของตลาด
3. วัตถุประสงคและเปาหมายทางธุรกิจ
4. แผนการตลาด
5. แผนการจัดการและแผนการดําเนินงาน
6. แผนการผลิต/ปฏิบัติการ
7. แผนการเงิน
8. แผนการดําเนินงาน
9. แผนฉุกเฉิน
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
7. โตะบัญชีพรอมเกาอี้
8. คอมพิวเตอร
9. เครื่องคํานวณ
10. เครื่องฉายขามศีรษะพรอมจอ

สาขาวิชาการบัญชี

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
50
40
100
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบความรู
- ใบงาน
- ตัวอยางแผนธุรกิจ
2 แหลงเรียนรู
- ธุรกิจทีป่ ระสบความสําเร็จ

รายการ

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1.
2.
3.
4.

บุคคลทั่วไป
เปนคนไทยมีบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน
เปนคนตางดาวที่ขึ้นทะเบียนถูกตองกับทางราชการ
เปนผูมีรางกายแข็งแรง ไมมีโรคติดตอรายแรง

สาขาวิชาการบัญชี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี
กลุมวิชางานบัญชี
1201-1201
โปรแกรมสําเร็จรูปดานบัญชี

36 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี
2. ติดตั้งโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชีดวยโปรแกรมที่กําหนดให
3. บันทึกขอมูลเริ่มตนของธุรกิจซื้อขายสินคาและใหบริการตามหลักการบัญชีทรี่ ับรองโดยทั่วไป
4. บันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปตามหลักการบัญชีที่รบั รองโดยทั่วไป
5. จัดทํารายงานทางการเงินของธุรกิจซื้อขายสินคาและใหบริการดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี
6. สํารองและเรียกคืนขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประโยชน ขอแตกตาง ขั้นตอนการบันทึกบัญ ชีโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางบัญชี การติดตั้งโปรแกรม การสรางฐานขอมูล การเขาโปรแกรม การออกจากโปรแกรม การบันทึก
ขอมูลเริ่มตน การบันทึกขอมูลในสมุดบัญชี การบันทึกขอมูลผังบัญชี การบันทึกรอบบัญชี การกําหนดคา
เริ่มตน เกี่ยวกับฐานขอมูลเจาหนี้ ลูกหนี้ ธนาคาร การบันทึกรายการลงในสมุดรายวันขั้นตน การโอนขอมูล
จากสมุดรายวันขั้นตนเขาระบบบัญ ชี การผานรายการไปแยกประเภท การยกเลิก เอกสารผานรายการ
การคํานวณยอดสะสม การพิมพรายงานงบการเงิน การสํารองขอมูล และการเรียกคืนขอมูล
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูเกี่ยวกับหลักการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
1. ประโยชนของการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี
2. ขอแตกตางระหวางการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานบัญชีกบั การจัดทําบัญชีดวยมือ
3. ขั้นตอนการบันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
2
งานติดตั้งโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชีดวยโปรแกรมทีก่ ําหนดให
1. การติดตั้งโปรแกรม
2. การสรางฐานขอมูล
3. การเขาโปรแกรมระบบบัญชี
4. การออกจากโปรแกรม

สาขาวิชาการบัญชี
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
3
งานบันทึกขอมูลเริม่ ตนของธุรกิจซื้อขายสินคาและใหบริการตามหลักการบัญชีทรี่ ับรอง
โดยทั่วไป
1. การบันทึกขอมูลเริ่มตนของธุรกิจ
2. การบันทึกขอมูลสมุดบัญชี
3. การบันทึกขอมูลผังบัญชี
4. การบันทึกรอบบัญชี
4
งานบันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
1. การกําหนดคาเริม่ ตนเกี่ยวกับฐานขอมูลเจาหนี้ ลูกหนี้ ธนาคาร
2. การบันทึกรายการลงในสมุดรายวันขั้นตน
3. การโอนขอมูลจากรายวันขัน้ ตนเขาระบบบัญชี
4. การผานรายการไปแยกประเภท
5. การยกเลิกเอกสารผานรายการ
6. การคํานวณยอดสะสม
5
งานจัดทํารายงานทางการเงินของธุรกิจซื้อขายสินคาและใหบริการดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
บัญชี
5. การพิมพรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
6. การพิมพรายงานงบกําไรขาดทุน
6
งานสํารองและเรียกคืนขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี
1. การสํารองขอมูล
2. การเรียกคืนขอมูล
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

สาขาวิชาการบัญชี

เครื่องมือประเมิน
เกณฑการประเมิน
แบบทดสอบ
10
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
50
แบบประเมินผลงาน
40
แบบบั น ทึ ก การเข า รั บ การ
ฝกอบรม
100
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

โตะบัญชีพรอมเกาอี้
เครื่องปริ๊นเตอร เลเซอร สี (Printer Laser)
กระดาษคอมพิวเตอรชนิดตอเนือ่ ง/กระดาษ A4
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
คอมพิวเตอรตงั้ โตะ
โปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบความรู
- ใบงาน
2 แหลงเรียนรู
- สํานักงานจัดทําบัญชีที่ใชโปรแกรมสําเร็จรูป
- หองปฏิบัติการบัญชี (คอมพิวเตอร)
- ศูนยจําหนายหนังสือทางวิชาการ
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1.
2.
3.
4.

บุคคลทั่วไป มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการบัญชีเบื้องตนและการใชคอมพิวเตอร
เปนคนไทยมีบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน
เปนคนตางดาวที่ขึ้นทะเบียนถูกตองกับทางราชการ
เปนผูมีรางกายแข็งแรง ไมมีโรคติดตอรายแรง

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี
กลุมวิชางานบัญชี
1201-1202
เทคนิคการอานและวิเคราะหงบการเงิน

48 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับรูปแบบงบกําไรขาดทุน รูปแบบงบแสดงฐานะทางการเงินตามมาตรฐานการ
บัญชี
2. วิเคราะหงบการเงินโดยวิธีหาคารอยละ และแปลความหมายตามมาตรฐานการบัญชี
3. วิเคราะหงบการเงินโดยวิธีอัตราสวน และแปลความหมายตามมาตรฐานการบัญชี
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิด รูปแบบของงบการเงิน การนําเทคนิคและวิธีการวิเคราะหงบการเงิน
ในรูปแบบการหาคารอยละ และวิธีอัตราสวน แปลความหมายจากการวิเคราะหงบการเงินตามมาตรฐาน
การบัญชี
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
รูปแบบงบกําไรขาดทุน รูปแบบงบแสดงฐานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชี
1. การจัดทํางบกําไรขาดทุน
2. การจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล)
2
งานวิเคราะหงบการเงินโดยวิธีหาคารอยละและแปลความหมายตามมาตรฐานการบัญชี
1. วิธีการหาคารอยละในงบกําไรขาดทุน
2. วิธีการหาคารอยละในงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล)
3. แปลความหมายของงบการเงิน
3
งานวิเคราะหงบการเงินโดยวิธีอัตราสวนและแปลความหมายตามมาตรฐานการบัญชี
1. วิธีการหาอัตราสวน
2. แปลความหมายของอัตราสวนในงบการเงิน

สาขาวิชาการบัญชี
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
เกณฑการประเมิน
แบบทดสอบ
10
แบบประเมินการปฏิบัติงาน
50
แบบประเมินผลงาน
40
แบบบั น ทึ ก การเข า รั บ การ
ฝกอบรม
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. โตะบัญชีพรอมเกาอี้
2. เครื่องคํานวณ
3. เครื่องฉายขามศีรษะพรอมจอ
4. แผนใส
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบความรู
- ใบงาน
- ตัวอยางงบการเงินของธุรกิจทีจ่ ัดทํางบการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่รบั รองโดยทั่วไป
2 แหลงเรียนรู
- หองสมุด
- ศูนยจําหนายหนังสือทางวิชาการ
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. บุคคลทั่วไป มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการบัญชีเบื้องตน
2. เปนคนไทยมีบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน
3. เปนคนตางดาวที่ขึ้นทะเบียนถูกตองกับทางราชการ
4. เปนผูมีรางกายแข็งแรง ไมมีโรคติดตอรายแรง

สาขาวิชาการบัญชี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาการบัญชี
1201-1301
บัญชีธรุ กิจบริการ

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
กลุมวิชางานบัญชี
72 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการวิธีการ และขั้นตอนการจัดทําบัญชีสําหรับกิจการเจาของคนเดียว
ตามมาตรฐานการบัญชี
2. แสดงความรูเ กี่ยวกับบัญชีสินทรัพย บัญชีหนีส้ ิน บัญชีสวนของเจาของ และสมการบัญชี
3. วิเคราะหรายการคา และบันทึกบัญชีตามกระบวนการจัดทําบัญชี ตามหลักการบัญชีทรี่ ับรอง
โดยทั่วไป
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย วัตถุประสงค ประโยชนของการบัญชี ขอสมมติของแมบทการ
บัญชี ความหมายของสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ ตามแมบทการบัญ ชี สมการบัญชี งบแสดง
ฐานะทางการเงิน การวิเคราะหรายการคา การบันทึกรายการคาในสมุดรายวันทั่วไป ผานรายการไปบัญชี
แยกประเภททั่วไป งบทดลอง กระดาษทําการ 6 ชอง งบการเงิน การปดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
หลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทําบัญชี สําหรับกิจการเจาของคนเดียว
1. ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการบัญชี
2. ประโยชนและวัตถุประสงคของการบัญชี
2
บัญชีสินทรัพย บัญชีหนีส้ ิน บัญชีสวนของเจาของ และสมการบัญชี
1. ความหมายของบัญชีสินทรัพย บัญชีหนีส้ ิน บัญชีสวนของเจาของและสมการบัญชี
2. สมการบัญชี
3
งานวิเคราะหรายการคา และบันทึกบัญชีตามกระบวนการจัดทําบัญชี ตามหลักการบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไป
1. การวิเคราะหรายการคา
2. การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป
3. การบันทึกบัญชีแยกประเภททั่วไป
4. การจัดทํางบทดลอง
5. การจัดทํากระดาษทําการ 6 ชอง
6. การจัดทํางบการเงิน
7. การปดบัญชีและงบทดลองหลังปดบัญชี
8. การสรุปวงจรบัญชี
สาขาวิชาการบัญชี

28

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
เกณฑการประเมิน
แบบทดสอบ
10
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
50
แบบประเมินผลงาน
40
แบบบั น ทึ ก การเข า รั บ การ
ฝกอบรม
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.

โตะบัญชีพรอมเกาอี้
เครื่องคํานวณ
เครื่องฉายขามศีรษะพรอมจอ
แผนใส

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบความรู
- ใบงาน
2 แหลงเรียนรู
- หองสมุด
- ศูนยจําหนายหนังสือทางวิชาการ
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. บุคคลทั่วไป มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการบัญชีเบื้องตน
2. เปนคนไทยมีบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน
3. เปนคนตางดาวที่ขึ้นทะเบียนถูกตองกับทางราชการ
4. เปนผูมีรางกายแข็งแรง ไมมีโรคติดตอรายแรง

สาขาวิชาการบัญชี
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี
กลุมวิชางานบัญชี
1201-1302
บัญชีซื้อขายสินคาธุรกิจเจาของคนเดียว

72 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการทําบัญชี สําหรับธุรกิจซือ้ ขายสินคาประเภทเจาของคนเดียว
2. บันทึกบัญชีตามกระบวนการจัดทําบัญชี สําหรับธุรกิจซื้อขายสินคาประเภทจาของคนเดียว
3. การจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่รบั รองโดยทั่วไป
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายสินคา การบันทึกรายการเกี่ยวกับซื้อสินคา สําหรับกิจการที่จด
ทะเบียนและไมจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป การผานรายการไปยัง
บัญชีแยกประเภท รายการปรับปรุง และปดบัญ ชีเมื่อสิ้นงวดบัญ ชี กระดาษทําการชนิด 8 ชอง งบกําไร
ขาดทุนงบแสดงฐานะทางการเงิน งบทดลองหลังปดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
หลักการทําบัญชี สําหรับธุรกิจซื้อขายสินคาประเภทเจาของคนเดียว
1. ความหมายของสินคาและการซื้อขาย
2. ความหมายของภาษีซื้อ ภาษีขาย และภาษีมูลคาเพิ่ม
3. เอกสารสําหรับการบันทึกบัญชี
2
บันทึกบัญชีตามกระบวนการจัดทําบัญชี สําหรับธุรกิจซื้อขายสินคาประเภทจาของคนเดียว
1. การบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือแบบสิ้นงวด
2. การบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือแบบตอเนือ่ ง
3. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการขายสินคาระบบมีภาษีมลู คาเพิม่ และไมมีภาษีมลู คาเพิม่
4. การคํานวณหาตนทุนของสินคาคงเหลือ
5. การปรับปรุงบัญชี
6. การจัดทํากระดาษทําการ 8 ชอง
3
งานจัดทํางบการเงิน
1. การจัดทํางบการเงิน
2. การปดบัญชี
3. การสรุปวงจรบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี

30

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. โตะบัญชีพรอมเกาอี้
2. เครื่องคํานวณ
3. เครื่องฉายขามศีรษะพรอมจอ
4. แผนใส
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบความรู
- ใบงาน
2 แหลงเรียนรู
- หองสมุดโรงเรียน
- ศูนยจําหนายหนังสือทางวิชาการ
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. บุคคลทั่วไปเปนผูม ีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการบัญชีเบื้องตน
2. เปนคนไทยมีบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน
3. เปนคนตางดาวที่ขึ้นทะเบียนถูกตองกับทางราชการ
4. เปนผูมีรางกายแข็งแรง ไมมีโรคติดตอรายแรง
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี
กลุมวิชางานบัญชี
1201-1303
โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปสําหรับงานธุรกิจ

72 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
2. จัดทําบัญชีโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี
3. จัดทํารายงานทางการเงินโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประโยชน ขอแตกตาง ขั้นตอน การติดตั้ง การสรางฐานขอมูล การเขา
โปรแกรม การออกจากโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชจัดทําบัญชี บันทึกระบบควบคุมสินคาคงคลัง ระบบจัดซื้อ
ระบบการขาย ระบบลูกหนี้ ระบบเจาหนี้ ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร ระบบสินทรัพย และคาเสื่อมราคา
สินทรัพย ระบบบัญชีแยกประเภท รายงานขอมูลทางการเงินในรูปแบบงบทดลองและงบการเงิน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
หลักการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
1. ประโยชนของการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี
2. ขอแตกตางระหวางการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานบัญชีกบั การจัดทําบัญชีดวยมือ
3. ขั้นตอนการบันทึกบัญชีโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
4. การติดตั้งโปรแกรมบัญชี
5. การสรางฐานขอมูล
6. การเขาโปรแกรมระบบบัญชี
7. การออกจากโปรแกรม
2
งานจัดทําบัญชีโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี
1. การกําหนดโครงสรางองคกรและนโยบายทางบัญชี
1.1 การกําหนดขอมูลประจําบริษัทและนโยบายทางบัญชีที่มผี ลในระดับบริษัท
1.2 การบันทึกรายละเอียดสาขา
1.3 การบันทึกรายละเอียดฝาย
1.4 การบันทึกรายละเอียดแผนก
2. การบันทึกระบบควบคุมสินคาคงคลัง
2.1 การเตรียมฐานขอมูลของระบบควบคุมสินคาคงคลัง
2.2 การบันทึกรายการในระบบควบคุมสินคาคงคลัง
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หนวยที่

3.

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
3. การบันทึกระบบจัดซือ้
3.1 การเตรียมฐานขอมูลของระบบจัดซื้อ
3.2 การบันทึกรายการระบบซื้อ
4. การบันทึกระบบขาย
4.1 การเตรียมฐานขอมูลของระบบขาย
4.2 การบันทึกรายการระบบขาย
5. การบันทึกระบบลูกหนี้
5.1 การบันทึกยอดตนงวดลูกหนี้
5.2 การบันทึกรายการในระบบลูกหนี้
5.3 การติดตามหนีจ้ ากลูกหนี้
5.4 การรับชําระหนี้จากลูกหนี้
6. การบันทึกระบบเจาหนี้
6.1 การบันทึกยอดตนงวดเจาหนี้
6.2 การบันทึกรายการในระบบเจาหนี้
6.3 การตรวจสอบหนี้คางชําระของเจาหนี้
6.4 การจายชําระหนี้ใหเจาหนี้
7. การบันทึกระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร
7.1 การเตรียมฐานขอมูลของระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร
7.2 การบันทึกรายการเช็คและเงินฝากธนาคาร
8. การบันทึกระบบสินทรัพยและคาเสื่อมราคาสินทรัพย
8.1 การเตรียมฐานขอมูลของระบบสินทรัพยและคาเสือ่ มราคา
8.2 การบันทึกรายการของระบบ
9. การบันทึกระบบบัญชีแยกประเภท
9.1 การเตรียมฐานขอมูลของระบบบัญชีแยกประเภท
9.2 การบันทึกรายการในรายวัน
การจัดทํารายงานทางการเงินโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี
1. งบทดลอง
2. งบการเงิน
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
50
40
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. โตะบัญชีพรอมเกาอี้
2. เครื่องปริ๊นเตอร เลเซอร สี (Printer Laser)
3. กระดาษคอมพิวเตอรชนิดตอเนือ่ ง/กระดาษ A4
4. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
5. คอมพิวเตอรตงั้ โตะ
6. โปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบความรู
- ใบงาน
- แผนโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี
แหลงเรียนรู
- สํานักงานจัดทําบัญชีที่ใชโปรแกรมสําเร็จรูป
- หองปฏิบัติการบัญชี (คอมพิวเตอร)
- ศูนยจําหนายหนังสือทางวิชาการ

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. บุคคลทั่วไป มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับบัญชีธุรกิจซื้อขายสินคาและใหบริการ และการใช
คอมพิวเตอร
2. เปนคนไทยมีบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบาน
3. เปนคนตางดาวที่ขึ้นทะเบียนถูกตองกับทางราชการ
4. เปนผูมีรางกายแข็งแรง ไมมีโรคติดตอรายแรง
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การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาการเลขานุการ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ระยะเวลาเรียน (ชั่วโมง)
1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 ชั่วโมงขึ้นไป
รวม

จํานวนหลักสูตร
6
2
8

สาขาวิชาการเลขานุการ
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2558
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการเลขานุการ
กลุมวิชางานเลขานุการ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รหัสหลักสูตร
1203-1101
1203-1102
1203-1103
1203-1104
1203-1105
1203-1106
1203-1201
1203-1202

ชื่อหลักสูตร
โปรแกรมนําเสนองานสําหรับเลขานุการ
พิมพจดหมายธุรกิจดวยโปรแกรมประมวลผลคํา
พิมพหนังสือราชการดวยโปรแกรมประมวลผลคํา
พิมพดีดอังกฤษ
ธุรกิจรับพิมพงาน
อินเตอรเน็ตในงานเลขานุการ
พิมพดีดไทย
พิมพดีดคอมพิวเตอร
รวม 8 หลักสูตร

จํานวนชั่วโมง
15
21
21
30
30
30
42
48

สาขาวิชาการเลขานุการ
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการเลขานุการ
กลุมวิชางานเลขานุการ
1203-1101
โปรแกรมนําเสนองานสําหรับเลขานุการ

15 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการจัดทําและนําเสนองานดวยโปรแกรมนําเสนองาน
2. จัดทําสือ่ นําเสนองานดวยโปรแกรมสําเร็จรูปตามหลักการและกระบวนการ
3. จัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณในการนําเสนองาน
4. นําเสนองานในการประชุมและผานสื่อสังคมออนไลนตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลัก การและเทคนิคการนําเสนองาน การจัด เตรียมเครื่องมือและวัส ดุ
อุปกรณในการนําเสนองาน การสรางสื่อนําเสนองานดวยโปรแกรมสําเร็จรูป การนําเสนองานในการประชุม
และการนําเสนอผานสื่อสังคมออนไลน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
หลักการและเทคนิคการนําเสนองาน
1. หลักการนําเสนองาน
2. เทคนิคการนําเสนองาน
2
งานสรางสือ่ นําเสนองานโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft PowerPoint
1. การเขาและออกจากโปรแกรมนําเสนองาน
2. การออกแบบ PowerPoint
3. การสรางงานภาพนิ่ง
4. การบันทึกงานนําเสนอ
5. การเปลี่ยนภาพพื้นหลังและการใสสี
6. การใสขอความลงในสไลด
7. การใสรูปภาพและการปรับแตง
8. การทําใหขอความหรือวัตถุเคลื่อนไหว
9. การลบภาพพื้นหลังการพิมพ
10. การพิมพสื่อนําเสนอออกทางเครื่องพิมพ
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
3
งานออกแบบและปรับแตง Slide Presentation
1. การเลือกพื้นหลังสไลด
2. การเลือกใชภาพประกอบ
3. การเลือกใชชุดสีทเี่ ขากันในการออกแบบ
4. การเลือกใช Font ที่เหมาะสม
5. การใช Template
4
งานนําเสนอ Slide Presentation
1. การนําเสนองานในการประชุม
2. การนําเสนองานผานสือ่ สังคมออนไลน
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
ประเมินพฤติกรรมลักษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร

5

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

รวม
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่องไมโครคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ และโปรแกรมสําเร็จรูปนําเสนองาน
โตะและเกาอี้
เครื่องพิมพ (Printer)
เครื่องโปรเจคเตอร
จอรับภาพ
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40
30
20
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- คูมือการใชโปรแกรมนําเสนอและสือ่ ประสม
2 แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
- หองสารสนเทศ
- หองปฏิบัติงานสํานักงาน
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. ไมต่ํากวามัธยมศึกษาปที่ 3
2. มีพ้นื ฐานการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร

สาขาวิชาการเลขานุการ
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการเลขานุการ
กลุมวิชางานเลขานุการ
1203-1102
พิมพจดหมายธุรกิจดวยโปรแกรมประมวลผลคํา

21 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการใชและบํารุงรักษาเครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณ หลักการและ
กระบวนการพิมพจดหมายธุรกิจไทยและอังกฤษดวยโปรแกรมประมวลผลคํา
2. พิมพจดหมายธุรกิจโดยใชโปรแกรมประมวลผลคํา
3. ใชและบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรตามคูมือ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชและบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร และอุป กรณ การใชโปรแกรม
ประมวลผลคําในการพิมพจดหมายธุรกิจไทยและอังกฤษ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานใชและบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
1. เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
2. การเปด–ปดเครื่องคอมพิวเตอร
3. การใชแปนพิมพและเมาส
4. การใชและบํารุงรักษา
2
งานพิมพจดหมายธุรกิจโดยใชโปรแกรมประมวลผลคํา
1. การเขาและออกจากโปรแกรมประมวลผลคํา
2. การจัดการแฟมเอกสาร
3. การจัดรูปแบบหนากระดาษ
4. การจัดรูปแบบตัวอักษร
5. การพิมพจดหมายธุรกิจไทย
6. การพิมพจดหมายธุรกิจอังกฤษ
7. การพิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพ
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
ประเมินพฤติกรรมลักษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ
2. โตะและเกาอี้
3. เครื่องพิมพ (Printer)
4. เครื่องโปรเจคเตอร
5. จอรับภาพ
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- คูมือการใชโปรแกรมประมวลผลคํา
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
- หองสารสนเทศ
- หองปฏิบัติงานสํานักงาน

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ขั้นต่ําประถมศึกษา หรืออานออกเขียนได
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการเลขานุการ
กลุมวิชางานเลขานุการ
1203-1103
พิมพหนังสือราชการดวยโปรแกรมประมวลผลคํา

21 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการใชและบํารุงรักษาเครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณ หลักการและ
กระบวนการพิมพหนังสือราชการดวยโปรแกรมประมวลผลคํา
2. พิมพหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณโดยใชโปรแกรมประมวลผลคํา
3. ใชและบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรตามคูมือ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชและบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุป กรณ การใชโปรแกรม
ประมวลผลคําในการพิมพหนังสือราชการ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานใชและบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
1. เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
2. การเปด–ปดเครื่องคอมพิวเตอร
3. การใชแปนพิมพและเมาส
4. การใชและบํารุงรักษา
2
งานพิมพจดหมายราชการโดยใชโปรแกรมประมวลผลคํา
1. การเขาและออกจากโปรแกรมประมวลผลคํา
2. การจัดการแฟมเอกสาร
3. การจัดรูปแบบหนากระดาษ
4. การจัดรูปแบบตัวอักษร
5. การพิมพหนังสือราชการ
6. การพิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพ

สาขาวิชาการเลขานุการ

46

การวัดและประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ทดสอบความรูก อนและหลังการฝกอบรม
2 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
3 ตรวจสอบผลงาน
4 ประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
5 ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่องไมโครคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ
โตะและเกาอี้
เครื่องพิมพ (Printer)
เครื่องโปรเจคเตอร
จอรับภาพ

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- คูมือการใชโปรแกรมประมวลผลคํา
2 แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
- หองสารสนเทศ
- หองปฏิบัติงานสํานักงาน
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อานออกเขียนได
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาการเลขานุการ
1203-1104
พิมพดดี อังกฤษ

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
กลุมวิชางานเลขานุการ
30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการพิมพสัมผัสภาษาอังกฤษ
2. พิมพสมั ผัสแปนพิมพตามหลักการและกระบวนการ
3. คิดคําสุทธิตามหลักเกณฑ
4. ใชและบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีดตามคูม ือ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสวนประกอบของเครื่องพิมพดีด การบํารุงรักษาเครื่อง การเรียนรูแปนพิมพ
การพิมพสัมผัส และการคิดคําสุทธิ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
สวนประกอบตาง ๆ ของเครื่องพิมพดีด และการบํารุงรักษาเครื่อง
1. การใชสวนตาง ๆ ของเครื่องพิมพดีด
2. การใชและบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีด
2
เทคนิคทานั่งพิมพ และการวางนิ้ว
1. ทานั่งพิมพ
3. การวางนิ้ว
3
งานฝกพิมพแปนพิมพอกั ษรลาง
1. การพิมพแปนอักษรลาง
2. การพิมพแปนอักษรบน
3. การพิมพแปนตัวเลขและสัญลักษณ
4
งานพิมพสัมผัสเพื่อพัฒนาทักษะความเร็ว ความแมนยํา และคิดคําสุทธิ
1. การพิมพสัมผัสดวยความเร็วและความแมนยํา
2. การคิดคําสุทธิ
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
ประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.

เครื่องพิมพดีดอังกฤษ
โตะ-เกาอี้
เครื่องฉายภาพทึบแสง
จอรับภาพ

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- คูมือพิมพดีดอังกฤษ
2 แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการพิมพดีด
- หองสมุดชุมชน
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อานออกเขียนได
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาการเลขานุการ
1203-1105
ธุรกิจรับพิมพงาน

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
กลุมวิชางานเลขานุการ
30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการและกระบวนการดําเนินงานธุรกิจรับพิมพงาน
2. เลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงานและวัสดุอุปกรณในงานเอกสารการพิมพ
3. ผลิตเอกสารการพิมพโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปตามหลักการและกระบวนการ
4. วางแผนการประกอบธุรกิจรับพิมพงานตามหลักการ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงานและวัสดุอุปกรณ ใน
งานเอกสารการพิมพ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการผลิตเอกสารการพิมพ (เชน นามบัตร บัตรเชิญ บัตร
อวยพร แผนพับ ใบปลิว เอกสาร รายงานทางวิชาการ ฯลฯ) การทําสําเนาเอกสารการพิมพ การเขาเลม
เอกสารและการวางแผนประกอบธุรกิจรับพิมพงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
เครื่องใชสํานักงานและวัสดุอปุ กรณในงานผลิตเอกสารการพิมพ
1. การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน
2. การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาวัสดุอปุ กรณ
2
งานผลิตเอกสารการพิมพโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft OfficeWord
1. การพิมพรายงานทางวิชาการ
2. การพิมพจดหมาย แบบฟอรม และเอกสารตาง ๆ
3. การพิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพ
3
งานผลิตเอกสารการพิมพโดยใชโปรแกรม Microsoft OfficePublisher
1. การพิมพนามบัตร บัตรเชิญและบัตรอวยพร
2. การพิมพแผนพับ ใบปลิว ปฏิทินฯลฯ
3. การพิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพ
4
งานผลิตเอกสารการพิมพ
1. การทําสําเนาเอกสารการพิมพ
2. การเขาเลมเอกสาร
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
5
งานวางแผนประกอบธุรกิจรับพิมพงาน
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ
2. การวางแผนดําเนินธุรกิจรับพิมพงาน
3. จรรยาบรรณในวิชาชีพ
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
ประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เครื่องไมโครคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณและโปรแกรมสําเร็จรูป
โตะและเกาอี้
เครื่องพิมพ (Printer)
เครื่องถายเอกสาร
เครื่องเย็บกระดาษ
เครื่องตัดกระดาษ
เครื่องเขาเลมเอกสาร
ตัวอยางเอกสารการพิมพแบบตาง ๆ
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- คูมือการใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft OfficeWord
- คูมือการใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft OfficePublisher
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
- หองสารสนเทศ
- หองปฏิบัติงานสํานักงาน

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. อานออกเขียนได
2. มีพื้นฐานการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร

สาขาวิชาการเลขานุการ
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการเลขานุการ
กลุมวิชางานเลขานุการ
1203-1106
อินเตอรเน็ตในงานเลขานุการ

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการใชโปรแกรม Web Browser การใชโปรแกรม Search Engine
การใชงาน World Wide Web และการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)
2. สืบคนขอมูลสารสนเทศโดยใชอินเตอรเน็ตตามหลักการและกระบวนการ
3. จัดการ จัดเก็บและสงผานขอมูลสารสนเทศตามหลักการและกระบวนการ
4. รับ-สงจดหมายอิเล็กทรอนิกสตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิ บั ติเ กี่ย วกั บ หลั ก การใช โปรแกรม Web Browser โปรแกรม Search Engine และ
World Wide Web ในการสืบคนขอมูลการจัดการ จัดเก็บและสงผานขอมูลสารสนเทศ การรับ-สงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส และจริยธรรมในการใชอินเตอรเน็ต
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
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. การสืบคนขอมูลสารสนเทศดวย Google Search Engine
4. การจัดการจัดเก็บและสงผานขอมูลสารสนเทศบน Internet

สาขาวิชาการเลขานุการ
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
3.
งานรับ-สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)
1. การสรางบัญชี Google
2. การตั้งคาโปรไฟล (Profile) สวนตัว
3. การจัดการกับกลองจดหมาย
4. การสรางจดหมายใหม
5. การรับและสงจดหมาย
6. การตอบกลับและการสงตอจดหมาย
7. การแนบไฟลเอกสาร หรือไฟลภาพ
8. การจัดการกับไฟลที่แนบฯลฯ
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
ประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่องไมโครคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ
โตะและเกาอี้
เครื่องพิมพ (Printer)
เครื่องโปรเจคเตอร
จอรับภาพ

สาขาวิชาการเลขานุการ

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
30
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน
- คูมือการใชอินเตอรเน็ต
- คูมือการใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกส
2 แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
- หองสารสนเทศ
- หองปฏิบัติงานสํานักงาน
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. ไมต่ํากวามัธยมศึกษาปที่ 3
2. มีพื้นฐานการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร

สาขาวิชาการเลขานุการ
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาการเลขานุการ
1203-1201
พิมพดดี ไทย

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
กลุมวิชางานเลขานุการ
42 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการพิมพสัมผัสภาษาไทย
2. พิมพสมั ผัสแปนพิมพตามหลักการและกระบวนการ
3. คิดคําสุทธิตามหลักเกณฑ
4. ใชและบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีดตามคูม ือ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสวนประกอบของเครื่องพิมพดีด การบํารุงรักษาเครื่อง การเรียนรูแปนพิมพ
การพิมพสัมผัส และการคิดคําสุทธิ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
สวนประกอบตาง ๆ ของเครื่องพิมพดีด และการบํารุงรักษาเครื่อง
1. การใชสวนตาง ๆ ของเครื่องพิมพดีด
2. การใชและบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีด
2
เทคนิคทานั่งพิมพ และการวางนิ้ว
1. ทานั่งพิมพ
2. การวางนิ้ว
3
งานฝกพิมพแปนพิมพ
1. การพิมพแปนอักษรลาง
2. การพิมพแปนอักษรบน
3. การพิมพแปนตัวเลขและสัญลักษณ
4
งานพิมพสัมผัสเพื่อพัฒนาทักษะความเร็ว ความแมนยํา และคิดคําสุทธิ
1. การพิมพสัมผัสดวยความเร็วและความแมนยํา
2. การคิดคําสุทธิ
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
ประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.

เครื่องพิมพดีดไทย
โตะ-เกาอี้
เครื่องฉายภาพทึบแสง
จอรับภาพ

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- คูมือพิมพดีดไทย 1
2 แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการพิมพดีด
- หองสมุดชุมชน
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อานออกเขียนได
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาการเลขานุการ
1203-1202
พิมพดดี คอมพิวเตอร

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
กลุมวิชางานเลขานุการ
48 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร หลักการและกระบวนการพิมพดีดดวยคอมพิวเตอร
2. พิมพสมั ผัสแปนอักษรไทย-อังกฤษโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปตามหลักการและกระบวนการ
3. พิมพสมั ผัสแปนตัวเลขและสัญลักษณตามหลักการและกระบวนการ
4. ใชและบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรตามคูมือ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสวนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอรการใชและการบํารุงรักษา ลักษณะของ
แปนพิมพคอมพิวเตอร การพิมพสัมผัสไทย–อังกฤษดวยโปรแกรมสําเร็จรูปและการคิดคําสุทธิ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
สวนประกอบตาง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา
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
งานพิมพสัมผัสอังกฤษดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
1. การพิมพแปนอักษรลาง
2. การพิมพแปนอักษรบน
3. การพิมพแปนตัวเลขและสัญลักษณ
สาขาวิชาการเลขานุการ
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
5.
งานพิมพสัมผัสเพื่อพัฒนาทักษะความเร็ว ความแมนยํา และคิดคําสุทธิ
1. การพิมพสัมผัสดวยความเร็วและความแมนยํา
2. การคิดคําสุทธิ
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
ประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เครื่องไมโครคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ
โปรแกรมสําเร็จรูป
โตะและเกาอี้
เครื่องพิมพ (Printer)
เครื่องโปรเจคเตอร
จอรับภาพ

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- แบบเรียนพิมพดีดคอมพิวเตอร
- คูมือการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
2 แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
- หองสารสนเทศ
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อานออกเขียนได
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การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ระยะเวลาเรียน (ชั่วโมง)
1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 ชัว่ โมงขึ้นไป
รวม

จํานวนหลักสูตร
3
16
5
24

สาขาวิชาคอมพิวเตอร

สาขาวิชาคอมพิวเตอร

63

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2558
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร
กลุมวิชางานคอมพิวเตอร
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

รหัสหลักสูตร
หลักสูตร
1204-1101 งานติดตั้งและใช Application บนอุปกรณ
Smart phone และ Tablet
1204-1102 อินเตอรเน็ต (Internet) เบื้องตน
1204-1103 โปรแกรมคอมพิวเตอรออนไลน
Google's document solutions for business
1204-1301 งานซอมประกอบไมโครคอมพิวเตอรพรอมติดตั้ง
ระบบปฏิบัตกิ าร
1204-1302 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS
1204-1303 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปงานกราฟก
Photoshop
1204-1304 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสําหรับงานผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ Adobe InDesign
1204-1305 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปตัดตอวีดีทัศน
(VDO) Ulead Video Studio
1204-1306 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานสํานักงาน
1204-1307 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสรางภาพเคลื่อนไหว
(Animations)
1204-1308 งานสรางเว็บเพจเบื้องตน
1204-1309 งานซอมคอมพิวเตอรพกพา (Notebook)
1204-1310 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปจัดพิมพเอกสาร
Microsoft Word
1204-1311 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปออกแบบงาน
นําเสนอ Microsoft PowerPoint
1204-1312 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปตารางคํานวณ
Microsoft Excel
1204-1313 งานซอมบํารุงรักษาคอมพิวเตอร
1204-1314 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปออกแบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (E-Book) Desktop Author
1204-1315 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสรางสื่อสิ่งพิมพ
Microsoft Publisher

จํานวนชั่วโมง
30
30
30
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
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ลําดับที่
19

รหัสหลักสูตร
1204-1316

20

1204-1501

21

1204-1502

22
23
24

1204-1503
1204-1504
1204-1505

สาขาวิชาคอมพิวเตอร

หลักสูตร
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปออกแบบผังงาน
Microsoft Visio
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปออกแบบฐานขอมูล
Access
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปพัฒนาเว็บเพจ
Dreamweaver
งานติดตั้งระบบเครือขายเบื้องตน
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในงานสํานักงาน
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปวาดการตูน
Adobe Illustrator
รวม 24 หลักสูตร

จํานวนชั่วโมง
75
150
150
150
150
150
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
กลุมวิชางานคอมพิวเตอร
1204-1101
งานติดตัง้ และใช Application บนอุปกรณ
Smart phone และ Tablet

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการการใช Application บนอุปกรณ Smart phone และ Tablet
2. เลือกใช Application บนอุปกรณ Smart phone และ Tablet
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบั ติเกี่ย วกับ คู มือการใชง าน Application บนอุป กรณ Smart phone และ Tablet
การลงทะเบียน การดาวนโหลดและอัพเดท Application ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
หลักการการใช Application บนอุปกรณ Smart phone และ Tablet
1. ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ Smart phone และ Tablet
2. ความหมาย Application
3. การปฏิบัตกิ าร 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

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
6
กลุม Application ในทางธุรกิจ
1. Social Application, Facebook, Hangout, Messenger, Line, Chrome,
WhatsApp
2. Polaris office, Thailand Post Track, Office Suite
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
30
20

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ
2. ชุดเครื่องเสียงสําหรับครูผูสอนแบบเคลื่อนที่
3. Smart phone
4. Tablet
5. อุปกรณเชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ต เชน Wifi, LAN
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบความรู การใช Application บนอุปกรณ Smart phone และ Tablet
2 แหลงเรียนรู
- youtube
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อายุไมต่ํากวา 15 ป

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
กลุมวิชางานคอมพิวเตอร
1204-1102
อินเตอรเน็ต (Internet) เบื้องตน

30 ชั่วโมง

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet)
2. ใชงานอินเทอรเน็ต (Internet) ในการสืบคนขอมูล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานเบื้องตนของเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet) การใชงาน
อินเตอรเน็ตในการสืบคนขอมูล การรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช
งานคอมพิวเตอร กับระบบสารสนเทศ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูเ กี่ยวเบื้องตนเกี่ยวกับอินเตอรเน็ต (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
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)
1. การสมัครอีเมล
2. การสงอีเมล
3. การรับอีเมล
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
6
สนทนาผานเครือขาย
1. เลือกโปรแกรมการสนทนาบนเครือขาย
2. การสนทนาผานวีดีโอ
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร
2. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพหรือ TV-Computer
3. ชุดเครื่องเสียงสําหรับครูผูสอนแบบเคลื่อนที่
4. ชุดสื่อการเรียนแบบปฏิสัมพันธ (Interactive)
5. โตะ และเกาอี้คอมพิวเตอร
6. ระบบสัญญาณ Internet
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการใชอินเตอรเน็ต
2 แหลงเรียนรู
- youtube
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อายุไมต่ํากวา 15 ป

สาขาวิชาคอมพิวเตอร

เกณฑการประเมิน
10
40
30
20

รายการ
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
กลุมวิชางานคอมพิวเตอร
1204-1103
โปรแกรมคอมพิวเตอรออนไลน
Google's document solutions for business

30 ชั่วโมง

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 การสร างเอกสาร สเปรดชี ต และงานนํ า เสนอแบบ
ออนไลน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
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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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
30
20
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร
2. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ หรือ TV-Computer
3. ชุดเครื่องเสียงสําหรับครูผูสอนแบบเคลื่อนที่
4. เครือขาย Internet
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบความรูโปรแกรมคอมพิวเตอรออนไลน Google Services, Google Document,
Google Spreadsheet, Google Presentation
2 แหลงเรียนรู
- youtube
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นฐานการใชงานอินเตอรเน็ต
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
กลุมวิชางานคอมพิวเตอร
1204-1301
งานซอมประกอบไมโครคอมพิวเตอรพรอมติดตั้ง
ระบบปฏิบตั กิ าร

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการทํางานของคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ
2. ประกอบติดตั้งอุปกรณ ชิ้นสวนตาง ๆ ของคอมพิวเตอร
3. ติดตั้งระบบปฏิบัติการตาง ๆ ลงบนคอมพิวเตอร
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลัก การทํางานของคอมพิวเตอร อุปกรณชิ้นสวนตางของคอมพิวเตอร
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร ติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานตาง ๆ ที่จําเปนตองใชงานลงบนคอมพิวเตอร
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
อุปกรณ โครงสราง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร
1. การทํางานของคอมพิวเตอร
2. อุปกรณคอมพิวเตอร
3. โครงสรางคอมพิวเตอร
2
การประกอบติดตั้งอุปกรณ
1. การประกอบคอมพิวเตอร
2. การติดตั้งอุปกรณ
3
ระบบปฏิบัตกิ าร
1. การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
2. การติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน
3. การติดตั้งอุปกรณตอพวง
4
การเลือกซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร
1. การจัดคุณลักษณะเฉพาะคอมพิวเตอร
2. การเปรียบเทียบคุณลักษณะของอุปกรณคอมพิวเตอรกับราคา
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร
2. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ หรือ TV-Computer
3. ชุดเครื่องเสียงสําหรับครูผูสอนแบบเคลื่อนที่
4. ชุดอุปกรณเครื่องมือไขควงครบชุด
5. ปลั๊กตอพวง
6. ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ และชุดคําสัง่ โปรแกรมสําเร็จรูป
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือคูมือชางซอมคอมพิวเตอร
2 แหลงเรียนรู
- youtube
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีความรูในการใชงานคอมพิวเตอร และความคิดริเริ่มสรางสรรค
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
กลุมวิชางานคอมพิวเตอร
1204-1302
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการคํานวณคาสถิติพื้นฐาน กระบวนการรวบรวมขอมูล การประมวลผล
ขอมูล ตามลักษณะงาน
2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS ในการจัดทํารายงานขอมูลทางสถิติและแผนภูมิ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการคํานวณคาสถิติพื้นฐานกระบวนการรวบรวมขอมูล การตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล จัดเตรียมขอมูล บันทึกและแกไขขอมูล การใชคําสั่งโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
พื้นฐาน SPSS จัดทํารายงานขอมูลทางสถิติและแผนภูมิ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ
1. ความหมายของสถิติ และขอมูล
2. ระดับการวัดของขอมูล
3. ประชากรและกลุม ตัวอยาง
4. ตัวแปร (Variables)
5. ประเภทของตัวแปร
6. การเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection)
7. การเลือกตัวอยาง
8. การเก็บรวบรวมขอมูล
9. การจัดเตรียมขอมูล
2
โปรแกรม SPSS for Windows
1. การใชโปรแกรม SPSS เบื้องตน และประเภทของ Window ของโปรแกรม SPSS
2. เมนู (Menu) ของโปรแกรม SPSS
3. คําสั่ง Help
4. ชนิดของทางเลือกตาง ๆของคําสัง่ ใน SPSS
3
การสรางไฟลขอมูลจากแบบสอบถาม
1. การสรางไฟลขอมูลดวยโปรแกรม SPSS
2. ตัวอยางการสรางไฟลขอมูลดวยโปรแกรม SPSS
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
4
การคํานวณคาสถิติเบื้องตนดวยโปรแกรม SPSS
1. คําสั่ง Frequencies
2. คําสั่ง Crosstabs
3. คําสั่ง Descriptive
4. คําสั่ง Explore
5
การนําเสนอขอมูลดวยโปรแกรม SPSS
1. คําสั่ง Bar Charts
2. คําสั่ง Pie Charts
3. คําสั่ง Line Charts
4. คําสั่ง Histogram
5. การนําเสนอขอมูลในรูปแบบรายงาน
6. การนําเสนอขอมูลในรูปแบบตาราง
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร
2. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ หรือ TV-Computer
3. ชุดเครื่องเสียงสําหรับครูผูสอนแบบเคลื่อนที่
4. ชุดสื่อการเรียนแบบปฏิสัมพันธ (Interactive)
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ SPSS
2 แหลงเรียนรู
- youtube
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1.
2.
3.

มีพื้นฐานความรูในการใชโปรแกรมตารางงาน
มีพื้นความรูไมต่ํากวาระดับ ปวช. หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
เหมาะสําหรับผูที่กําลังศึกษา และทํางานดานการวิจัย
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
กลุมวิชางานคอมพิวเตอร
1204-1303
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปงานกราฟก
Photoshop

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการสรางงานกราฟกเบือ้ งตน
2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานกราฟก
3. ปรับแตงภาพดวยการรีทัช
4. ตกแตงภาพดวยฟลเตอร
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฏีคอมพิวเตอรกราฟก หลักการของกราฟกแบบ Vector และ Raster
ประเภทและคุณลักษณะของแฟมภาพกราฟก ความแตกตางของกราฟกแบบ 2 มิติ การใชโปรแกรมสราง
ภาพกราฟกแบบ Vector และ Raster
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
หลักการสรางงานกราฟกและใชเครื่องมือพื้นฐาน Photoshop
1. สวนตาง ๆบนหนาจอโปรแกรม Photoshop
2. การนําเขาไฟลจากกลองดิจิตอลและสแกนเนอร
3. การเลือกใชสโี ฟรกราวนดและแบ็คกราวดดวยวิธตี าง ๆ
4. การเลือกใชสีและระบายสีเบื้องตน
2
การปรับรูปทรงภาพดวยวิธี Transform
1. การปรับขนาดภาพดวยวิธีการ Scale ได
2. การหมุนภาพดวยคําสั่ง Scale
3. การเอียงภาพดวยคําสั่ง Skew
4. การบิดภาพดวยคําสั่ง Distort
5. การบิดภาพใหมีมิตดิ วย Perspective
6. การดัดภาพใหโคงดวยคําสัง่ Warp
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
3
การสรางขอความตกแตงภาพ
1. ความแตกตางระหวางตัวอักษรแบบเวกเตอรและบิตแมพ
2. การสรางตัวอักษรแบบ Point type และ Paragraph type
3. การปรับรูปแบบตัวอักษรเพื่อประกอบบนชิ้นงาน
4. การใชตัวอักษรภาษาไทยในโปรแกรม Photoshop
5. การสรางตัวอักษรแบบบิตแมพ
6. การตกแตงตัวอักษรดวยพาเนล
7. Style และ Layer Style
4
การทํางานกับเลเยอรรูจักกับการเลือกพื้นที่ภาพ (Selection)
1. การซอนภาพดวยเลเยอร
2. การจัดการกับเลเยอร และจัดหมวดหมูของเลเยอร
3. การลิงคใหเลเยอรทํางานรวมกัน และรวมเลเยอร
5
การปรับแตงภาพ และตกแตงภาพดวยการรีทัช
1. การปรับคาสีภาพใหเปนสีที่ตองการ
2. การแกไขเงามืดที่ถายยอนแสง
3. การเปลี่ยนสีภาพเฉพาะจุด
4. การปรับภาพสีใหเปนขาวดํา
5. การปรับภาพใหเปนสีตรงขาม
6. การปรับภาพโดยการไลโทนสี ปรับแตงความคมชัดของภาพ ปรับโทนสีของภาพ
7. การเลือกใชเครื่องมือรีทัชใหเหมาะสมกับลักษณะของภาพ
8. การทําสําเนาภาพเพือ่ ใชในการตกแตงภาพได
6
ตกแตงภาพดวยฟลเตอร
1. การใชงานฟลเตอรชนิดตาง ๆ
2. การใช Liquify มาชวยในการปรับสัดสวนของภาพ
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
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100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร
2. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพหรือ TV-Computer
3. ชุดเครื่องเสียงสําหรับครูผูสอนแบบเคลื่อนที่
4. ชุดสื่อการเรียนแบบปฏิสัมพันธ (Interactive)
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Photoshop
2 แหลงเรียนรู
- youtube
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีประสบการณการใชงานคอมพิวเตอร
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
กลุมวิชางานคอมพิวเตอร
1204-1304
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสําหรับงานผลิต
สื่อสิ่งพิมพ Adobe InDesign

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการผลิตสื่อสิ่งพิมพดวยโปรแกรมสําเร็จรูป Adobe InDesign
2. ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมสําเร็จรูป Adobe InDesign
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของสื่อสิ่งพิมพบทบาทของสื่อสิ่งพิมพกระบวนการ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพแบบ Desktop Publishing การจัดรูปแบบการเลือกใชตัวอักษรการเลือกสีประเภทของภาพ
และการเลือกภาพประกอบสิ่งพิมพการผลิตและจัดหนาสิ่งพิมพ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป Adobe InDesign
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสือ่ สิง่ พิมพ
1. ประวัติการพิมพทั้งในและตางประเทศ
2. กระบวนการพิมพแบบดัง้ เดิมและการพิมพรวมสมัย
3. ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ
4. องคประกอบของสื่อสิง่ พิมพ
5. หนาที่และบทบาทของสื่อสิ่งพิมพ
2
หลักการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ
1. องคประกอบการออกแบบ
2. หลักการออกแบบ
3. การออกแบบหนังสือพิมพ
4. ตนฉบับงานพิมพ
5. เทคโนโลยีเตรียมตนฉบับงานพิมพ
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
3
กระบวนการพิมพ
1. การเตรียมตนฉบับกอนการพิมพ
3. ตัวพิมพ
4. พื้นฐานทางสี
5. การแยกสี
6. ระบบการพิมพ
7. หมึกพิมพกระดาษ
8. การทําใหแลวเสร็จ
4
การใชโปรแกรม Adobe Indesign
1. การเขาสูโปรแกรม Adobe InDesign
2. แถบคําสั่งของโปรแกรม Adobe InDesign
3. กลองเครือ่ งมือของโปรแกรม Adobe InDesign
4. คอนโทรลพาเนลของโปรแกรม Adobe InDesign
5. พาเนลควบคุมการทํางาน
6. การจัดการกับหนาตางการทํางาน
5
การทํางานกับขอความ
1. การสรางขอความประเภทตาง ๆ
2. การปรับแตงขอความแบบ Type on Path
3. ขอความใน Adobe InDesign
4. การคัดลอกขอความจากไฟลโปรแกรมอื่นๆมาใชงาน
5. การไหลของขอความ
6. การใชคอลัมน
7. การตัดและรวมขอความ
8. แกไขขอความในพื้นที่ Story Editor
6
วาดวัตถุประกอบ
1. เสนพาธ
2. การวาดเสนตรงได
3. การวาดรูปทรงแบบตายตัวได
4. การวาดรูปทรงอยางอิสระได
7
สีและการใชงานสี
1. โมเดลการมองเห็นสีทั่วไป
2. โหมดสีที่ใชงานโปรแกรม InDesign
3. การใสสีใหวัตถุได
4. การเลือกสีจาก Color Picker, พาเนล Color และพาเนล Swatches
5. การระบายสีดวยเครื่องมือ Eyedropper Tool
6. การระบายสีแบบไลโทนได
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
30
20
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร
2. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ หรือ TV-Computer
3. ชุดเครื่องเสียงสําหรับครูผูสอนแบบเคลื่อนที่
4. กลองถายภาพดิจิตอล
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Adobe InDesign
2 แหลงเรียนรู
- youtube
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีความรูพื้นฐานการใชงานคอมพิวเตอร
2. เหมาะสมสําหรับผูทสี่ นใจทางดานออกแบบ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
กลุมวิชางานคอมพิวเตอร
1204-1305
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปตัดตอวีดีทัศน (VDO)
Ulead Video Studio

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการตัดตอวีดีทัศน (VDO) ดวยโปรแกรม Ulead Video Studio
2. ตัดตอวีดีทัศน (VDO) ดวยโปรแกรม Ulead Video Studio
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและประเภทของสื่อวีดีทัศน (VDO) บทบาทของสื่อวีดีทัศน
กระบวนการผลิตสื่อวีดีทัศนดวยโปรแกรม Ulead Video Studio การจัดรูปแบบการเลือกใชตัวอักษรการ
เลือกใชสีการกําหนดเนื้อหาการเลือกภาพและเสียงประกอบสื่อการจัดทําสื่อวีดีทัศนดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
Ulead Video Studio
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1

2

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
โปรแกรม Ulead Video Studio
1. ความหมายของ Ulead Video Studio
2. ประโยชนของ Ulead Video Studio
3. การติดตั้งและถอนการติดตัง้ โปรแกรม
4. สวนตาง ๆ ของ Ulead Video Studio
เริ่มตนกับงานตัดตอ
1. ขั้นตอนตาง ๆ ใน Step Panel
2. คําสั่งใน Step Panel
3. เมนูในUleadVideoStudio
4. ปุมควบคุมการทํางานของอุปกรณชนิดตาง ๆ
5. Project Timeline
6. การแทรกรูปภาพใน Storyboard
7. การใชงาน Library
8. การเพิม่ ลบและเรียงลาดับคลิป
9. คําสั่งการใชงาน Effect
10. การใส Effect ตาง ๆ ในชิ้นงานการออกแบบหนังสือพิมพ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
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หนวยที่
3

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
บันทึกและเผยแพรไฟลวีดีโอ (Share)
1. สรางไฟลวีดีโอเผยแพร
2. เขียนลงแผน CD, VCD, DVD

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครือ่ งมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร
2. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ หรือ TV-Computer
3. ชุดเครื่องเสียงสําหรับครูผูสอนแบบเคลื่อนที่
4. กลองถายภาพดิจิตอล
5. ชุดหูฟงสําหรับผูเ รียนพรอมลําโพง
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Ulead Video Studio
2 แหลงเรียนรู
- youtube
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีความรูพื้นฐานการใชงานคอมพิวเตอร
2. เหมาะสมสําหรับผูทสี่ นใจทางดานออกแบบผังงาน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
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40
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100
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
กลุมวิชางานคอมพิวเตอร
1204-1306
โปรแกรมสําเร็จรูปในงานสํานักงาน

75 ชั่วโมง

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานสํานักงาน
2. เลือกใชเครื่องมือเมนูคําสัง่ ในโปรแกรมตามลักษณะงาน
3. สรางงานเอกสารจากโปรแกรม Microsoft Word
4. สรางงานเอกสารจากโปรแกรม Microsoft Excel
5. สรางงานเอกสารจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพดานการจัดการเอกสารการ
จัดการตารางคํานวณ การนําเสนอผลงานดวยคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
การใชเครื่องมือสําหรับโปรแกรมโปรแกรมจัดพิมพเอกสาร Microsoft Word
1
1. การพิมพเอกสาร ตั้งคาหนากระดาษ
2. การจัดรูปแบบเอกสาร แกไขเอกสาร
3. การแทรกภาพ, อักษรศิลป, รูปราง, ตาราง, สัญลักษณ, สมการ และ
สูตรคณิตศาสตร
4. การพิมพหนังสือราชการ และเอกสารธุรกิจ
5. การพิมพเอกสารวิชาการ, การจัดทําจดหมายเวียน
6. การพิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพ
ใชเครือ่ งมือสําหรับโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานนําเสนอขอมูล Microsoft Excel
2
1. การจัดการและตกแตงเซลล, คอลัมน, และแถว
2. การจัดการและตกแตง Workbook, Worksheets
3. การใชสูตรคํานวณ, ฟงกชัน และการใชกราฟ
4. การบริหารขอมูลที่มปี ริมาณมาก, การเรียงขอมูลการใช Auto Filter
ใชเครื่องมือสําหรับโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานนําเสนอขอมูล Microsoft PowerPoint
3
1. การจัดการและปรับแตงแผนสไลด
2. การแทรกและปรับแตงขอความ รูปภาพ แผนภูมิ ไดอะแกรมและตาราง
3. การกําหนดเอฟเฟกตใหกับสไลด
4. การนําเสนองาน (Presentation)
5. เอกสารประกอบการนําเสนอ เอกสารประกอบการบรรยาย
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
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การวัดและประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
2 ตรวจสอบผลงาน
3 พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
4 ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
5

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ

เกณฑการประเมิน
10

แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต

40
30
20

แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

รวม
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร
2. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ
3. ชุดเครือ่ งเสียงสําหรับครูผูสอนแบบเคลื่อนที่
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Office, Microsoft excel,
Microsoft PowerPoint
2 แหลงเรียนรู
- youtube
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีประสบการณ และมีความรูการใชโปรแกรมสํานักงาน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
กลุมวิชางานคอมพิวเตอร
1204-1307
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสรางภาพเคลื่อนไหว
(Animations)

75 ชั่วโมง

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการออกแบบภาพกราฟกเคลื่อนไหว
2. เลือกใชเครื่องมือเมนูในการสรางภาพเคลื่อนไหว
3. ออกแบบภาพเคลื่อนไหวตามแบบที่กําหนด
4. สรางภาพชุดเคลื่อนไหวไหวเรื่องยาว
5. ใชสื่อประสมในการสรางภาพเคลือ่ นไหว
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การการออกแบบคอมพิ ว เตอร ก ราฟ ก เอนิ เ มชั น แต ล ะประเภท
การออกแบบทําโมเดลลิงและสรางเทกซเจอร การสรางภาพเคลื่อนไหวทั้งภาพที่เปน 2 มิติ การใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในการสรางภาพเคลื่อนไหว
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การเลือกใชเครื่องมือสําหรับโปรแกรม Flash Animation ในการสรางภาพเคลื่อนไหว
1. การเลือกใชเมนูและเครื่องมือ
2. วาดรูป การลงสี การใชสี การสรางขอความ และการจัดการเกี่ยวกับวัตถุ
2
การออกแบบภาพเคลื่อนไหว
1. การนําเขาภาพกราฟกจากภายนอก การนําเขาไฟลวีดีโอ
2. กําหนดการเคลือ่ นไหวใหการภาพเอนิเมชัน
3
การสรางภาพชุดเอนิมิชัน
1. การใช Move Clip ไฟลเสียง และปุมกด
2. เทคนิคการตกแตง Object
4
การสรางชิ้นงานใหโตตอบกับผูใช
1. การสรางชื้นงานใหโตตอบกับผูใช
2. การเผยแพรชิ้นงานที่สราง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร
2. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ
3. ชุดเครื่องเสียงสําหรับครูผูสอนแบบเคลื่อนที่
4. เครื่องพิมพสีแบบพนหมึก
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Flash Animation
2 แหลงเรียนรู
- youtube
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอร
2. มีความความรูในการใชโปรแกรมกราฟกเบื้องตน
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร
กลุมวิชางานคอมพิวเตอร
1204-1308
งานสรางเว็บเพจเบื้องตน

75 ชั่วโมง

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับการทํางานของระบบเว็บเพจ
2. เลือกใชเครื่องมือคําสัง่ ในการสรางเว็บเพจจากโปรแกรมสําเร็จรูป
3. ออกแบบหนา Home Page และ เว็บเพจ
4. สรางการเชือ่ มโยงเว็บเพจภายในและภายนอก
5. ใชสื่อประสมในการสรางเว็บเพจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการพัฒนาเว็บเพจ ปฏิบัติการพัฒนาเว็บเพจ
ด ว ยโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป เช น FrontPage Express, Microsoft FrontPage, Dreamweaver, Namo
Editor Flash หรือโปรแกรมอื่ นๆ ที่ เหมาะสม โดยครอบคลุ ม การจั ดขอ ความ รูป ภาพ การเชื่อมโยง
การสรางตาราง สรางเฟรม การใช Layout การใช Layer การกําหนด Behavior การผสม Multimedia
การสรางฟอรม การทําภาพเคลื่อนไหวบนเว็บไซต
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การเลือกใชเครื่องมือสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร Dreamweaver
1. สวนประกอบของโปรแกรม Dreamweaver
2. การเลือกใชแถบเครื่องมือตรงกับงาน
2
การสรางเว็บเพจเบื้องตน
1. การจัดการโครงสรางโฟลเดอร
2. การปรับแตงขอความและจัดรูปแบบขอความ
3. การนําเขาเอกสาร Microsoft Word หรือ Microsoft Excel มาสรางเปนเว็บเพจ
3
การจัดการตารางในการสราเว็บเพจ
1. การสรางและปรับขนาด จักการคอลัมนและเซลล
2. การปรับแตงรายละเอียดคอลัมนและแถว
3. การกําหนดสีและภาพใหกบั พื้นตาราง
4
การเชื่อมโยงเว็บเพจภายในและภายนอก
1. การเชื่อมโยงดวย Map Link ดาวนโหลดไฟล
2. การเชื่อมโยงเว็บเพจภายในและภายนอก
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
5
การอัพโหลดไฟลสูเว็บไซต
1. การจัดและเปลี่ยนแปลงโครงสรางโฟลเดอร
2. ตรวจสอบ Link
3. ทดสอบการแสดงผลบนบราวเซอรแตละรุน
4. ขั้นตอนการขอพื้นทีเ่ ว็บไซต
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
30
20
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องคอมพิวเตอร
2. เครื่องพิมพแบบพนหมึก
3. เครื่องเสียงชวยสอนแบบเคลื่อนที่
4. เครื่องคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ตแมขาย
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการสรางเว็บเพจ
- หนังสือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร FrontPage Express, Microsoft Front Page,
Dreamweaver, Namo Editor Flash
2 แหลงเรียนรู
- youtube
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีความรูพื้นฐานดานอินเทอรเน็ตเบื้องตน
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร
กลุมวิชางานคอมพิวเตอร
1204-1309
งานซอมคอมพิวเตอรพกพา (Notebook)

75 ชั่วโมง

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับการซอมคอมพิวเตอรพกพา (Notebook)
2. ถอดประกอบคอมพิวเตอรพกพาและติดตั้งระบบปฏิบัตกิ ารตามหลักการ
3. แกไขปญหาดานซอฟตแวร (Software) และคอมพิวเตอรพกพาตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูเบื้องตนโครงสราง สวนประกอบของคอมพิวเตอรพกพา (Notebook)
ถอดประกอบคอมพิวเตอรพกพา ติดตั้งระบบปฏิบัติก าร แกไขปญ หาดานซอฟตแวร (Software) และ
แกไขอาการเสียคอมพิวเตอรพกพา
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
โครงสรางสวนประกอบของคอมพิวเตอรพกพา (Notebook)
1. การทํางานของคอมพิวเตอรคอมพิวเตอรพกพา
2. อุปกรณคอมพิวเตอรคอมพิวเตอรพกพา
3. โครงสรางคอมพิวเตอรคอมพิวเตอรพกพา
2
การอัพเกรดอุปกรณคอมพิวเตอรพกพา
1. ขั้นตอนการอัพเกรดอุปกรณคอมพิวเตอรพกพา
2. ขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอรพกพา
3
ระบบปฏิบัตกิ าร
1. ติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรพกพา
2. ติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอรพกพา
3. ติดตั้งอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอรพกพา
4
การแกไขอาการเสียคอมพิวเตอร (Notebook)
1. การแกไขอาการ จอแตก จอเปนเสน จอขาว
2. การแกไขอาการ ซีดรี อมไมอานหรือไมเห็นฮารดดิสก (Hard disk) คียบอรด
(Keyboard) เสีย
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร
2. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ
3. ชุดเครื่องเสียงสําหรับครูผูสอนแบบเคลื่อนที่
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการประกอบซอมและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร
2 แหลงเรียนรู
- youtube
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีอายุ 18 ป ขึ้นไป
2. มีความรูดานคอมพิวเตอร
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร
กลุมวิชางานคอมพิวเตอร
1204-1310
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปจัดพิมพเอกสาร
Microsoft Word

75 ชั่วโมง

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการเบือ้ งตนของโปรแกรมจัดพิมพเอกสาร Microsoft Word
2. ออกแบบและผลิตเอกสารตามลักษณะการใชงาน
3. จัดทําเอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ และเอกสารเชิงวิชาการโดยใชโปรแกรมจัดพิมพเอกสาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของโปรแกรมจัดพิมพเอกสาร (Word Processing) ในการ
พิมพและตกแตง การสรางตารางขอมูล การจัดทําเอกสารรูปแบบตาง ๆ หนังสือ ราชการ จดหมายธุรกิจ
แผนพับ เอกสารวิชาการ การสรางจดหมายเวียน การพิมพซองจดหมาย การพิมพสมการคณิตศาสตร การ
พิมพเชิงอรรถ การทําดัชนี การพิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การเลือกใชเครื่องมือสําหรับโปรแกรมจัดพิมพเอกสาร Microsoft Word
1. สวนประกอบของโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Word
2. การเลือกใชแถบเครื่องมือตามลักษณะงาน
2
การจัดพิมพเอกสารดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Word
1. การพิมพเอกสาร ตั้งคาหนากระดาษ
2. การจัดรูปแบบเอกสาร แกไขเอกสาร
3. การแทรกภาพ อักษรศิลป รูปราง ตาราง สัญลักษณ สมการ และสูตรคณิตศาสตร
3
การพิมพเอกสาร
1. หนังสือราชการ และเอกสารธุรกิจ
2. เอกสารวิชาการ
3. จดหมายเวียน
4. การพิมพเอกสารออกทางเครื่องพิมพ
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูก อนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องคอมพิวเตอร
2. เครื่องพิมพแบบพนหมึก
3. เครื่องเสียงชวยสอนแบบเคลื่อนที่
4. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพหรือ TV-Computer
5. กระดาษ A4
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Word
2 แหลงเรียนรู
- youtube
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อายุไมต่ํากวา 15 ป
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร
กลุมวิชางานคอมพิวเตอร
1204-1311
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปออกแบบงานนําเสนอ
Microsoft Power Point

75 ชั่วโมง

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการออกแบบชิ้นงานนําเสนอดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft
Power Point
2. การออกแบบงานนําเสนอตามลักษณะงาน
3. ผลิตชิ้นงานนําเสนอโดยใชโปรแกรมนําเสนอดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft
Power Point
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การทํ า งานโปรแกรมคอมพิ ว เตอร Microsoft Power Point
การออกแบบชิ้นงานนําเสนอ การถายทอดแนวความคิดสูชิ้นงาน การผลิตชิ้นงานนําเสนอ การใชภาษา
การนําเสนอขอมูล
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การเลือกใชเครื่องมือสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Power Point
1. สวนประกอบของโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Power Point
2. การใชแถบเครื่องมือ
2
การใชเครื่องมือสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Power Point เพื่องานนําเสนอ
ขอมูล
1. การจัดการและปรับแตงแผนสไลด
2. การแทรกและปรับแตงขอความ รูปภาพ แผนภูมิไดอะแกรมและตาราง
3
การกําหนดเอฟเฟกตใหกับสไลด
1. รูปแบบการใสเอฟเฟกต การตั้งเวลา
2. การเคลื่อนไหวตามเสนทาง
4
การนําเสนองาน (Presentation)
1. เอกสารประกอบการนําเสนอ เอกสารประกอบการบรรยาย
2. การบันทึกเสียงประกอบการบรรยาย
3. การตั้งเวลา
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องคอมพิวเตอร
2. เครื่องพิมพแบบพนหมึก
3. เครื่องเสียงชวยสอนแบบเคลื่อนที่
4. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพหรือ TV-Computer
5. กระดาษ A4
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft PowerPoint
2 แหลงเรียนรู
- youtube
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อายุไมต่ํากวา 15 ป
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
กลุมวิชางานคอมพิวเตอร
1204-1312
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปตารางคํานวณ
Microsoft Excel

75 ชั่วโมง

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการการใชเครื่องมือของโปรแกรมตารางคํานวณ Microsoft Excel
2. ใชคําสั่งเครื่องมือเพื่อจัดการขอมูล โปรแกรมตารางคํานวณ Microsoft Excel
3. จัดทํารายงานสรุปและแสดงผลขอมูลในรูปตารางและแผนภูมิตามลักษณะงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ลัก ษณะพื้นฐานของโปรแกรมตารางคํานวณMicrosoft Excel การปอน
และจัดเก็บขอมูลการแกไขและตกแตงขอมูลการสรางตารางขอมูลการใชสูตรและฟงกชั่นในการคํานวณ
การพยากรณขอมูลการเรียงลําดับ การสรุปและนําเสนอขอมูล ในรูปแผนภูมิและตารางวิเคราะหข อมูล
(Pivot Table)
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การเลือกใชเครื่องมือโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Excel
1. สวนประกอบของโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Excel
2. การเลือกใชแถบเครื่องมือ
2
การใชเครื่องมือสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Excel สําเร็จรูปเพื่องานนําเสนอ
ขอมูล
1. การจัดการและตกแตงเซลล คอลัมนและแถว
2. การจัดการและตกแตง Workbook, Worksheets
3
การใชสูตรคํานวณ ฟงกชัน และการใชกราฟ
1. การใชสูตรคํานวณ
2. การใชฟงกชันในการคํานวณ
3. การใชกราฟ
4
การบริหารขอมูลที่มปี ริมาณมาก
1. การเรียงขอมูล
2. การใช AutoFilter
3. การใชงาน Macro
4. การใชงาน Pivot Table
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องคอมพิวเตอร
2. เครื่องพิมพแบบพนหมึก
3. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ
4. เครื่องเสียงชวยสอนแบบเคลื่อนที่
5. กระดาษ A4
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Excel
2 แหลงเรียนรู
- youtube
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อายุไมต่ํากวา 15 ป
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
กลุมวิชางานคอมพิวเตอร
1204-1313
งานซอมบํารุงรักษาคอมพิวเตอร

75 ชั่วโมง

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร
2. ประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและติดตั้งโปรแกรมตามลักษณะงาน
3. บํารุงรักษาอุปกรณ และแกปญหาคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมอรรถประโยชน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอรและติดตั้งโปรแกรมตามลักษณะงาน การบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอร ตรวจและกําจัดไวรัส
แกปญหาคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมอรรถประโยชน สํารองและปองกันความเสียหายของขอมูล การกูคืน
ขอมูล
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
สวนประกอบของคอมพิวเตอร
1. การเลือกอุปกรณคอมพิวเตอรเหมาะกับการใชงาน
2
งานประกอบเครือ่ งคอมพิวเตอร
1. ติดตั้งซีพียู หนวยความจํา เมนบอรดเขากับเคส
2. ติดตั้งแหลงจายไฟ ดิสกไดรวเขากับเคส การดแสดงผลและการดอื่นๆ
3. ทดสอบการเสียบสายจายไฟและสายสัญญาณตาง ๆ
3
งานติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต
1. ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows
2. ติดตั้งโปรแกรมประยุกต
4
งานแกปญหาการทํางานของคอมพิวเตอร
1. ปญหาเครื่องคางไมตอบสนองการเขาสู Safe Mode การยอนกลับไปใชไดรเวอร
ตัวเกา
2. จัดการพารติชั่น
3. สํารองขอมูล และเรียกคืนไฟลขอมูล
4. โอนยายขอมูลพรอมกําหนดคาและการกูขอมูลจากฮารดดิสก
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
5
งานดูแล บํารุงรักษา และการปรับปรุงระบบ
1. โปรแกรม Disk Defragmenter โปรแกรม Disk Cleanup โปรแกรม
Task Scheduler
2. ตรวจและกําจัดไวรัสวิเคราะหอาการของเครื่องที่ติดไวรัส
3. โปรแกรม Norton Antivirus โปรแกรม Windows Defender
4. ปองกันการบุกรุกจากคอมพิวเตอรเครื่องอื่นหรือโปรแกรมอันตรายดวย Firewall
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร
โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ หรือ TV-Computer
ชุดเครื่องเสียงสําหรับครูผูสอนแบบเคลื่อนที่
ชุดอุปกรณเครื่องมือไขควงครบชุด
ปลั๊กตอพวง
ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ และชุดคําสั่งโปรแกรมสําเร็จรูป

สาขาวิชาคอมพิวเตอร

เกณฑการประเมิน
10
40
30
20
100

103

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือคูมือชางคอมพิวเตอร
2 แหลงเรียนรู
- youtube

รายการ

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีความรูดานคอมพิวเตอรเบื้องตน
2. อายุไมต่ํากวา 15 ป ขึ้นไป

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
กลุมวิชางานคอมพิวเตอร
1204-1314
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปออกแบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (E-Book) Desktop Author

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) ดวยโปรแกรม Desktop Author
2. เลือกใชเครื่องมือเมนูคําสัง่ ในโปรแกรม
3. สรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) ดวยโปรแกรม Desktop Author
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การออกแบบหนังสืออิเล็ก ทรอนิกส (E-Book) ดวยโปรแกรม Desktop
Author สรางชิ้นงานดวยสื่อ Multimedia การใส Link เชื่อมโยง แปลงไฟลงานโปรแกรมเพื่อเผยแพร
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Desktop Author
1. สวนประกอบของโปรแกรมและเมนูคําสั่ง
2. ขั้นตอนการสราง E-Book และการสราง Storyboard
3. กําหนดรูปแบบของ E-Book
2
การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส
1. การกําหนดคุณสมบัติและการแบงหนากระดาษ
2. การสรางปกหนาของหนังสือ
3. การสรางเนื้อหา และการปรับแตง
3
ขอความและ Multimedia
1. การพิมพขอ ความลงในหนังสือและการปรับแตงขอความ
2. การแทรกสือ่ Multimedia ไฟลภาพ และภาพเคลื่อนไหว
4
ปุม Bottom และการเชื่อมโยง
1. การใส Link
2. การสรางปกหลังของหนังสือ
5
การทดสอบผลงาน E-Book ที่ไดจัดทํา
1. การแปลงไฟล และโปรแกรมเพื่อเผยแพรผลงาน
2. การสรางหนังสือลงแผน CD
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
30
20
100

เครือ่ งมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร
2. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ หรือ TV-Computer
3. ชุดเครื่องเสียงสําหรับครูผูสอนแบบเคลื่อนที่
4. กลองถายภาพดิจิตอล
5. กลองถายภาพดิจิตอล
6. เมาสปากกา
7. ชุดไมล และหูฟง สําหรับผูเรียน
8. แผน CD
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการสรางบทเรียนอิเล็กทรอนิกส (E-Book) ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร Desktop
Author
2 แหลงเรียนรู
- youtube
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีความรูพื้นฐานทางดานการใชโปรแกรมมัลติมีเดีย
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
กลุมวิชางานคอมพิวเตอร
1204-1315
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสรางสือ่ สิ่งพิมพ
Microsoft Publisher

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับทักษะการสรางสื่อสิ่งพิมพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft
Publisher
2. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพในงานธุรกิจดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Publisher
3. สรางสื่อสิ่งพิมพในงานธุรกิจดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Publisher
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Publisher การสรางการออกแบบและ
จัดทําสื่อสิ่งพิมพการทําจดหมายเวียน และจดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
โปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Publisher
1. สวนประกอบของโปรแกรม Microsoft Publisher
2. การเลือกใชแมแบบเอกสาร และชุดเมนูเครือ่ งมือ
3. การตั้งคาขนาดชิ้นงานตามลักษณะงาน
2
การใชเครื่องมือสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอรจัดพิมพเอกสาร Microsoft Publisher
1. การพิมพเอกสาร ตั้งคาหนากระดาษ
2. การจัดรูปแบบเอกสาร แกไขเอกสารสิ่งพิมพ
3. การจัดการภาพ สื่อ อักษรศิลป
3
การสรางสื่อสิ่งพิมพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Publisher
1. การสรางนามบัตรแผนพับปฏิทินแผนปายหรือฉลาก รายการอาหาร
2. การสรางหัวกระดาษทายกระดาษซองจดหมาย
3. การสรางการดอวยพร
4. การพิมพเอกสารเพื่อเผยแพรชิ้นงาน
5. การทําจดหมายเวียน
4
การใชชุดอักษรดัดแปลง
1. True Small Caps ตัวอักษรปรับขนาดเสน
2. ตัวอักษรควบ ลักษณะตัวเลข
3. สรางแบบอักษร Open type
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบตั งิ าน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร
2. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ หรือ TV-Computer
3. ชุดเครื่องเสียงสําหรับครูผูสอนแบบเคลื่อนที่
4. กลองถายภาพดิจิตอล
5. เครื่องพิมพ (Printer)
6. กระดาษ A4
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Publisher
2 แหลงเรียนรู
- youtube
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีความรูพื้นฐานทางดานการใชโปรแกรมมัลติมีเดีย
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
กลุมวิชางานคอมพิวเตอร
1204-1316
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปออกแบบผังงาน
Microsoft Visio

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับการออกแบบผังงานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Visio
2. เลือกใชเทมเพลตในการออกแบบดวยโปรแกรม Microsoft Visio
3. สรางชิ้นงานจากโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Visio ตามแบบทีก่ ําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับ โปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Visio วาดแผนภาพ ภาพวงจรทางไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส Flow Chart แผนผังองคกร แผนผังอาคาร DFD Network Diagram
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
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 จัดรูปแบบ
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
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร
2. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ หรือ TV-Computer
3. ชุดเครื่องเสียงสําหรับครูผูสอนแบบเคลื่อนที่
4. กลองถายภาพดิจิตอล
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Visio
2 แหลงเรียนรู
- youtube
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีความรูพื้นฐานการใชงานคอมพิวเตอร
2. เหมาะสมสําหรับผูทสี่ นใจทางดานออกแบบผังงาน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
กลุมวิชางานคอมพิวเตอร
1204-1501
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปออกแบบฐานขอมูล
150 ชั่วโมง
Access
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและการใชโปรแกรมฐานขอมูลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป Access
2. ใชคําสั่งในโปรแกรมฐานขอมูลเพื่อสรางโปรแกรมจัดการฐานขอมูลขนาดเล็ก
3. ประยุกตใชโปรแกรมฐานขอมูลในการเก็บสืบคนจัดการขอมูล
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประโยชนของฐานขอมูล การเลือกใชโปรแกรมฐานขอมูลที่
เหมาะสมกับลักษณะงาน การจัดเก็บขอมูลดวยตารางขอมูล การปอนและแกไขตารางขอมูล การคนหา
ขอมูล การสรางความสัมพันธระหวางแฟมขอมูล การสรางแบบฟอรมในการกรอกขอมูล การสราง รายงาน
การเขียนโปรแกรมฐานขอมูลเบื้องตน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1

2

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
รูจักกับ Access
1. รูจักกับ Access และบอกสวนประกอบตาง ๆของฐานขอมูลใน Access
2. ใชงานเมนูและทูลบาร
3. สรางไฟลฐานขอมูล
4. เปดและปดไฟลฐานขอมูล
5. การใชเครื่องมือตาง ๆ ใน Access
การออกแบบระบบฐานขอมูล
1. การออกแบบระบบฐานขอมูล
2. รูจักกับฐานขอมูล
3. ระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
4. การออกแบบระบบฐานขอมูล
5. การ Normalization
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หนวยที่
3

4

5

6

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
เริ่มตนสรางฐานขอมูลและตาราง และการเพิ่มความสามารถใหกับตาราง
1. เริ่มตนสรางฐานขอมูลและตาราง
2. การสรางและทํางานกับไฟลฐานขอมูล
3. การสราง การกําหนดรูปแบบการแสดงผลของฟลด และรูปแบบของคาทีป่ อนให
ฟลด
4. การใสขอมูลในตาราง
5. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ปอนใหฟล ด
6. การทําใหตารางมีความสามารถมากขึ้น
7. การสรางความสัมพันธระหวางตาราง
การทํางานกับขอมูลใน Table Datasheet
1. การเปลี่ยนรูปแบบของมุมมอง Table Datasheet
2. การเปลี่ยนคุณสมบัติของคียบอรด
3. การเรียงคนหาและแทนที่ขอมูลในตาราง
4. การปรับแตงฟลดในตาราง
5. การดูขอมูลที่ตองการดวยฟลเตอร และการสัง่ พิมพขอมูล
การสอบถามขอมูลดวยคิวรีวิซารด 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. นิพจนโอเปอเรเตอรและฟงกชั่น
7. การสอบถามขอมูลดวยคิวรีแบบซับซอน
8. รายละเอียดของฟงกชั่นตาง ๆ
9. การสรางคิวรีจัดการขอมูล
การสรางฟอรมดวยวิซารด
1. ความรูเกี่ยวกับฟอรม และการสรางฟอรมดวยวิซารด
2. การสรางฟอรมอยางงายดวย Auto Form
3. การสรางฟอรมรูปแบบตาง ๆ ดวย Form Wizard
4. การสรางฟอรมแสดงกราฟดวย Chart Wizard
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หนวยที่
7

8

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
การสรางฟอรมในมุมมอง Form Design
1. การใชงานมุมมอง Form Design
2. วางยายปรับขนาดคอนโทรล
3. กับคอนโทรลในแท็บ Design
4. การเปดคอนโทรลวิซารด (Control Wizard)
5. การดูผลลัพธของฟอรมทีส่ รางในมุมมอง Form View
6. ตัวอยางการสรางฟอรมดวยคอนโทรล
7. ปรับแตงฟอรมดวยรูปแบบอัตโนมัติ
การสรางรายงาน
1. การสรางรายงาน และความรูเ กี่ยวกับรายงาน
2. การสรางรายงานดวยวิซารด
3. การสรางรายงานในมุมมอง Report Design
4. การสรางรายงานดวยตัวเอง

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
30
20
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร
2. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ
3. ชุดเครื่องเสียงสําหรับครูผูสอนแบบเคลื่อนที่
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปออกแบบฐานขอมูล Access
2 แหลงเรียนรู
- youtube
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีความรูพื้นฐาน เรื่องโปรแกรมฐานขอมูลเบือ้ งตน
2. การศึกษาไมต่ํากวาระดับม.3
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
กลุมวิชางานคอมพิวเตอร
1204-1502
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปพัฒนาเว็บเพจ
150 ชั่วโมง
Dreamweaver
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับกระบวนการและโครงสรางการทํางานของเว็บเพจเบื้องตน
2. ใชโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสําหรับการสรางเว็บเพจ
3. สรางและพัฒนาเว็บเพจดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป Dreamweaver
4. ออกแบบและกําหนดสวนประกอบที่จําเปนของเว็บ
5. จดโดเมนเนม เพื่อจัดตัง้ ชื่อเว็บไซตและเผยแพรเว็บไซต
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบการทํางานของเว็บ เพจระบบ Hyper Link การออกแบบเว็บ เพจ
เบื้องตนการสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมภาษา หรือโปรแกรมสําเร็จรูปการทดสอบการทํางานของเว็บเพจ
การ Upload เว็บเพจ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1

2

3

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
หลักการสรางเว็บไซตและรูจักกับ Dreamweaver
1. พื้นฐานอินเทอรเน็ต
2. สวนประกอบของ เครื่องมือ Dreamweaver
3. มุมมองการทํางานใน Dreamweaver
การสรางเว็บไซต
1. การจัดการโครงสรางโฟลเดอร
2. เขาใจหลักการเพิม่ และแกไของคประกอบบนหนาเว็บ
3. บันทึกไฟลเว็บเพจที่สราง
4. แสดงหนาเว็บทีส่ รางบนบราวเซอร
การสรางขอความ
1. การสรางขอความ
2. การเลือกขอความ
3. การตกแตงและจัดรูปแบบขอความ
4. การนําเอกสาร Microsoft Word หรือ Microsoft Excel มาสรางเปนเว็บเพจ
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หนวยที่
4

5

6

7

8

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
การใสตาราง
1. การสรางตาราง
2. การเลือกตาราง แถว คอลัมน และเซลล
3. การปรับแตงรายละเอียดของตาราง
4. การจัดเรียงขอความในตาราง
5. การแทรก/ลบแถวและคอลัมน
6. การรวมและการแบงเซลล
7. การขยายและลดขนาดเซลล
8. ปรับความกวางของตารางใน Property Inspector
9. การซอนตาราง (Nested Table)
10. การกําหนดสีกบั ตาราง
11. นําขอมูลเขาหรือนําขอมูลออก
การเชื่อมโยง
1. การเชื่อมโยงแบบตาง ๆ
2. การกําหนดลักษณะการเปดหนาเว็บใหมที่เชื่อมโยงไป
3. เทคนิคการสรางภาพลิงคแบบ Rollover Image
4. กําหนดคุณสมบัติของขอความทีเ่ ปนลิงค
การออกแบบเลยเอาท
1. การวางเลยเอาท
2. เครื่องมือที่ใชวางเลยเอาท
3. การใช Spry เพื่อเพิ่มพื้นที่หนาเว็บ
การสรางเฟรมเซต
1. ลักษณะเฟรมเซต
2. การสรางเฟรมเซต
3. การปรับแตงเฟรม
4. แกไขรายละเอียดของเฟรมเซต
5. การนําหนาเว็บมาประกอบในเฟรม
6. การบันทึกหนาเว็บ และหนาเฟรมเซต
7. เชื่อมโยงหนาเว็บในเฟรมเซต
การอัพโหลดไฟลสูเว็บไซต
1. การจัดโครงรางไฟลภายในเว็บไซต
2. การตรวจสอบการทํางานของหนาเว็บ
3. การขอพื้นทีเ่ ว็บไซตบนเว็บเซิรฟ เวอร
4. การจดโดเมนเนม เพื่อจัดตั้งชื่อเว็บไซต
5. การอัพโหลดไฟลไปยังเว็บเซิรฟเวอร
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
30
20
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร
2. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ
3. ชุดเครื่องเสียงสําหรับครูผูสอนแบบเคลื่อนที่
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใหครูผสู อนดําเนินการเลือกหนังสือหรือเอกสารทีจ่ ะประกอบการสอนเอง
2 แหลงเรียนรู
- youtube
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีความรูพื้นฐานอินเตอรเน็ต
2. มีความรูในการสรางเว็บไซตเบือ้ งตน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
กลุมวิชางานคอมพิวเตอร
1204-1503
งานติดตัง้ ระบบเครือขายเบือ้ งตน
150 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับระบบเครือขายเบื้องตนความสําคัญ ประเภท และการทํางานของระบบ
เครือขาย
2. ใชงานและแกไขปญหาอุปกรณบนระบบเครือขายเบื้องตน
3. เชื่อมตอระบบเครือขาย และใชระบบปฏิบัตกิ ารบนเครือขาย
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของระบบเครือขาย ประเภทของเครือขาย มาตรฐานการเชื่อมตอ
ระบบเครือขาย ปฏิบัติการเชื่อมตอระบบเครือขาย การใชระบบปฏิบัติการบนเครือขาย ปฏิบัติการรับสง
ขอมูลบนเครือขาย การบริหารดูแลระบบเครือขาย ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
รูปแบบการเชื่อมตอเครือขาย
1. รูปแบบการเชื่อมตอเครือขาย
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 การเลือกอุปกรณที่เชื่อมตอกับ Wireless LAN
4.3 รูปแบบการเชื่อมตอเครือขายไรสาย
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หนวยที่
2

3

4

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
อุปกรณเครือขาย
1. การดเครือขาย (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)
การบริหารระบบเครือขาย
1. การใชทรัพยากรรวมกันในเครือขาย
2. My Network Places แสดงทรัพยากรในเครือขาย
3. เปดแชรขอมูลในเครื่อง
4. ยกเลิกการแชรขอมูล หรือเครื่องพิมพที่แชรไว
5. เปดแชรเครื่องพิมพ
6. การแมพไดรวในเครือขาย
7. ยกเลิกไดรวที่กําหนด
8. การขอใชเครื่องพิมพที่ถูกแชรไว
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
1. ประโยชนของการใชอินเทอรเน็ต
2. การทํางานของเครือขายอินเทอรเน็ต
3. ประเภทของการเชื่อมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ต
4. การเตรียมตัวเชื่อมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ต
5. กําหนดคาสําหรับเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต
6. การหมุนโทรศัพทและเชื่อมตออินเทอรเน็ต
7. ยกเลิกการเชื่อมตออินเทอรเน็ต
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
30
20

100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

คีมเขาหัว RJ 45
Hub 8 port
หัว RJ 45
สาย UTP cat 5e
อุปกรณตรวจระบบเครือขาย
เครื่องคอมพิวเตอร
อุปกรณกระจายสัญญาณแบบไรสาย (Access Point)
เครื่องพิมพแมขาย (Printer Server)
อุปกรณรับสัญญาณแบบไรสาย USB
อุปกรณทดสอบสัญญาณ
คัตเตอร กรรไกร
ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือเครือขายระบบคอมพิวเตอรและการสื่อสาร
2 แหลงเรียนรู
- youtube
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีความรูพื้นฐานดวยเครือขายคอมพิวเตอร
2. อายุไมตํากวา 15 ป ขึ้นไป
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
กลุมวิชางานคอมพิวเตอร
1204-1504
โปรแกรมสําเร็จรูปในงานสํานักงาน
150 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับการใชงานโปรแกรมประมวลผลคํา (Word) โปรแกรมตารางงาน (Excel)
และโปรแกรมนําเสนอขอมูล (Power Point)
2. สรางเอกสารเพื่องานอาชีพดวยโปรแกรมประมวลผลคํา
3. สรางตารางการทํางานเพื่องานอาชีพดวยโปรแกรมตารางงาน
4. สรางงานนําเสนอผลงานดวยโปรแกรมนําเสนอขอมูล
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชโปรแกรมประมวลผลคําจัดทําเอกสารเพื่องานอาชีพ โดยเนนการ
พิมพเอกสารดวยระบบสัมผัสและตรวจแกไขความถูกตอง การใชโปรแกรมตารางการทํางานเพื่องานอาชีพ
โดยเนนการคํานวณการใชโปรแกรมนําเสนอขอมูล เนนการสรางงานนําเสนอ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การสรางเอกสาร Microsoft Word
1. การสรางเอกสารใหม
2. การปอนขอมูลประเภทขอความ
3. การบันทึก (Save) เอกสาร
4. การปดเอกสาร
5. การเปดเอกสารที่บันทึกไวกลับมาใชงาน
2
โปรแกรม Microsoft Excel
1. สวนประกอบของหนาตางโปรแกรม Microsoft Excel
2. Workbook และWorksheet
3. การเลือกเซลลการปอนขอมูลและการบันทึกขอมูล
3
โปรแกรมสรางงานนําเสนอ Power Point
1. การใชงานโปรแกรม และสวนประกอบของเครื่องมือโปรแกรม Power Point
เบื้องตน
2. การเปดใชงานโปรแกรม Power Point
3. การสรางงานนําเสนอดวยโปรแกรม Power Point
4. การบันทึกงานนําเสนอ
5. การเรียกงานนําเสนอที่บันทึกไวมาใชงาน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร
2. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ
3. ชุดเครื่องเสียงสําหรับครูผูสอนแบบเคลื่อนที่
4. เครื่องปริ้นเตอรแบบพนหมึก
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการใชโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ
Microsoft Power Point
2 แหลงเรียนรู
- youtube
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป

สาขาวิชาคอมพิวเตอร

เกณฑการประเมิน
10
40
30
20
100
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
กลุมวิชางานคอมพิวเตอร
1204-1505
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปวาดการตนู
Adobe Illustrator

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับการใชโปรแกรม 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)
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1

2
3

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
โปรแกรม Adobe Illustrator
1. สวนประกอบของ Adobe Illustrator
2. กลองเครือ่ งมือ (Tool Box)
3. พาเลทที่ควรรูจ ัก (Palate)
การสรางเอกสารและการบันทึกเอกสาร
1. สรางเอกสารใหม
2. บันทึกเอกสาร
การวาดภาพและรูปทรง
1. วาดภาพดวยรูปทรงสําเร็จรูป
2. วาดรูปทรงอิสระ
3. ใชคําสั่งจัดการกับสวนประกอบของพาธ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
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หนวยที่
4

5

6

7

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
การปรับรูปทรงภาพดวยวิธี Transform
1. ปรับขนาดภาพดวยวิธีการ Scale ได
2. หมุนภาพดวยคําสั่ง Scale
3. เอียงภาพดวยคําสั่ง Skew
4. บิดภาพดวยคําสั่ง Distort
5. บิดภาพใหมีมิติดวย Perspective
6. ดัดภาพใหโคงดวยคําสั่ง Warp
การสรางขอความตกแตงภาพ
1. ความแตกตางระหวางตัวอักษรแบบเวกเตอรและบิตแมพ
2. การสรางตัวอักษรแบบ Point type และ Paragraph type
3. การปรับรูปแบบตัวอักษรเพื่อประกอบบนชิ้นงาน
4. การใชตัวอักษรภาษาไทยใน Adobe Illustrator
5. การสรางตัวอักษรแบบบิตแมพ
6. การตกแตงตัวอักษรดวยพาเนล Style และ Layer Style
การทํางานกับเลเยอรรูจักกับการเลือกพื้นที่ภาพ (Selection)
1. การซอนภาพดวยเลเยอร
2. การจัดการกับเลเยอร
3. การจัดหมวดหมูของเลเยอร
4. การลิงคใหเลเยอรทํางานรวมกัน
5. การรวมเลเยอร
ความรูเรื่องสีและการเลือกใชโหมดสี
1. ลักษณะโมเดลสี
2. โหมดสีใน Adobe Illustrator
3. การเปลี่ยนโหมดสีของภาพ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสยั ในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เกณฑการประเมิน
10
40
30
20
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร
2. โปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ หรือ TV-Computer
3. ชุดเครื่องเสียงสําหรับครูผูสอนแบบเคลื่อนที่
4. กลองถายภาพดิจิตอล
5. เมาสปากกา
6. ชุดไมโครโฟน และหูฟง สําหรับผูเ รียน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Adobe Illustrator
2 แหลงเรียนรู
- youtube
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีความรูในการใชงานคอมพิวเตอร และความคิดริเริ่มสรางสรรค

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
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การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ระยะเวลาเรียน (ชั่วโมง)
1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 ชั่วโมงขึ้นไป
รวม

จํานวนหลักสูตร
2
1
3

สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2558
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ
กลุมวิชางานโลจิสติกส
ลําดับ
1
2
3

รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
1205-1101 เจาหนาที่ขนสงในงานโลจิสติกส
1205-1102 เจาหนาที่คลังสินคาในงานโลจิสติกส
1205-1401 ตัวแทนออกของในงานโลจิสติกส
รวม 3 หลักสูตร

จํานวนชั่วโมง
30
30
120

สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ
กลุมวิชางานโลจิสติกส
1205-1101
เจาหนาที่ขนสงในงานโลจิสติกส

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับการกระจายสินคาไปยังลูกคา
2. เขียนกระบวนการดําเนินงานการกระจายสินคาไปยังลูกคา
3. ดําเนินการกระจายสินคาไปยังลูกคาตามเงื่อนไขทีล่ ูกคากําหนด
4. วิเคราะหการดําเนินการกระจายสินคาไปยังลูกคา
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การขนส ง สิ น ค า บุ ค คลและฝ ายงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การขนส ง สิ น ค า
การตรวจสอบสินคากับใบสงสินคา เงื่อนไขการจัดสงสินคาใหกับลูกคา การจัดเรียงสินคา การบรรจุสินคา
การจัดสงสินคาและการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการขนสงสินคา
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานตรวจสอบสภาพสินคา
1. การจัดเตรียมสินคาทีจ่ ัดสง
2. การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของ
3. การตรวจสอบสภาพสินคา
2
งานจัดคิวสงสินคาใหกบั ลูกคา
1. การจัดเรียงสินคาไปยังลูกคา
2. การเคลื่อนยายสินคาจัดเรียงในรถขนสง
3. การมอบสําเนาเอกสารใบสงสินคาใหกบั ลูกคา
3
งานสงมอบสินคาตามเงื่อนไข
1. การจัดสงสินคาไปยังลูกคา
2. การลงลายมือชื่อในเอกสารใบสงสินคา
3. การมอบสําเนาเอกสารใบสงสินคาใหกบั ลูกคา
4
งานบันทึกขอมูล
1. การบันทึกการจัดสงสินคาเมื่อจัดสงสินคาใหกับลูกคา
2. การบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน
3. การนําสงเอกสารใหงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ
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การวัดและประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ทดสอบความรูหลังการฝกอบรม
2 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
- การตรวจสอบสภาพสินคา
- การจัดคิวสงสินคาใหกับลูกคา
- การจัดสงสินคา
- การบันทึกขอมูล
3 ตรวจสอบผลงาน
4 ประเมินพฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวารอย
5 ละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม
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 (ถามี)

สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ

เครือ่ งมือประเมิน
เกณฑการประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
25
แบบประเมินการ
25
ปฏิบัติงาน

แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

35
15
100
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- เอกสารขั้นตอนการตรวจสอบสภาพสินคา
- เอกสารขั้นตอนการจัดคิวสงสินคาใหกับลูกคา
- เอกสารขั้นตอนการจัดสงสินคา
- เอกสารขั้นตอนการบันทึกขอมูล
2 แหลงเรียนรู
- หองเรียนทฤษฏี
- สถานประกอบการที่เกี่ยวของในดานการขนสงสินคา
- เอกสารทีเ่ กี่ยวของกับการจัดการการขนสง เชน ตํารา ใบขนสง เปนตน
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1 วุฒิการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน
2 อายุระหวาง 18 ป ขึ้นไป
3 มีความสามารถในการสือ่ สาร ดานการฟง พูด อาน เขียน
4 มีสภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนผูทพุ พลภาพไมมีปญหาในดานสายตา
5 ใชคอมพิวเตอรโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office, internet และรับ-สงขอมูลทาง E-mail ได

สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ
กลุมวิชางานโลจิสติกส
1205-1102
เจาหนาที่คลังสินคาในงานโลจิสติกส

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับกระบวนการดําเนินการจัดการคลังสินคา
2. เขียนกระบวนการดําเนินการจัดการคลังสินคา
3. ดําเนินการรับ ตรวจสอบ จัดเก็บ เบิกจายและสงมอบสินคาตามหลักการและกระบวนการ
4. วิเคราะหกระบวนการดําเนินการจัดการคลังสินคา
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับ ภาพรวมของคลังสินคา กระบวนการดําเนินการจัดการคลังสินคา การรับ
การจัดเก็บ การเบิกจาย และการสงมอบสินคาสวนทีเ่ กี่ยวของกับธุรกิจ เงื่อนไขในการจัดการสินคาและการ
วิเคราะหการดําเนินงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานรับสินคา
1. กระบวนการดําเนินการจัดการคลังสินคา
2. การรับสินคา
3. การตรวจสอบสินคา
4. การบันทึกขอมูลเอกสารทีเ่ กี่ยวของ
2
งานเก็บสินคา
1. การรับมอบสินคาหลังการตรวจสอบ
2. การจัดเก็บสินคาเขาคลังสินคา
3. การบันทึกขอมูลเอกสารทีเ่ กี่ยวของ
3
งานจายสินคา
1. การเบิกสินคาจากฝายจัดเก็บสินคา
2. การจายและสงมอบสินคา
3. การบันทึกขอมูลเอกสารทีเ่ กี่ยวของ

สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
ประเมินพฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. ชุดคอมพิวเตอร
2. เครื่องปริ้นเตอร
3. ชุดซอฟตแวรระบบบริหารจัดการคลังสินคา
4. อินเทอรเน็ต
5. ระบบ RFID
6. รถยนต, รถโฟลคลิฟท, พาเลต เปนตน
7. โทรศัพท
8. เครื่องแฟกซ (ถามี)

สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ

เครื่องมือประเมิน
เกณฑการประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
25
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
25
แบบประเมินผลงาน
35
แบบสังเกต
15
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม
100
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- คูมือการรับสินคาเขาคลังสินคา
- คูมือการเก็บสินคาในคลังสินคา
- คูมือการจายและสงมอบสินคาใหกบั ลูกคา
- คูมือการใชซอฟแวรระบบบริหารจัดการคลังสินคา
2 แหลงเรียนรู
- หองเรียนทฤษฎี
- สถานประกอบการที่เกี่ยวของดานการจัดการคลังสินคา
- เอกสารทีเ่ กี่ยวของกับการจัดการคลังสินคา เชน ตํารา กฏหมายที่เกี่ยวของ เปนตน
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1.
2.
3.
4.
5.

วุฒิการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน
อายุ 18 ป ขึ้นไป
มีความสามารถในการสือ่ สาร ดานการฟง พูด อาน เขียน
มีสภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนผูทพุ พลภาพไมมีปญหาในดานสายตา
ใชคอมพิวเตอรโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office, internet และรับ-สงขอมูลทาง E-mail ได

สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ
กลุมวิชางานโลจิสติกส
1205-1402
ตัวแทนออกของในงานโลจิสติกส

120 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับพิธีการนําเขาและสงออกสินคา
2. จัดทําใบขนสินคาขาเขาและสินคาขาออก
3. คํานวณภาษีอากรและสิทธิประโยชนดานภาษีอากรประเภทตาง ๆ
4. บันทึกขอมูลพิธีการในระบบ PAPERLESS E-CUSTOMS
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีการนําเขาและสงออกสินคา รูปแบบการขนสงสินคาระหวางประเทศ สิทธิ
ประโยชนทางดานภาษีอากร ระบบการจําแนกพิกัดอัตราศุลกากร การตรวจปลอยสินคา กฏหมายเกี่ยวกับ
การนําเขาและสงออก และพิธีการเฉพาะเรื่อง และการจัดทําขอมูลใบขนสินคา
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
งานพิธีการนําเขาและสงออกสินคา

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

งานสิทธิประโยชนทางดานภาษีอากร

3

งานตรวจปลอยสินคา

4

งานจัดระบบการจําแนกพิกัดอัตราศุลกากรและพิธีการเฉพาะเรือ่ ง

1. สิทธิประโยชนทางดานภาษีอากรตามกฏหมาย
2. พันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของ
3. ขอบเขตและกําหนดเวลาของการใชสิทธิประโยชนตามรูปแบบตาง ๆ
1. การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับการตรวจปลอยสินคา
2. การบรรจุภัณฑ การบรรจุและการจัดวางสินคา
3. การขนสงสินคาและตูบรรจุสินคา
1.
2.
3.
4.

การจัดหมวดหมูสินคาในระบบฮารโมไนซ
การนําสงเอกสารใหงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
การดําเนินพิธีการเฉพาะเรือ่ งตาง ๆ
บทบัญญัติตามกฎหมายพิกัดอัตราศุลกากร การจําแนกหมวดหมูของสินคา และ
ขอแตกตางระหวางการจัดระบบหมวดหมูของไทยกับตางประเทศ
สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ
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การวัดและประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ทดสอบความรูหลังการฝกอบรม
2 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
- การจัดทําใบขนสินคา
- PAPERLESS และ E-CUSTOMS
- คํานวณภาษีและจําแนกพิกัดอัตรา
ศุลกากร
3 ตรวจสอบผลงาน
4 ประเมินพฤติกรรมลักษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน
5 ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน

แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต

เกณฑการประเมิน
25
25

35
15

แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. ชุดคอมพิวเตอร
2. เครื่องปริ้นเตอร
3. ชุดซอฟตแวรที่เกี่ยวของ (ถามี)
4. ระบบอินเทอรเน็ต
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- เอกสารขั้นตอนพิธีการนําเขาและสงออกสินคา
- เอกสารพิกัดอัตราศุลกากรสิทธิประโยชนทางดานภาษี
- เอกสารพิธีการเฉพาะเรือ่ ง
- เอกสารกฏหมายเกี่ยวกับการนําเขาและสงออก
แหลงเรียนรู
- หองเรียนทฤษฏีและหองเรียนปฏิบัติคอมพิวเตอร
- สถานประกอบการที่เกี่ยวของในดานการจัดทํา
- เอกสารทีเ่ กี่ยวของกับธุรกิจที่อํานวยความสะดวกในการนําเขาและสงออก เชน บริษทั
ตัวแทนออกของรับอนุญาต เปนตน

สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ
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พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1.
2.
3.
4.
5.

วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี
อายุ 21 ป ขึ้นไป
มีความสามารถในการสือ่ สาร ดานการฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษ
มีสภาพรางกายแข็งแรง ไมเปนผูทพุ พลภาพไมมีปญหาในดานสายตา
ใชคอมพิวเตอรโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office, internet และรับ-สงขอมูลทาง E-mail ได

สาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ
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การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ สาขาวิชาการทองเที่ยว
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ระยะเวลาเรียน (ชั่วโมง)
1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 ชั่วโมงขึ้นไป
รวม

จํานวนหลักสูตร
5
2
7
1
5
20

สาขาวิชาการทองเที่ยว
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2558
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาการทองเที่ยว
กลุมวิชางานทองเที่ยวและบริการ กลุมวิชางานนวดแผนไทย
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รหัสหลักสูตร
1702-1201
1702-1202
1702-1301
1702-2101
1702-2102
1702-2103
1702-2104
1702-2105
1702-2301
1702-2302
1702-2303
1702-2304
1702-2305
1702-2306
1702-2401
1702-2501
1702-2502
1702-2503
1702-2504
1702-2505

ชื่อหลักสูตร
งานจัดรายการนําเที่ยว
งานจัดการธุรกิจ MICE
มัคคุเทศกเฉพาะ (เฉพาะพื้นที่)
นวดคลายเครียด
ผลักกระดูกขอเคลื่อน ขอหลุด
นวดคลายเครียดและประคบสมุนไพร
นวดสัญญาณ 50 จุด
กัวซาหนา
นวดเทาเพื่อสุขภาพ
นวดกดจุดสะทอนฝาเทา 62 จุด
นวดตอกเสน
นวดไทยแบบเชลยศักดิ์
นวดรักษาโรค
นวดประคบสมุนไพร
นวดไทยเพื่อสุขภาพ
กัวซาตัวเพื่อสุขภาพ
นวดไทยแบบเชลยศักดิ์
นวดไทยแบบราชสํานัก
ดูแลรางกายหลังคลอดบุตร
นวดรักษาโรค
รวม 20 หลักสูตร

จํานวนชั่วโมง
54
54
78
6
12
12
18
30
75
75
75
75
75
75
120
150
150
150
150
150

สาขาวิชาการทองเที่ยว
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาการทองเที่ยว
1702-1201
งานจัดรายการนําเที่ยว

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
กลุมวิชางานทองเที่ยว
54 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการจัดนําเที่ยว หลักการเขียนรายการนําเที่ยวและการเสนอขาย
รายการ นําเที่ยว
2. เขียนรายการนําเที่ยวเหมาะสมกับทองถิ่น สถานการณ ยุคสมัย และกลุม นักทองเที่ยว
3. กําหนดราคาขายและการจัดจําหนายรายการนําเที่ยว
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิ บั ติเ กี่ ย วกับ การวางแผนการจัด นํ าเที่ ย ว การเขี ยนรายการนํ าเที่ ยว ประเภทและ
ขั้น ตอนงานจัด รายการนําเที่ ยว การสํารวจเส น ทางการติด ตอ ประสานงานกับ หนว ยงานที่เ กี่ย วขอ ง
การคิด ราคาขายรายการนํา เที่ ย ว การประชาสัม พั น ธ การจัด จํ าหน ายรายการนํ าเที่ ยว และการจั ด
ทํารายงานสรุปผลการจัดนําเที่ยว
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจนําเที่ยวและการวางแผนจัดรายการนําเทีย่ ว
1. รูปแบบธุรกิจนําเที่ยว
2. ประเภทของการจัดนําเที่ยว
3. การวางแผนงานจัดรายการนําเที่ยว
2
หลักการจัดทํารายการนําเที่ยว
1. ขั้นตอนงานจัดรายการนําเที่ยว
2. การสํารวจเสนทาง
3. การติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. การเขียนรายการนําเที่ยว
3
การคิดราคาขายและการจัดจําหนายรายการนําเที่ยว
1. การคิดคาใชจา ยแยกตามประเภทของการจัดนําเที่ยว
2. การจัดทําเอกสารประกอบการขาย
3. เทคนิคการเสนอขายรายการนําเที่ยว
4. การจัดทํารายงานสรุปผลการจัดนําเที่ยว

สาขาวิชาการทองเที่ยว
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
ประเมินพฤติกรรมลักษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. หองปฏิบัติการพรอมคอมพิวเตอร และเครื่องปรับอากาศ
2. เครื่องพิมพคอมพิวเตอรเลเซอรสี (Printer Laser)
3. เลเซอรพอยเตอร
4. เครื่องฉายภาพ Projector
5. เครื่องฉายภาพทึบแสง
6. จอรับภาพ
7. ระบบเครือ่ งเสียงหองเรียน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือ การวางแผนและงานจัดรายการนําเที่ยว
- แผนที่ประเทศไทย
- ขอมูลสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ
2 แหลงเรียนรู
- สถานที่ทองเที่ยวตามรายการนําเที่ยว
สถานประกอบการ บริษทั นําเที่ยว
พื้นความรูและคุณสมบัติผเู ขารับการฝกอบรม
1. มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบรู ณ
2. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทาขึ้นไป

สาขาวิชาการทองเที่ยว

เกณฑการประเมิน
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาการทองเที่ยว
1702-1202
งานจัดการธุรกิจ MICE

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
กลุมวิชางานทองเที่ยว
54 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับพื้นฐานธุรกิจ MICE
2. วิเคราะหตลาดเปาหมายของธุรกิจ MICE
3. มีทักษะในการประสานงานกับบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. ประยุกตใชความรูในการปฏิบัตงิ านธุรกิจ MICE
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการจัดการธุรกิจ MICE กลุมตลาดเปาหมายวิเคราะหสถานการณใน
ปจจุบันและแนวโนมในอนาคตของธุรกิจ MICE นโยบายของรัฐกับการสงเสริมธุรกิจ MICE
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ MICE
1. การดําเนินธุรกิจการจัดประชุมขององคกร
2. การดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
3. การดําเนินธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติ
4. การดําเนินธุรกิจการจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ
2
การตลาดธุรกิจ MICE
1. วิเคราะหศักยภาพของธุรกิจ MICE ในประเทศไทย
2. กลุมตลาดเปาหมายของธุรกิจ MICE
3. แนวโนมของธุรกิจ MICE ในปจจุบันและอนาคต
3
การดําเนินการจัดธุรกิจ MICE
1. การประสานงานกับองคกรทีเ่ กี่ยวของกับธุรกิจ MICE
2. การดําเนินงานจัดธุรกิจ MICE
3. ศึกษาดูงานธุรกิจ MICE
4. สรุปผลการดําเนินงานจัดธุรกิจ MICE

สาขาวิชาการทองเที่ยว
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
ประเมินพฤติกรรมลักษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

รวม
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. หองปฏิบัติการพรอมคอมพิวเตอร และเครื่องปรับอากาศ
2. เครื่องพิมพคอมพิวเตอรเลเซอรสี (Printer Laser)
3. เลเซอรพอยเตอร
4. เครื่องฉายภาพ Projector
5. เครื่องฉายภาพทึบแสง
6. จอรับภาพ
7. ระบบเครือ่ งเสียงหองเรียน
8. ฉากนิทรรศการ
9. บอรดโฆษณา
10. Pop up
11. เคานเตอร ชั้นวางโบวชัวร

สาขาวิชาการทองเที่ยว

เกณฑการประเมิน
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม

2

หนังสือการจัดการธุรกิจ MICE
หนังสือการตลาดเพื่อการทองเที่ยว

แหลงเรียนรู

-

ศูนยจัดประชุม นิทรรศการ
โรงแรม
หนวยงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจ MICE

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบรู ณ
2. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทาขึ้นไป

สาขาวิชาการทองเที่ยว
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาการทองเที่ยว
1702-1301
มัคคุเทศก (เฉพาะพืน้ ที่)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
กลุมวิชางานทองเที่ยว
78 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการมัคคุเทศกและจรรยาบรรณวิชาชีพมัคคุเทศก
2. ปฏิบัติงานมัคคุเทศกตามขั้นตอนและมาตรฐานงานมัคคุเทศก
3. บรรยายแหลงทองเที่ยวตามรายการนําเที่ยว
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการมัคคุเทศก ความสําคัญของมัคคุเทศก คุณสมบัติและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ บทบาทหนาที่ วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก ศิลปะการสื่ อสาร การบรรยาย
แหลงทองเที่ยว การบริการ การอํานวยความสะดวก และความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูพื้นฐานทางการทองเที่ยว
1. อุตสาหกรรมทองเที่ยวและนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวของรัฐ
2. ประวัติศาสตร ภูมิศาสตรทอ งถิ่น
3. เทศกาล งานประเพณี และวัฒนธรรมทองถิ่น
4. สถานที่ทองเที่ยวของทองถิ่น
5. โรงแรมและสถานพักแรมในทองถิ่น
6. ภัตตาคาร และรานอาหารในทองถิ่น
7. ผลิตภัณฑพื้นเมือง และของที่ระลึก
8. การอนุรกั ษทรัพยากรการทองเที่ยว
9. หลักการและการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

สาขาวิชาการทองเที่ยว
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
2
ความรูเฉพาะอาชีพ
1. บทบาทหนาที่ มารยาท และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก
2. วิธีการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก
3. การฝกพูดในที่ชุมชน (ใหมกี ารฝกปฏิบัติทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศนั้นๆ)
4. กฎหมายทีเ่ กี่ยวของกับการทองเที่ยว
5. พฤติกรรมนักทองเทียวชาวไทยและชาวตางประเทศ
6. การใหความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวและการปฐมพยาบาลเบื้องตน
7. มนุษยสัมพันธ
8. จิตวิทยาการใหบริการ
3
ฝกปฏิบัตงิ านมัคคุเทศกเฉพาะพืน้ ที่
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
ประเมินพฤติกรรมลักษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. หองปฏิบัติการพรอมคอมพิวเตอร และเครื่องปรับอากาศ
2. เครื่องพิมพคอมพิวเตอรเลเซอรสี (Printer Laser)
3. เลเซอรพอยเตอร
4. เครื่องฉายภาพ Projector
5. เครื่องฉายภาพทึบแสง
6. จอรับภาพ
7. ระบบเครือ่ งเสียงหองเรียน
8. ชุดไมโครโฟนแบบพกพา
9. วิทยุสื่อสารขนาดเล็ก

สาขาวิชาการทองเที่ยว
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือมัคคุเทศก
- หนังสือความปลอดภัยทางการทองเที่ยว
- หนังสือศิลปะการพูดและบริการ
- ขอมูลทรัพยากรทองเที่ยวทองถิ่น
- พระราชบัญญัติธรุ กิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก
- หนังสือพฤติกรรมนักทองเที่ยว
2 แหลงเรียนรู
- สถานทีท่ องเที่ยวในพื้นที่และเขตพื้นที่ติดตอ
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1.
2.
3.
4.
5.

เปนผูมีสัญชาติไทย
มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทาขึ้นไป
ไมเปนโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดใหโทษ หรือเปนโรคติดตอ
ไมเปนผูวิก ลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมส มประกอบ หรือเปนคนไรความสามารถ หรือเสมือน
ไรความสามารถ
6. ไมเคยไดรับ โทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษที่ไดก ระทําความผิดโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
7. เปนผูที่สามารถสื่อภาษาไทยไดดี

สาขาวิชาการทองเที่ยว
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาการทองเที่ยว
1702-2101
นวดคลายเครียด

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
กลุมวิชางานนวดแผนไทย
6 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. เลือกเตรียมใชและบํารุงรักษ วัสดุอปุ กรณการนวดคลายเครียด
2. นวดคลายเครียดตามขั้นตอน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สรีระวิทยาการเลือก เตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ ขั้นตอนการ
นวดและการการนวดศีรษะ หนา คอ บาไหล การคํานวณราคา คาบริการ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาวัสดุอปุ กรณในการนวดคลายเครียด
1. การเลือก เตรียมใช และบํารุงรักษาวัสดุอปุ กรณในการปฏิบตั ิงาน
2
งานนวดคลายเครียด
1. ขั้นตอนการนวด ศีรษะ หนา คอ บา ไหล
2. ปฏิบัติการนวด ศีรษะ หนา คอ บา ไหล
3
การคิดคาบริการ
1. คิดคํานวณตนทุนและคาบริการ
การวัดและประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
2 ทดสอบการปฏิบัติ
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
50
50
100
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.

ผาขนหนูขนาด 15×15 นิ้ว
กระติกน้ําแข็ง
หมอนึ่ง
ยาหมองบาลมครีมนวดบรรเทาอาการปวด
ที่หอ

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- คูมือการนวดรักษาโรคแบบราชสํานัก มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา พิมพครั้งแรก
มกราคม 2550
- ตําราหมอนวดวัดโพธิ์ จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
- ตําราการนวดไทย เลม 1 (2552) มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา พิมพครัง้ ที่ 4
- หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสํานัก) มูลนิธิฟนฟูสง เสริมการแพทยแผนไทยเดิม
โรงเรียนอายุรเวท 2548 พิมพครั้งที่ 1
- English phrase books for the workplace .Thai massage. Supervisory Unit
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการนวด
- CD, DVD
- อินเตอรเน็ต

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อานออกเขียนได และอายุ 18 ปขึ้นไป

สาขาวิชาการทองเที่ยว
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการทองเที่ยว
กลุมวิชางานนวดแผนไทย
12 ชั่วโมง
1702-2102
ผลักกระดูกขอเคลือ่ น ขอหลุด
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับ หลักการผลักกระดูกขอเคลื่อน ขอหลุด
2. ผลักกระดูกขอเคลื่อนโรคเขาเบี่ยง กระดูกหัวไหลหลุด ขากรรไกร ตัดดวยความละเอียด
รอบคอบและปลอดภัย
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ วางแผนการผลักกระดูกขอเคลื่อน ขอหลุด ผลักกระดูกขอเคลื่อน ขอหลุด
ผลักกระดูกขอเคลื่อนโรคเขาเบี่ยง กระดูกหัวไหลหลุด ขากรรไกร ตัดดวยความละเอียดรอบคอบและ
ปลอดภัยมีเจตคติที่ดีและจรรยาบรรณในงานอาชีพ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การผลักกระดูกขอเคลือ่ น ขอหลุด
1. ผลักกระดูกขอเคลื่อนโรคเขาเบี่ยง
2. ผลักกระดูกหัวไหลหลุด
3. ผลักกระดูกขากรรไกรคาง
2
การคิดคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ
การวัดและประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
2 ทดสอบการปฏิบัติ
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
30
70
100
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. หองนวด 9×10 เมตร พรอมเครื่องปรับอากาศ 25,000 BTU 1 หอง
2. เตียงนวดพรอมอุปกรณ
3. ที่นอน หมอน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- คูมือการนวดรักษาโรคแบบราชสํานัก มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา พิมพครั้งแรก
มกราคม 2550
- ตําราหมอนวดวัดโพธิ์ จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
- ตําราการนวดไทย เลม 1 (2552) มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา พิมพครัง้ ที่ 4
- หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสํานัก) มูลนิธิฟนฟูสง เสริมการแพทยแผน
ไทยเดิม โรงเรียนอายุรเวท 2548 พิมพครั้งที่ 1
- English phrase books for the workplace .Thai massage. Supervisory Unit
2 แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการนวด
- CD, DVD
- อินเตอรเน็ต
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อานออกเขียนได และอายุ 18 ปขึ้นไป
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการทองเที่ยว
กลุมวิชางานนวดแผนไทย
12 ชั่วโมง
1702-2103
นวดคลายเครียดและประคบสมุนไพร
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับ สรีระวิทยา ศีรษะ คอ บา ไหล
2. เลือกเตรียม ใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณการนวดคลายเครียดและประคบสมุนไพร
3. นวดคลายเครียดและประคบสมุนไพรตามขั้นตอน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เลือก เตรียม ใชและบํารุงรัก ษา วัส ดุอุปกรณ การนวดคลายเครียดและ
ประคบสมุนไพร วางแผนการนวดคลายเครียดและประคบสมุนไพรการนวดคลายเครียดและประคบ
สมุนไพร มีเจตคติที่ดีและจรรยาบรรณในงานอาชีพ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือก เตรียมเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณในงานนวดคลายเครียดและประคบ
สมุนไพร
1. การเลือก เตรียมใช และบํารุงรักษาวัสดุอปุ กรณในการปฏิบตั ิงาน
2
งานนวดคลายเครียดและประคบสมุนไพร
1. ขั้นตอนการนวดศีรษะ, คอ, บา, ไหล
2. ปฏิบัติการนวดศีรษะ, คอ, บา, ไหล
3
การคิดคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ
การวัดและประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
2 ทดสอบการปฏิบัติ
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
30
70
100

สาขาวิชาการทองเที่ยว

164

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. ผาขนหนูขนาด 15×15 นิ้ว
2. กระติกน้ําแข็ง
3. หมอนึ่ง
4. ยาหมองบาลม
5. ครีมนวดบรรเทาปวด
6. ลูกประคบสมุนไพร
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- คูมือการนวดรักษาโรคแบบราชสํานัก มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา พิมพครั้งแรก
มกราคม 2550
- ตําราหมอนวดวัดโพธิ์ จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
- ตําราการนวดไทย เลม 1 (2552) มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา พิมพครัง้ ที่ 4
- หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสํานัก) มูลนิธิฟนฟูสง เสริมการแพทยแผนไทยเดิม
โรงเรียนอายุรเวท 2548 พิมพครัง้ ที่ 1
- English phrase books for the workplace .Thai massage. Supervisory Unit
2 แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการนวด
- CD, DVD
- อินเตอรเน็ต
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อานออกเขียนได และอายุ 18 ปขึ้นไป
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาการทองเที่ยว
1702-2104
นวดสัญญาณ 50 จุด

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
กลุมวิชางานนวดแผนไทย
18 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับกายวิภาคศาสตรและสรีระวิทยา
2. เลือกเตรียม ใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณนวดสัญญาณ 50 จุด
3. นวดสัญญาณ 50 จุดตามขั้นตอน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับการเลือก เตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ ขั้นตอนการนวดสัญญาณ
50 จุด ปฏิบัติการนวดสัญญาณ 50 จุด
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1
2
3

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
งานเลือก เตรียมเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ
1. การเลือก เตรียมใช และบํารุงรักษาวัสดุอปุ กรณในการปฏิบตั ิงาน
งานการนวดสัญญาณ 50 จุด
1. ขั้นตอนการนวดสัญญาณ 50 จุด
2. ปฏิบัติการนวดสัญญาณ 50 จุด
การคิดคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ

การวัดและประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
2 ทดสอบการปฏิบัติ
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
20
80
100
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.

ผาขนหนูขนาด 15×15 นิ้ว
กระติกน้ําแข็ง
หมอนึ่ง
ยาหมองบาลม ครีมนวดบรรเทาปวด
ลูกประคบสมุนไพร

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- คูมือการนวดรักษาโรคแบบราชสํานัก มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา พิมพครั้งแรก
มกราคม 2550
- ตําราหมอนวดวัดโพธิ์ จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
- ตําราการนวดไทย เลม 1 (2552) มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา พิมพครัง้ ที่ 4
- หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสํานัก) มูลนิธิฟนฟูสง เสริมการแพทยแผนไทยเดิม
โรงเรียนอายุรเวท 2548 พิมพครัง้ ที่ 1
- English phrase books for the workplace .Thai massage. Supervisory Unit
2 แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการนวด
- CD, DVD
- อินเตอรเน็ต
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อานออกเขียนได และอายุ 18 ปขึ้นไป

สาขาวิชาการทองเที่ยว

167

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาการทองเที่ยว
1702-2105
กัวซาหนา

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
กลุมวิชางานนวดแผนไทย
30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับ โครงสรางของใบหนา
2. เลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอปุ กรณ กัวซาหนา
3. นวดกัวซาตามแนวใบหนา และศีรษะ คอ บา ไหล
4. อบและพอกใบหนาดวยสมุนไพร
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิ บัติ เกี่ย วกับ กัวซาหนา การเลือ กเตรียมใชและบํ ารุง รัก ษาวัส ดุอุป กรณ กัวซาหน า
อบใบหนาดวยสมุนไพรไทย นวดกัวซาตามแนวใบหนา ศรีษะ คอ บา ไหล พอกหนาดวยผงสมุนไพรไทย
เพื่อบํารุงหนา
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือก เตรียม ใช และบํารุงรักษาวัสดุอปุ กรณ กัวซาหนา
1. เลือก เตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ กัวซาหนา ในการปฏิบัติงาน
2. การเลือกอุปกรณกัวซาหนา
2
งานอบใบหนาดวยสมุนไพรไทย
1. การเลือกวัสดุอุปกรณสมุนไพรไทย
2. ลาง หั่น โขลก ตมสมุนไพรไทย
3. อบใบหนาดวยสมุนไพรไทย
3
งานนวดกัวซาตามแนวใบหนาและศีรษะ บา ไหล คลายเครียด
1. การนวดกัวซาตามแนวใบหนา
2. การนวดกัวซาตามแนวศีรษะ
3. การนวดกัวซาตามแนว คอ บา ไหล
4. เลือกผงสมุนไพรไทยสําหรับพอกหนา
5. พอกหนาดวยสมุนไพรไทย
6. เลือกผลิตภัณฑ บํารุงผิว
7. บํารุงผิว
4
การคิดคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ
สาขาวิชาการทองเที่ยว
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การวัดและประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
2 ทดสอบการปฏิบัติ
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
40
60
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

หมอดินพรอมฝา 1 ใบ
ผากระโจมอบหนา 1 ใบ ผาขนหนูขนาด 15×30 ซ.ม. 1 ผืน
แผนกัวซาหนา
น้ํามันมะพราวสกัดเย็น
สมุนไพรสด
ผงสมุนไพรพอกหนา
เขียง มีด ครก หมอตม
สําลีรีดขอบ กระดาษทิชชู
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา
กระจกขนาด 8 × 10 นิ้ว

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือกายวิภาคศาสตรและสรีระวิทยาของมนุษย ผศ. รําแพน พรเทพ เกษมสันต
2 แหลงเรียนรู
- หองปฎิบัติการนวด
- รานจําหนาย สมุนไพร ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อานออกเขียนได และอายุ 18 ปขึ้นไป
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาการทองเที่ยว
1702-2301
นวดเทาเพือ่ สุขภาพ

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
กลุมวิชางานนวดแผนไทย
75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับ กายวิภาคศาสตรและสรีระของฝาเทา
2. เลือก เตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณนวดฝาเทา
3. นวดเทาตามขั้นตอนเพื่อสุขภาพ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ การนวดเทาเพื่อสุขภาพ การเลือก เตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ
และผลิตภัณ ฑที่ใชในการนวดฝาเทาเพื่อสุขภาพ การคิดคํานวณตนทุนและการกําหนดราคาคาบริการ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือก เตรียมเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณในการนวดฝาเทาเพื่อสุขภาพ
1. การเลือก เตรียมใช และบํารุงรักษาวัสดุอปุ กรณในการนวดฝาเทาเพื่อสุขภาพ
2
งานนวดฝาเทาเพื่อสุขภาพ
1. ขั้นตอนการนวดฝาเทาเพื่อสุขภาพฝาเทา
2. ขั้นตอนการนวดฝาเทาเพื่อสุขภาพดานใน
3. ขั้นตอนการนวดฝาเทาเพื่อสุขภาพดานนอก
4. ขั้นตอนการนวดฝาเทาเพื่อสุขภาพหลังเทา
3
การคิดคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ
การวัดและประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
2 ทดสอบการปฏิบัติ
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
30
70
100

สาขาวิชาการทองเที่ยว
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. หองนวดเทา 9×10 เมตร พรอมเครื่องปรับอากาศ 25,000 BTU 2 เครื่อง
2. เกาอี้นวดเทา พรอมชุดอุปกรณ
3. อางลางหนา
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- คูมือการนวดรักษาโรคแบบราชสํานัก มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา พิมพครั้งแรก
มกราคม 2550
- ตําราหมอนวดวัดโพธิ์ จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
- ตําราการนวดไทย เลม 1 (2552) มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา พิมพครัง้ ที่ 4
- หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสํานัก) มูลนิธิฟนฟูสง เสริมการแพทยแผนไทยเดิม
โรงเรียนอายุรเวท 2548 พิมพครัง้ ที่ 1
- English phrase books for the workplace .Thai massage. Supervisory Unit
2 แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการนวด
- CD, DVD
- อินเตอรเน็ต
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อานออกเขียนได และอายุ 18 ปขึ้นไป

สาขาวิชาการทองเที่ยว
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการทองเที่ยว
กลุมวิชางานนวดแผนไทย
1702-2302
นวดกดจุดสะทอนฝาเทา 62 จุด
75 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับ การวิภาคศาสตรและสรีระของนวดกดจุดสะทอนฝาเทา
2. เลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณนวดกดจุดสะทอนฝาเทา
3. นวดกดจุดสะทอนฝาเทา 62 จุด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการนวดกดจุดสะทอนฝาเทา 62 จุด การเลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุ
อุปกรณ และผลิตภัณฑที่ใชในการนวด การคิดคํานวณตนทุนและการกําหนดราคาคาบริการ จรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1
2

3

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
งานเลือก เตรียมเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณในนวดกดจุดสะทอนฝาเทา
1. การเลือก เตรียมใช และบํารุงรักษาวัสดุอปุ กรณในการนวดกดจุดสะทอนฝาเทา
งานนวดกดจุดสะทอนฝาเทา
1. ขั้นตอนการนวดกดจุดสะทอนฝาเทา
2. ขั้นตอนการนวดกดจุดสะทอนฝาเทาดานใน
3. ขั้นตอนการนวดกดจุดสะทอนฝาเทาดานนอก
4. ขั้นตอนการนวดกดจุดสะทอนหลังเทา
การคิดคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ

การวัดและประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
2 ทดสอบการปฏิบัติ
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
30
70
100

สาขาวิชาการทองเที่ยว
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.

หองนวดพรอมชุดอุปกรณ 9×10 เมตร พรอมเครือ่ งปรับอากาศ 25,000 BTU 2 เครื่อง
พรอมชุดอุปกรณ

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- คูมือการนวดรักษาโรคแบบราชสํานัก มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา พิมพครั้งแรก
มกราคม 2550
- ตําราหมอนวดวัดโพธิ์ จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
- ตําราการนวดไทย เลม 1 (2552) มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา พิมพครัง้ ที่ 4
- หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสํานัก) มูลนิธิฟนฟูสง เสริมการแพทยแผนไทยเดิม
โรงเรียนอายุรเวท 2548 พิมพครัง้ ที่ 1
- English phrase books for the workplace .Thai massage. Supervisory Unit
2 แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการนวด
- CD, DVD
- อินเตอรเน็ต
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อานออกเขียนได และอายุ 18 ปขึ้นไป

สาขาวิชาการทองเที่ยว
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการทองเที่ยว
1702-2303
นวดตอกเสน

กลุมวิชางานนวดแผนไทย
75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับการเลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ และผลิตภัณฑที่ใชในการ
นวดตอกเสน
2. เลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอปุ กรณ นวดตอกเสน
3. นวดตอกเสนตามรางกาย
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การนวดตอกเสน การเลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัส ดุอุป กรณ และ
ผลิตภัณ ฑ ที่ใชในการนวด การคิดคํานวณตน ทุนและการกํ าหนดราคาคาบริก าร จรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1
2

3

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
งานเลือก เตรียมเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณในงานนวดตอกเสน
1. การเลือก เตรียมใช และบํารุงรักษาวัสดุอปุ กรณในการปฏิบตั ิงาน
งานนวดตอกเสน
1. ขัน้ ตอนนวดตอกเสนขา, แขน
2. ขั้นตอนนวดตอกเสนหลัง
3. ขั้นตอนนวดตอกเสนทานัง่
4. ขั้นตอนนวดตอกเสนบา, โคงคอ, ไหล
นวดตอกเสนเชิงธุรกิจ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ
2. ดําเนินธุรกิจการงานนวดตอกเสน

การวัดและประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
2 ทดสอบการปฏิบัติ
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
30
70
100
สาขาวิชาการทองเที่ยว
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.

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

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- คูมือการนวดรักษาโรคแบบราชสํานัก มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา พิมพครั้งแรก
มกราคม 2550
- ตําราหมอนวดวัดโพธิ์ จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
- ตําราการนวดไทย เลม 1 (2552) มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา พิมพครัง้ ที่ 4
- หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสํานัก) มูลนิธิฟนฟูสง เสริมการแพทยแผนไทยเดิม
โรงเรียนอายุรเวท 2548 พิมพครัง้ ที่ 1
- English phrase books for the workplace .Thai massage. Supervisory Unit
2 แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการนวด
- CD, DVD
- อินเตอรเน็ต
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อานออกเขียนได และอายุ 18 ปขึ้นไป

สาขาวิชาการทองเที่ยว
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาการทองเที่ยว
1702-2304
นวดไทยแบบเชลยศักดิ์

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
กลุมวิชางานนวดแผนไทย
75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับการเลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ และผลิตภัณฑที่ใชในการ
นวดไทยแบบเชลยศักดิ์
2. เลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอปุ กรณ นวดไทยแบบเชลยศักดิ์
3. นวดไทยแบบเชลยศักดิต์ ามขั้นตอน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการนวดไทยแบบเชลยศักดิ์ การเลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ
และผลิตภัณฑที่ใชในการนวด การคิดคํานวณตนทุน และการกําหนดราคาคาบริการ จรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือก เตรียม อุปกรณการนวดไทยแบบเชลยศักดิ์
1. การเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ ในการปฏิบัติงาน
2
งานนวดแผนไทยแบบเชลยศักดิ์
1. ขั้นตอนการนวดทานอนหงาย
2. ขั้นตอนการนวดทานอนตะแคง
3. ขั้นตอนการนวดทานอนคว่ํา
4. ขั้นตอนการนวดทานั่ง
3
การคิดคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ
การวัดและประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
2 ทดสอบการปฏิบัติ
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
20
80
100

สาขาวิชาการทองเที่ยว
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.

หองนวดไทย
เตียงนวดตัว พรอมชุดอุปกรณ
ที่นอน ปอกหมอน ผาขนหนู
ล็อกเกอร

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- คูมือการนวดรักษาโรคแบบราชสํานัก มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา พิมพครั้งแรก
มกราคม 2550
- ตําราหมอนวดวัดโพธิ์ จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
- ตําราการนวดไทย เลม 1 (2552) มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา พิมพครัง้ ที่ 4
- หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสํานัก) มูลนิธิฟนฟูสง เสริมการแพทยแผนไทยเดิม
โรงเรียนอายุรเวท 2548 พิมพครัง้ ที่ 1
- English phrase books for the workplace .Thai massage. Supervisory Unit
2 แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการนวด
- CD, DVD
- อินเตอรเน็ต
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อานออกเขียนได และอายุ 18 ปขึ้นไป

สาขาวิชาการทองเที่ยว
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาการทองเที่ยว
1702-2305
นวดรักษาโรค

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
กลุมวิชางานนวดแผนไทย
75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับการเลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ และผลิตภัณฑที่ใชในการ
นวดรักษาโรค
2. เลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอปุ กรณ นวดรักษาโรค
3. นวดรักษาโรคตามขั้นตอน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการนวดรักษาโรค การเลือกเตรียมใชและบํารุงรัก ษาวัส ดุอุปกรณ และ
ผลิตภัณ ฑ ที่ใชในการนวด การคิดคํานวณตน ทุนและการกํ าหนดราคาคาบริก าร จรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือก เตรียมเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ
1. การเลือก เตรียมใช และบํารุงรักษาวัสดุอปุ กรณในการปฏิบตั ิงาน
2

3

งานนวดรักษาโรค
1. ขั้นตอนการนวดรักษาโรค ลมปลายปตคาด สัญญาณ 1, 3 หลัง
2. ขั้นตอนการนวดรักษาโรค ลมปลายปตคาด สัญญาณ 4, 5 คอ
3. ขั้นตอนการนวดรักษาโรคจับโปงแหงเขา, จับโปงน้ําเขา
4. ขั้นตอนการนวดรักษาโรค ลมปลายปตคาดสัญญาณ 5 ไหล, ลมลําบองสัญญาณ
1, 3
5. ขั้นตอนการนวดรักษาโรคดานลม
6. ฝกภาคปฏิบัติงาน 60 ราย
การคิดคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ
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การวัดและประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
2 ทดสอบการปฏิบัติ
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
20
80
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. หองนวด 9×10 เมตร พรอมเครื่องปรับอากาศ 25,000 BTU 1 หอง
2. เตียงนวดพรอมอุปกรณ
3. ที่นอน หมอน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- คูมือการนวดรักษาโรคแบบราชสํานัก มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา พิมพครั้งแรก
มกราคม 2550
- ตําราหมอนวดวัดโพธิ์ จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
- ตําราการนวดไทย เลม 1 (2552) มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา พิมพครัง้ ที่ 4
- หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสํานัก) มูลนิธิฟนฟูสง เสริมการแพทยแผนไทยเดิม
โรงเรียนอายุรเวท 2548 พิมพครัง้ ที่ 1
- English phrase books for the workplace .Thai massage. Supervisory Unit
2 แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการนวด
- CD, DVD
- อินเตอรเน็ต
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อานออกเขียนได และอายุ 18 ปขึ้นไป
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาการทองเที่ยว
1702-2306
นวดประคบสมุนไพร

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
กลุมวิชางานนวดแผนไทย
75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับการเลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ และผลิตภัณฑที่ใชในการ
นวดประคบสมุนไพร
2. เลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอปุ กรณ นวดประคบสมุนไพร
3. นวดประคบสมุนไพรตามขั้นตอน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการนวดประคบสมุนไพร การเลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ
และผลิตภัณฑที่ใชในการนวด การคิดคํานวณตนทุนและการกําหนดราคาคาบริการ จรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือก เตรียม อุปกรณนวดประคบสมุนไพร
1. การเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ ในการปฏิบัติงาน
2
งานนวดประคบสมุนไพร
1. ขั้นตอนการนวดประคบสมุนไพรทานอนหงาย
2. ขั้นตอนการนวดประคบสมุนไพรทานอนตะแคง
3. ขั้นตอนการนวดประคบสมุนไพรทานอนคว่ํา
4. ขั้นตอนการนวดประคบสมุนไพรทานั่ง
3
การคิดคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ
การวัดและประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
2 ทดสอบการปฏิบัติ
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
20
80
100

สาขาวิชาการทองเที่ยว
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.

หองนวดไทย
เตียงนวดตัว พรอมชุดอุปกรณ
ที่นอน ปอกหมอน ผาขนหนู
ล็อกเกอร

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- คูมือการนวดรักษาโรคแบบราชสํานัก มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา พิมพครั้งแรก
มกราคม 2550
- ตําราหมอนวดวัดโพธิ์ จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
- ตําราการนวดไทย เลม 1 (2552) มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา พิมพครัง้ ที่ 4
- หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสํานัก) มูลนิธิฟนฟูสง เสริมการแพทยแผนไทยเดิม
โรงเรียนอายุรเวท 2548 พิมพครัง้ ที่ 1
- English phrase books for the workplace .Thai massage. Supervisory Unit
2

แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการนวด
- CD, DVD
- อินเตอรเน็ต

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อานออกเขียนได และอายุ 18 ปขึ้นไป
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาการทองเที่ยว
1702-2401
นวดไทยเพือ่ สุขภาพ

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
กลุมวิชางานนวดแผนไทย
120 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับการเลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ และผลิตภัณฑที่ใชในการ
นวดไทยเพื่อสุขภาพ
2. เลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอปุ กรณนวดไทยเพื่อสุขภาพ
3. นวดไทยเพื่อสุขภาพตามขั้นตอน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การนวดไทยเพื่อสุขภาพ การเลือกเตรียมใชและบํารุง รักษาวัสดุอุป กรณ
และผลิตภัณฑที่ใชในการนวด การคิดคํานวณตนทุนและการกําหนดราคาคาบริการ จรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือก เตรียม อุปกรณการนวดไทยเพือ่ สุขภาพ
1. การเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ ในการปฏิบัติงาน
2
งานนวดไทยเพื่อสุขภาพ
1. ขั้นตอนการนวดทานอนหงาย
2. ขั้นตอนการนวดทานอนตะแคง
3. ขั้นตอนการนวดทานอนคว่ํา
4. ขั้นตอนการนวดทานั่ง
3
การคิดคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ
การวัดและประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
2 ทดสอบการปฏิบัติ
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
20
80
100
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.

หองนวดไทย
เตียงนวดตัว พรอมชุดอุปกรณ
ที่นอน ปอกหมอน ผาขนหนู
ล็อกเกอร

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- คูมือการนวดรักษาโรคแบบราชสํานัก มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา พิมพครั้งแรก
มกราคม 2550
- ตําราหมอนวดวัดโพธิ์ จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
- ตําราการนวดไทย เลม 1 (2552) มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา พิมพครัง้ ที่ 4
- หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสํานัก) มูลนิธิฟนฟูสง เสริมการแพทยแผนไทยเดิม
โรงเรียนอายุรเวท 2548 พิมพครัง้ ที่ 1
- English phrase books for the workplace .Thai massage. Supervisory Unit
2 แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการนวด
- CD, DVD
- อินเตอรเน็ต
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อานออกเขียนได และอายุ 18 ปขึ้นไป
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาการทองเที่ยว
1702-2501
กัวซาตัวเพือ่ สุขภาพ

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
กลุมวิชางานนวดแผนไทย
150 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับการกัวซาตัวเพื่อสุขภาพ
2. เลือกเตรียมและบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอปุ กรณกัวซา
3. นวดกัวซาตามอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการนวดกัวซาเพื่อสุขภาพการเลือกเตรียมใชและบํารุงรักษา วัสดุอุปกรณ
การนวดกัวซาเพื่อสุขภาพตามอวัยวะของรางกาย จรรยาบรรณในงานอาชีพ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1
2

3

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
งานเลือก เตรียม ใช และบํารุงรักษาวัสดุอปุ กรณ กัวซาหนา
1. เลือก เตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ กัวซาหนา ในการปฏิบัติงาน
2. การเลือกอุปกรณกัวซาหนา
งานนวดกัวซาตัวเพื่อสุขภาพ
1. ขั้นตอนการนวดกัวซาทานั่ง
2. ขั้นตอนการนวดกัวซาทานอนหงาย
3. ขั้นตอนการนวดกัวซาทานอนคว่ํา
การคิดคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ

การวัดและประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
2 ทดสอบการปฏิบัติ
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
40
60
100

สาขาวิชาการทองเที่ยว
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เสื้อผา สําหรับผูร ับบริการ
เกาอี้ไมมพี นักพิง
อุปกรณการกัวซาตัว
น้ํามันมะพราวสกัดเย็น
เตียงนวด
หมอน
ชั้นวางของ
กระดาษทิชชู
ล็อกเกอร

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือกายวิภาคศาสตรและสรีระวิทยาของมนุษย ผศ. รําแพน พรเทพ เกษมสันต
ISBN 9789742557492
- กัวซาขูดพิษพิชติ โลก สุจิตรา เจริญภัทรเภสัช 2553
2 แหลงเรียนรู
- หองปฎิบัติการนวด
- รานจําหนาย สมุนไพร ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อานออกเขียนได และอายุ 18 ปขึ้นไป
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาการทองเที่ยว
1702-2502
นวดไทยแบบเชลยศักดิ์

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
กลุมวิชางานนวดแผนไทย
150 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับการเลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ และผลิตภัณฑที่ใชนวดไทย
แบบเชลยศักดิ์
2. เลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอปุ กรณ นวดนวดไทยแบบเชลยศักดิ์
3. นวดไทยแบบเชลยศักดิ์ตามขั้นตอน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการนวดไทยแบบเชลยศักดิ์ การเลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ
และผลิตภัณฑที่ใชในการนวด การคิดคํานวณตนทุนและการกําหนดราคาคาบริการ จรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือก เตรียม อุปกรณการนวดไทยแบบเชลยศักดิ์
1. การเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ ในการปฏิบัติงาน
2
งานนวดแผนไทยแบบเชลยศักดิ์
1. ขั้นตอนการนวดทานอนหงาย
2. ขั้นตอนการนวดทานอนตะแคง
3. ขั้นตอนการนวดทานอนคว่ํา
4. ขั้นตอนการนวดทานั่ง
3
การคิดคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ
การวัดและประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
2 ทดสอบการปฏิบัติ
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
20
80
100
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.

หองนวดไทย
เตียงนวดตัว พรอมชุดอุปกรณ
ที่นอน ปอกหมอน ผาขนหนู
ล็อกเกอร

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- คูมือการนวดรักษาโรคแบบราชสํานัก มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา พิมพครั้งแรก
มกราคม 2550
- ตําราหมอนวดวัดโพธิ์ จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
- ตําราการนวดไทย เลม 1 (2552) มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา พิมพครัง้ ที่ 4
- หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสํานัก) มูลนิธิฟนฟูสง เสริมการแพทยแผนไทยเดิม
โรงเรียนอายุรเวท 2548 พิมพครัง้ ที่ 1
- English phrase books for the workplace .Thai massage. Supervisory Unit
2 แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการนวด
- CD, DVD
- อินเตอรเน็ต
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อานออกเขียนได และอายุ 18 ปขึ้นไป

สาขาวิชาการทองเที่ยว
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาการทองเที่ยว
1702-2503
นวดไทยแบบราชสํานัก

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
กลุมวิชางานนวดแผนไทย
150 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับการเลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ และผลิตภัณฑที่ใชนวดไทย
แบบราชสํานัก
2. เลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอปุ กรณ นวดนวดไทยแบบราชสํานัก
3. นวดไทยแบบราชสํานักตามขั้นตอน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการนวดไทยแบบราชสํานักการเลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ
และผลิตภัณฑที่ใชในการนวด การคิดคํานวณตนทุนและการกําหนดราคาคาบริการ จรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือก เตรียม อุปกรณการนวดไทยแบบราชสํานัก
1. การเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ ในการปฏิบัติงาน
2
งานนวดแผนไทยแบบราชสํานัก
1. ขั้นตอนการนวดทานอนหงาย
2. ขั้นตอนการนวดทานอนตะแคง
3. ขั้นตอนการนวดทานั่ง
3
การคิดคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2

แนวทางการประเมิน
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ทดสอบการปฏิบัติ
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
20
80
100
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.

หองนวดไทย
เตียงนวดตัว พรอมชุดอุปกรณ
ที่นอน ปอกหมอน ผาขนหนู
ล็อกเกอร

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- คูมือการนวดรักษาโรคแบบราชสํานัก มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา พิมพครั้งแรก
มกราคม 2550
- ตําราหมอนวดวัดโพธิ์ จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
- ตําราการนวดไทย เลม 1 (2552) มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา พิมพครัง้ ที่ 4
- หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสํานัก) มูลนิธิฟนฟูสง เสริมการแพทยแผนไทยเดิม
โรงเรียนอายุรเวท 2548 พิมพครัง้ ที่ 1
- English phrase books for the workplace .Thai massage. Supervisory Unit
2 แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการนวด
- CD, DVD
- อินเตอรเน็ต
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อานออกเขียนได และอายุ 18 ปขึ้นไป
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการทองเที่ยว
กลุมวิชางานนวดแผนไทย
1703-2504
งานดูแลรางกายหลังคลอดบุตร
150 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับการดูแลรางกายหลังคลอดบุตร
2. เลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอปุ กรณดูแลรางกายหลังคลอดบุตร
3. นวด ทับหมอเกลือ อบ ขัด อาบ ดื่มเพื่อดูแลรางกายหลังคลอดบุตรตามขั้นตอน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและ.ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรางกายหลังคลอดบุตร เลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ
ดูแลหลังคลอดบุตร นวด ทับหมอเกลือ อบ ขัด อาบ ดื่ม มีเจตคติที่ดีและจรรยาบรรณในงานอาชีพ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1
2

3

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
งานเลือก เตรียม อุปกรณการดูแลหลังคลอดบุตร
1. การเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ ในการปฏิบัติงานดูแลหลังคลอดบุตร
งานการดูแลหลังคลอดบุตร
1. ขั้นตอนการ นวดตัว
2. ขั้นตอนการ ทับหมอเกลือ
3. ขั้นตอนการ อบตัว
4. ขั้นตอนการ ขัดตัว
5. ขั้นตอนการ อาบน้ําสมุนไพร
6. ขั้นตอนการ ดื่มน้ําสมุนไพร
การคิดคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ

การวัดและประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
2 ทดสอบการปฏิบัติ
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
30
70
100
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.

หองนวดไทย
เตียงนวดตัว พรอมชุดอุปกรณ
ที่นอน ปอกหมอน ผาขนหนู
ล็อกเกอร

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- คูมือการนวดรักษาโรคแบบราชสํานัก มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา พิมพครั้งแรก
มกราคม 2550
- ตําราหมอนวดวัดโพธิ์ จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
- ตําราการนวดไทย เลม 1 (2552) มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา พิมพครัง้ ที่ 4
- หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสํานัก) มูลนิธิฟนฟูสง เสริมการแพทยแผนไทยเดิม
โรงเรียนอายุรเวท 2548 พิมพครัง้ ที่ 1
- English phrase books for the workplace .Thai massage. Supervisory Unit
2 แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการนวด
- CD, DVD
- อินเตอรเน็ต
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อานออกเขียนได และอายุ 18 ปขึ้นไป

สาขาวิชาการทองเที่ยว
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาการทองเที่ยว
1702-2505
นวดรักษาโรค

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
กลุมวิชางานนวดแผนไทย
150 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับ กายวิภาคศาสตรและสรีระวิทยา
2. เลือกเตรียม ใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณนวดรักษาโรค
3. นวดรักษาโรคตามอาการของโรค
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการนวดรักษาโรค การเลือกเตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ ขั้นตอน
การนวดรักษาโรค และผลิตภัณ ฑที่ใชในการนวดรักษาโรค การบํารุงรัก ษา การคิดคํานวณตนทุนและ
การกําหนดราคาคาบริการ จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือก เตรียมใชและบํารุงรักษาวัสดุอปุ กรณ
1. การเลือก เตรียมใช และบํารุงรักษาวัสดุอปุ กรณในการปฏิบตั ิงาน
2
งานนวดรักษาโรค
1. ขั้นตอนการนวดรักษาโรค ลมปลายปตคาด สัญญาณ 1, 3 หลัง
2. ขั้นตอนการนวดรักษาโรค ลมปลายปตคาด สัญญาณ 4, 5 คอ
3. ขั้นตอนการนวดรักษาโรคจับโปงแหงเขา, จับโปงน้ําเขา
4. ขั้นตอนการนวดรักษาโรค ลมปลายปตคาดสัญญาณ 5 ไหล, ลมลําบองสัญญาณ 1, 3
5. ขั้นตอนการนวดรักษาโรคดานลม ดานเลือด
6. ขั้นตอนการนวดรักษาโรคอัมพฤกษ อัมพาต
7. ขั้นตอนการนวดรักษาโรคนิ้วไกปน
8. ขัน้ ตอนการนวดรักษาโรคหัวไหลติด หัวไหลเรื้อรัง
9. ขั้นตอนการนวดรักษาโรค เปนลม สมรรถภาพทางเพศเสือ่ ม ลองช้ํา มดลูก
10. ขั้นฝกการปฏิบัติงาน 100 ราย
3
การคิดคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ
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การวัดและประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
2 ทดสอบการปฏิบัติ
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
20
80
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. หองนวด 9×10 เมตร พรอมเครื่องปรับอากาศ 25,000 BTU 1 หอง
2. เตียงนวดพรอมอุปกรณ
3. ที่นอน หมอน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- คูมือการนวดรักษาโรคแบบราชสํานัก มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา พิมพครั้งแรก
มกราคม 2550
- ตําราหมอนวดวัดโพธิ์ จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
- ตําราการนวดไทย เลม 1 (2552) มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา พิมพครัง้ ที่ 4
- หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสํานัก) มูลนิธิฟนฟูสง เสริมการแพทยแผนไทยเดิม
โรงเรียนอายุรเวท 2548 พิมพครัง้ ที่ 1
- English phrase books for the workplace .Thai massage. Supervisory Unit
2 แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการนวด
- CD, DVD
- อินเตอรเน็ต
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อานออกเขียนได และอายุ 18 ปขึ้นไป
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การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ระยะเวลาเรียน (ชั่วโมง)
1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 ชั่วโมงขึ้นไป
รวม

จํานวนหลักสูตร
4
1
4
5
14

สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2558
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาภาษาเพือ่ งานโรงแรมและการทองเที่ยว
กลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชาภาษาอังกฤษ กลุมวิชาภาษาจีน
กลุมวิชาภาษาญี่ปนุ กลุมวิชาภาษาเกาหลี
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รหัสหลักสูตร
1703-1201
1703-1401
1703-2101
1703-2102
1703-2103
1703-2104
1703-2301
1703-2501
1703-3401
1703-3501
1703-4301
1703-5501
1703-5502
1703-5502

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทยพื้นฐานสําหรับชาวตางชาติ
ภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ
ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการทั่วไป
ภาษาอังกฤษสําหรับงานชางยนต
ภาษาอังกฤษสําหรับชางเสริมสวย
ภาษาอังกฤษสําหรับรานอาหาร
ภาษาอังกฤษสําหรับผูเริ่มเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ระดับตน)
ภาษาจีนกลางเบื้องตน
ภาษาจีนกลางเพื่อการสือ่ สาร
ภาษาญี่ปุนเบื้องตน
ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1
ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 2
ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 3
รวม 14 หลักสูตร

จํานวนชั่วโมง
54
90
30
30
30
30
75
150
90
150
75
150
150
150
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการทองเที่ยว
กลุมวิชาภาษาเพือ่ งานโรงแรมและการทองเที่ยว
1703-1201
ภาษาไทยพืน้ ฐานสําหรับชาวตางชาติ
54 ชั่วโมง
Basic Thai for Foreigners
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับการสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจําวัน
2. ใชคําศัพทและสํานวนพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
3. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมไทย
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจําวัน การทักทาย การแนะนําตัว การใช
สรรพนาม คําศัพท และสํานวนพื้นฐานที่ใชในชีวติ ประจําวัน การนับเลข การบอกสี การบอกเวลา การเรียกชื่อ
วัน เดือน ป การพูดโตตอบในสถานการณ ตาง ๆ การถามทางการซื้อของ การสั่งอาหาร การบอกอาการ
เจ็บ ป วย โดยเนน ทั ก ษะการฟ ง การพูด การอ าน การเขีย น และการใช ภาษาตามมารยาทสัง คมและ
วัฒนธรรมไทย
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1

2

3

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
การสือ่ สารภาษาไทยในชีวิตประจําวัน
1. การทักทาย
2. การแนะนําตัว
3. การใชคําสรรพนาม
คําศัพทและสํานวนพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
1. การอานและเขียนคําและสํานวนพื้นฐาน
2. การนับเลข
3. การบอกสี
4. การบอกเวลา
5. การเรียกชื่อ วัน เดือน ป
การพูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมไทย
1. การถามทาง
2. การซื้อของ
3. การสัง่ อาหาร
4. การบอกอาการเจ็บปวย
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ประเมินทักษะปฏิบัติการสื่อสาร
การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมในชั้นเรียน
ประเมินทักษะ/งานมอบหมาย
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คุณธรรม จริยธรรม ทีพ่ ึงประสงค

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมิน
แบบประเมิน
แบบประเมินทักษะ
แบบทดสอบ
แบบสังเกต

เกณฑการประเมิน
30
15
15
20
20

รวม

100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. โทรทัศน
2. เครื่องเลน CD/DVD พรอมชุดสื่อ CD/DVD
3. เครื่องคอมพิวเตอร
4. เครื่องฉายภาพ (Projector) พรอมจอรับภาพ
5. เครื่องขยายเสียงชวยสอน
6. แผนภาพ
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สิริมา เชียงเชาวไว. (2551) ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ. กรุงเทพมหานคร.
มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต
- เอกสารและตําราภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ
- แผนที่ประเทศไทย
2 แหลงเรียนรู
- หองสมุด/ศูนยการเรียนรูภาษาไทย
- เว็บไซตที่มเี นื้อหาเกี่ยวกับภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ
- หลักสูตรการสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ชาวตางชาติผูที่ไมมีสัญชาติไทย หรือคนไทยที่ไมมีสญ
ั ชาติไทย และไมไดเรียนภาษาไทย
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการทองเที่ยว
กลุมวิชาภาษาเพือ่ งานโรงแรมและการทองเที่ยว
1703-1401
ภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ
90 ชั่วโมง
Thai for Foreigners
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับการสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจําวัน
2. ใชโครงสรางไวยากรณพื้นฐาน
3. ใชคําศัพท สํานวน และประโยคในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมไทย
4. ฟง พูด อาน เขียนในชีวิตประจําวัน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การสื่ อ สารภาษาไทยในชี วิ ต ประจํ า วั น โครงสร างไวยากรณ พื้ น ฐาน
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต การผสมคําอยางงาย การใชคําศัพท สํานวน และประโยคที่ใชในชี วิตประจําวัน
การฟงและการพู ดในกิจวัตรประจํ าวัน การกล าวตอ นรับ การแสดงความยิน ดี การแสดงความเสี ยใจ
การอานและการเขียนขอความสั้น ๆ ป ายบอกทาง ชื่อจังหวัด สถานที่ทองเที่ยว แผนที่ โดยเนนทัก ษะ
การฟง การพูด การอาน การเขียน และการใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมไทย
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
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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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
4
การอานและการเขียนในชีวิตประจําวัน
1. การอานและเขียนขอความสั้น ๆ
2. ปายบอกทาง
3. ชื่อจังหวัด
4. สถานที่ทองเที่ยว
5. แผนที่
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ประเมินทักษะปฏิบัติการสื่อสาร
การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมในชั้นเรียน
ประเมินทักษะ/งานมอบหมาย
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คุณธรรม จริยธรรม ทีพ่ ึงประสงค

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมิน
แบบประเมิน
แบบประเมินทักษะ
แบบทดสอบ
แบบสังเกต

รวม
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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15
15
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สิริมา เชียงเชาวไว. (2551) ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ. กรุงเทพมหานคร.
มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต
- เอกสารและตําราภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ
- แผนที่ประเทศไทย
2 แหลงเรียนรู
- หองสมุด/ศูนยการเรียนรูภาษาไทย
- เว็บไซตที่มเี นื้อหาเกี่ยวกับภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ
- หลักสูตรการสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. ชาวตางชาติผูที่ไมมีสัญชาติไทยหรือคนไทยที่ไมมสี ัญชาติไทยและไมไดเรียนภาษาไทย
2. มีความรูภ าษาไทยพื้นฐานสําหรับชาวตางชาติ
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการทองเที่ยว
กลุมวิชาภาษาเพือ่ งานโรงแรมและการทองเที่ยว
1703-2101
ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการทั่วไป
30 ชั่วโมง
English for Customer Services
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวภาษาอังกฤษที่ใชในงานบริการ
2. กลาวตอนรับและสอบถามความตองการขอรับบริการจากลูกคา
3. นําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับงานบริการ
4. สนทนาในสถานการณการใหบริการและการพูดโทรศัพท
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานบริก าร การกลาวทักทาย
ตอนรับ ลูกคา การสอบถามความตองการขอรับบริก ารจากลูก คา การนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวข องกับงาน
บริก าร การพูดโทรศัพ ท การนัดหมาย การแสดงความคิดเห็นที่ เกี่ยวของกับ งานบริก าร การใชภาษา
และท าทางได ถู ก ต อ งตามมารยาทสั ง คมและวั ฒ นธรรมของเจ าของภาษา การแสวงหาความรู โดย
ใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การกลาวตอนรับและการใหขอมูล
1. การกลาวทักทาย ตอนรับลูกคา
2. การสอบถามความตองการขอรับบริการจากลูกคา
3. การนําเสนอขอมูลทีเ่ กี่ยวของกับงานบริการ
2
การพูดโทรศัพท
1. การrพูดโทรศัพทและการตอบรับโทรศัพท
2. การฝากขอความและการจดบันทึกขอความ
3
การนัดหมาย
1. สํานวนภาษาที่ใชในการนัดหมาย
2. การตอบรับและการปฏิเสธการนัดหมาย
3. การเสนอแนะการนัดหมาย
4
การแสดงความคิดเห็น
1. สํานวนภาษาที่ใชในการแสดงความคิดเห็น
2. การแสดงความเห็นดวยและไมเห็นดวย
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมในชั้นเรียน
แบบฝกหัด/งานมอบหมาย
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คุณธรรม จริยธรรม ทีพ่ ึงประสงค

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมิน
แบบฝกหัด/ใบงาน
แบบทดสอบ
แบบสังเกต

รวม
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องรับโทรทัศน
2. เครื่องเลน CD/DVD พรอมชุดสื่อ CD/DVD
3. เครื่องคอมพิวเตอร
4. เครื่องฉายภาพ (โปรเจคเตอร) พรอมจอรับภาพ
5. เครื่องขยายเสียงชวยสอน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- เอกสารและตําราภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- เอกสารและตําราภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
2 แหลงเรียนรู
- หองสมุด/ศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษ
- เว็บไซตที่มเี นื้อหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีพื้นความรูไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
2. มีทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องตน
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ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการทองเที่ยว
กลุมวิชาภาษาเพือ่ งานโรงแรมและการทองเที่ยว
1703-2102
ภาษาอังกฤษสําหรับงานชางยนต
30 ชั่วโมง
English for Auto Mechanics
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวภาษาอังกฤษที่ใชในอาชีพชางยนต
2. เรียกชื่อและหนาที่ของเครื่องมือและอุปกรณในการทํางานดานชางยนต
3. กลาวตอนรับและสอบถามการขอรับบริการจากลูกคา
4. นําเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานชางยนต ขอควรระวัง ความปลอดภัยในการทํางาน
5. อานคูมือ แผนผังเครือ่ งมือ ปาย ฉลาก และคําเตือนเกี่ยวกับงานชางยนต
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานอาชีพชางยนต การเรียกชื่อและ
หนาที่เครื่องมือและอุปกรณในการทํางานดานชางยนต การกลาวตอนรับและสอบถาม การขอรับบริการ
จากลูกคา ขั้นตอนในการปฏิบัติงานชางยนต ขอควรระวังและความปลอดภัยในการทํางาน การอานคูมือ
แผนผังเครื่องมือ ปาย ฉลาก และคําเตือนเกี่ยวกับงานชางยนต การใชภาษาและทาทางในการสื่อสารอยาง
ถูก ต องตามวัฒ นธรรมของเจาของภาษา การสืบ คน ขอมูล เพื่อแสวงหาความรูและความกาวหน าทาง
เทคโนโลยีดานชางยนต
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ศัพทเทคนิคสําหรับงานชางยนต
1. ชื่อเครื่องมือและอุปกรณ
2. คุณสมบัติและหนาที่ของเครื่องมือและอุปกรณ
2
การใหขอมูลและคําแนะนําการทํางานดานชางยนต
1. การกลาวทักทายและตอนรับลูกคา
2. การสอบถามการขอรับบริการจากลูกคา
3. คําแนะนําและขั้นตอนการปฏิบัติงานชางยนต
4. ขอควรระวังและความปลอดภัยในการทํางาน
3
การใหขอมูลเกี่ยวกับงานชางยนต
1. การอานคูมือและแผนผังเครื่องมือ
2. การอานปาย ฉลาก และคําเตือน
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมในชั้นเรียน
แบบฝกหัด/งานมอบหมาย
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คุณธรรม จริยธรรม ทีพ่ ึงประสงค

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมิน
แบบฝกหัด/ใบงาน
แบบทดสอบ
แบบสังเกต

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. แผนปายบอกชื่อและตําแหนงที่วางเครื่องมืออุปกรณ
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- เอกสารและตําราภาษาอังกฤษสําหรับชางยนต
แหลงเรียนรู
- หองสมุด/ศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษ
- เว็บไซตที่มเี นื้อหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสําหรับชางยนต

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีพื้นความรูไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
2. มีทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องตน
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เกณฑการประเมิน
10
20
30
20
20

207

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการทองเที่ยว
กลุมวิชาภาษาเพือ่ งานโรงแรมและการทองเที่ยว
1703-2103
ภาษาอังกฤษสําหรับชางเสริมสวย
54 ชั่วโมง
English for Beauticians
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ใชในอาชีพชางเสริมสวย
2. บอกชื่อทรงผม และวัสดุ/อุปกรณงานเสริมสวย
3. นําเสนอขั้นตอนในการการทําผม การทําเล็บ การแตงหนา และนวดหนา
4. สนทนาในสถานการณเกี่ยวกับการบริการงานเสริมสวย
5. อานคูมือ ปาย ฉลาก แผนพับ และใบปลิวของผลิตภัณฑเสริมสวย
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในอาชีพชางเสริมสวย ชื่อวัสดุ อุปกรณ
ทรงผม ลัก ษณะของงานเสริม สวย สนทนาโตตอบเกี่ยวกับ การให บ ริก ารด านเสริม สวย การใหขอมู ล
คําแนะนําเกี่ยวกับการบริการงานเสริมสวย การอานคูมือ ปาย ฉลาก แผนพับ และใบปลิวของผลิตภัณฑ
เสริม สวย การใชภาษาและท าทางในการสื่อสารอยางถูก ตองตามวัฒ นธรรมของเจาของภาษา การใช
เทคโนโลยีสืบคนขอมูลเกี่ยวกับงานบริการดานเสริมสวย
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
คําศัพทเกี่ยวกับงานเสริมสวย
1. วัสดุและอุปกรณ
2. ทรงผมรูปแบบตาง ๆ
2
ลักษณะของงานเสริมสวย
1. การทําผม
2. การทําเล็บ
3. การแตงหนาและนวดหนา
3
งานบริการดานเสริมสวย
1. การกลาวทักทายและตอนรับลูกคา
2. การใหขอมูล/คําแนะนําเกี่ยวกับการบริการงานเสริมสวย
3. การกลาวขอบคุณและอําลา
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208

หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
4
การอานขอมูลผลิตภัณฑเสริมสวย
1. คูมือ
2. ปายและฉลาก
3. แผนพับและใบปลิว
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมในชั้นเรียน
แบบฝกหัด/งานมอบหมาย
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คุณธรรม จริยธรรม ทีพ่ ึงประสงค

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมิน
แบบฝกหัด/ใบงาน
แบบทดสอบ
แบบสังเกต

รวม
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เครื่องรับโทรทัศน
เครื่องเลน CD/DVD พรอมชุดสื่อ CD/DVD
เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องฉายภาพ (โปรเจคเตอร) พรอมจอรับภาพ
เครื่องขยายเสียงชวยสอน
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
คูมือ ปาย ฉลาก แผนพับ และใบปลิวเกี่ยวกับผลิตภัณฑเสริมสวย
รูปภาพเกี่ยวกับงานเสริมสวย
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เกณฑการประเมิน
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30
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- เอกสารและตําราภาษาอังกฤษสําหรับงานเสริมสวย
2 แหลงเรียนรู
- หองสมุด/ศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษ
- เว็บไซตที่มเี นื้อหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสําหรับงานเสริมสวย
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีพื้นความรูไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
2. มีทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องตน

สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการทองเที่ยว
กลุมวิชาภาษาเพือ่ งานโรงแรมและการทองเที่ยว
1703-2104
ภาษาอังกฤษสําหรับรานอาหาร
30 ชั่วโมง
English for Food Shops
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ใชสําหรับรานอาหาร
2. บอกชนิด/ประเภทของอาหารและเครือ่ งดื่ม และชื่ออุปกรณบนโตะอาหาร
3. แนะนํารายการอาหารชนิดตาง ๆ ในรานอาหาร
4. สนทนาในสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับการใหบริการในรานอาหาร
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษที่ใชสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ในรานอาหาร คําศัพทและ
สํานวนภาษาที่ใชในงานบริการของรานอาหาร ชนิด/ประเภทของอาหารและเครื่องดื่ม รายการอาหารชนิด
ตาง ๆ อุปกรณบนโตะอาหาร การกลาวทักทายและตอนรับลูกคา การแนะนํารายการอาหารและเครื่องดื่ม
การจองโตะอาหาร การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม การใหบริการดานตาง ๆ ในรานอาหาร การใชภาษาทาทาง
ไดถูกตองตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนขอมูลและ
แสวงหาความรูดวยตนเอง
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ชนิด/ประเภทของอาหารและเครือ่ งดื่ม
1. ประเภทของอาหารและเครื่องดืม่
2. รายการอาหารชนิดตาง ๆ
3. อุปกรณบนโตะอาหาร
2
สํานวนภาษาสําหรับงานบริการในรานอาหาร
1. การกลาวทักทายและตอนรับลูกคา
2. การใหขอมูลเกี่ยวกับรายการอาหารและเครื่องดื่ม
3. การจองโตะอาหาร
4. การสัง่ อาหารและเครือ่ งดื่ม
5. การใหบริการบนโตะอาหาร
6. การติชมการใหบริการในรานอาหาร
7. การชําระเงินคาอาหาร
8. การกลาวขอบคุณและอําลา
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212

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมในชั้นเรียน
แบบฝกหัด/งานมอบหมาย
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คุณธรรม จริยธรรม ทีพ่ ึงประสงค

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมิน
แบบฝกหัด/ใบงาน
แบบทดสอบ
แบบสังเกต

รวม
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องรับโทรทัศน
2. เครื่องเลน CD/DVD พรอมชุดสื่อ CD/DVD
3. เครื่องคอมพิวเตอร
4. เครื่องฉายภาพ (โปรเจคเตอร) พรอมจอรับภาพ
5. เครื่องขยายเสียงชวยสอน
6. เอกสารประกอบการเรียนการสอน
7. แผนพับและใบปลิวเกี่ยวกับอาหาร
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- เอกสารและตําราภาษาอังกฤษสําหรับงานเสริมสวย
2 แหลงเรียนรู
- หองสมุด/ศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษ
- เว็บไซตที่มเี นื้อหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสําหรับงานเสริมสวย
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีพื้นความรูไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
2. มีทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องตน

สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว
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20
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20
20
100
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ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการทองเที่ยว
กลุมวิชาภาษาเพือ่ งานโรงแรมและการทองเที่ยว
1703-2301
ภาษาอังกฤษสําหรับผูเริ่มเรียน
75 ชั่วโมง
English for Beginners
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน
2. เขียนและออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ
3. เทียบเสียงภาษาไทย–ภาษาอังกฤษ
4. พูดคําศัพทและสํานวนประโยคที่ใชในชีวิตประจําวัน
5. สนทนาโตตอบประโยคและเรื่องราวภาษาอังกฤษสั้น ๆ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบั ติเกี่ยวกับ ภาษาอัง กฤษพื้ นฐานที่ ใชในชีวิตประจําวัน การฝก เขียนและออกเสีย ง
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ การเทียบเสียงภาษาไทย–ภาษาอังกฤษ ตัวเลข คําศัพทและสํานวนประโยคที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน การสนทนาโตตอบประโยคและเรื่องราวสั้น ๆ การใชภาษาทาทางไดถูกตองตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูดวย
ตนเอง
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
1. การเขียนพยัญชนะและสระ
2. การออกเสียงพยัญชนะและสระ
2
การเทียบเสียงภาษาไทย–ภาษาอังกฤษ
1. การเทียบเสียงพยัญชนะ
2. การเทียบเสียงสระ
3. การผสมคําและสะกดคําภาษาอังกฤษ
3
ตัวเลข
1. ตัวเลขจํานวนนับ
2. ตัวเลขลําดับที่

สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
4
คําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวัน
1. วัน เดือน ป
2. สิ่งของ
3. พืช ผัก และผลไม
4. สัตว
5. สี ขนาด รูปราง และรูปทรง
5
สํานวนประโยคที่ใชในชีวิตประจําวัน
1. การทักทาย การแนะนําตัวเองและผูอื่น
2. การกลาวแสดงความยินดีและแสดงความเสียใจ
3. การกลาวขอบคุณและอําลา
6
ประโยค บทสนทนา และเรื่องราวสั้น ๆ
1. การฝกการออกเสียงประโยค บทสนทนา และเรือ่ งราวสั้น ๆ
2. การถาม–ตอบประโยคสั้น ๆ
3. การฝกเขียนประโยค บทสนทนา และเรื่องราวตาง ๆ
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมในชั้นเรียน
แบบฝกหัด/งานมอบหมาย
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คุณธรรม จริยธรรม ทีพ่ ึงประสงค
รวม

สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมิน
แบบฝกหัด/ใบงาน
แบบทดสอบ
แบบสังเกต

เกณฑการประเมิน
10
20
30
20
20
100
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เครื่องรับโทรทัศน
เครื่องเลน CD/DVD พรอมชุดสื่อ CD/DVD
เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องฉายภาพ (โปรเจคเตอร) พรอมจอรับภาพ
เครื่องขยายเสียงชวยสอน
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
แผนพับและใบปลิวเกี่ยวกับอาหาร
รูปภาพสิง่ ของ สัตว พืช ผัก และผลไม

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- เอกสารและตําราภาษาอังกฤษสําหรับงานเสริมสวย
2 แหลงเรียนรู
- หองสมุด/ศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษ
- เว็บไซตที่มเี นื้อหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสําหรับงานเสริมสวย
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. บุคคลทั่วไป
2. ผูท่มี ีอายุ 12 ป ขึ้นไป

สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว

สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว

217

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการทองเที่ยว
กลุมวิชาภาษาเพือ่ งานโรงแรมและการทองเที่ยว
1703-2501
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร (ระดับตน)
150 ชั่วโมง
EnglIsh for Communication (Beginners)
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน
2. แนะนําตัวเองและผูอื่น
3. ใหขอมูลสวนตัวและครอบครัว
4. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
5. ในสถานการณการซื้อขายสินคาและการพูดโทรศัพท
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน การทักทาย
การแนะนํ า การบอกตั วเลข การใหขอมูล สวนตั วและครอบครัว กิจ วัต รประจําวัน สภาพอากาศและ
เสื้อผา การเสนอใหความชวยเหลือและการขอความชวยเหลือ การพูดโทรศัพท การซื้อขายสินคา และ
การบอกทาง การใชภาษาและทาทางในการสื่อสารตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา การใชเทคโนโลยีสืบคน
ขอมูลเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ใชในชีวิตประจําวัน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การทักทายและการแนะนํา
1. การทักทาย
2. การแนะนําตนเองและผูอื่น
3. การกลาวอําลา
2
การบอกตัวเลข
1. ตัวเลขจํานวนนับ
2. ตัวเลข ลําดับที่
3
การใหขอมูลสวนตัว
1. เชื้อชาติ สัญชาติ
2. งาน อาชีพ
4
ครอบครัว
1. สมาชิกในครอบครัว
2. ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว

สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
5
กิจวัตรประจําวัน
1. กิจกรรมที่ทําในแตละวัน
2. ตารางเวลาของกิจวัตรประจําวัน
6
สภาพอากาศและเสือ้ ผา
1. สภาพอากาศ
2. อุณหภูมิ
3. เสื้อผา
7
การเสนอการใหความชวยเหลือและการขอความชวยเหลือ
1. การเสนอใหความชวยเหลือ
2. การขอความชวยเหลือ
3. การตอบรับและการปฏิเสธ
8
การพูดโทรศัพท
1. การโทรศัพทและการตอบรับโทรศัพท
2. การฝากขอความและการจดบันทึกขอความ
9
การซื้อขายสินคา
1. การสอบถามราคาสินคา
2. การตอรองราคาสินคา
10
การบอกทาง
1. การถามทาง
2. การบอกทาง
3. การบอกตําแหนงที่ตั้ง
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมในชั้นเรียน
แบบฝกหัด/งานมอบหมาย
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คุณธรรม จริยธรรม ทีพ่ ึงประสงค
รวม

สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมิน
แบบฝกหัด/ใบงาน
แบบทดสอบ
แบบสังเกต

เกณฑการประเมิน
10
20
30
20
20
100
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่องรับโทรทัศน
เครื่องเลน CD/DVD พรอมชุดสื่อ CD/DVD
เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องฉายภาพ (โปรเจคเตอร) พรอมจอรับภาพ
เครื่องขยายเสียงชวยสอน

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- เอกสารและตําราภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- เอกสารและตําราภาษาอังกฤษในชีวิตจริง
2 แหลงเรียนรู
- หองสมุด/ศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษ
- เว็บไซตที่มเี นื้อหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีพื้นความรูไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
2. มีทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องตน

สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว
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สาขาวิชาการทองเที่ยว
กลุมวิชาภาษาเพือ่ งานโรงแรมและการทองเที่ยว
1703-3401
ภาษาจีนกลางเบือ้ งตน
90 ชั่วโมง
Basic Chinese (Mandarin)
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับการใชศัพทและสํานวนภาษาจีนกลางเบื้องตนในชีวิตประจําวัน
2. อานออกเสียงอักษร คํา และประโยตามหลักการออกเสียงภาษาจีน
3. สนทนาตามสถานการณในชีวิตประจําวัน
4. เขียนอักษรจีนตามหลักภาษาจีน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การฟ ง พู ด อ า น และเขี ย นอั ก ษรภาษาจี น เบื้ อ งต น วั ฒ นธรรมของ
เจาของภาษาและการใชภ าษาตามมารยาทของสั งคม การออกเสี ยงอัก ษร การอานคําและประโยค
ตามหลักภาษาจีน การใชประโยคคําถาม-คําตอบ คําศัพทและสํานวนภาษาที่ในสถานการณชีวิตประจําวัน
การทักทาย การตอนรับ การใหและสอบถามขอมูล การนัดหมาย การขอบคุณ การขอโทษ และการกลาว
ลา การเขียนอักษรจีนตามหลักภาษาจีน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาเพื่อทักษะทางหลักภาษาจีน
การเตรียมความพรอมการสอบ HSK
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
วัฒนธรรมและการออกเสียงภาษาจีนกลาง
1. วัฒนธรรมของเจาของภาษาและการใชภาษาตามมารยาทของสังคม
2. การฟงและออกเสียงอักษรจีน
3. การอานคําและประโยค
2
การใชประโยคคําถาม-คําตอบ
1. ประโยคคําถาม
2. ประโยคคําตอบ
3
ศัพทและสํานวนภาษาที่ใชในสถานการณชีวิตประจําวัน
1. การทักทาย
2. การตอนรับ
3. การใหและสอบถามขอมูล
4. การกลาวลา
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
4
การเขียนอักษรจีนตามหลักภาษาจีน
1. การเขียนตัวเลข
2. การเขียนอักษรจีน
5
การเตรียมความพรอมการสอบ HSK
1. ทบทวนและเตรียมความพรอมการสอบ HSK level 1
2. เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาเพื่อทักษะทางภาษาจีน
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

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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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
- ภาษาจีนเบื้องตน รหัสวิชา 3000-1243
แหลงเรียนรู
- http://www.chinese.cn
- แหลงทองเที่ยวตาง ๆ

2

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1.
2.

สนใจในการศึกษาภาษาจีนกลาง
อายุตั้งแต 12 ปขึ้นไป

สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว

สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว

225

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการทองเที่ยว
กลุมวิชาภาษาเพือ่ งานโรงแรมและการทองเที่ยว
1703-3501
ภาษาจีนกลางเพือ่ การสือ่ สาร
150 ชั่วโมง
Chinese for Communication
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับการใชศัพทและสํานวนภาษาจีนกลางสือ่ สารในชีวิตประจําวัน
2. ฟงเสียงและออกเสียงอักษรภาษาจีนกลาง
3. อานคําและประโยคตามหลักการออกเสียงภาษาจีน
4. สนทนาตามสถานการณในชีวิตประจําวัน
5. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาจีนกลาง
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
วัฒนธรรมของเจาของภาษาและการใชภาษาตามมารยาทของสังคม การอานออกเสียงอักษร การอานคํา
และประโยคตามหลั ก การออกเสี ย ง การใช ป ระโยคคํ า ถาม-คํ า ตอบเกี่ ย วกั บ จํ านวน วัน /เดื อ น/ป
เวลา สถานที่ และทิ ศ ทาง ศั พ ท และสํ านวนภาษาในการสนทนาตามสถานการณ ในชี วิ ต ประจํ าวั น
การทักทาย การสอบถามขอมูลทั่วไป การสอบถามความตองการ การนัดหมาย การตอนรับ การรับรอง
การขอบคุณ และการขอโทษ การเขียนอักษรและคําภาษาจีน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาเพื่อทักษะ
ภาษาจีนกลาง การเตรียมความพรอมในการสอบ HSK
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
วัฒนธรรมและการออกเสียงภาษาจีนกลาง
1. วัฒนธรรมของเจาของภาษาและการใชภาษาตามมารยาทสังคม
2. การฟงและออกเสียงอักษรจีน
3. การอานคําและประโยคตามหลักการออกเสียง
2
การใชประโยคคําถาม-คําตอบ
1. ตัวเลข
2. วัน/เดือน/ป
3. เวลา
4. สถานที่และทิศทาง
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
3
การสนทนาตามสถานการณในชีวิตประจําวัน
1. การทักทาย
2. การตอนรับและการรับรอง
3. การขอบคุณและการขอโทษ
4. การนัดหมาย
5. การสอบถามขอมูลทั่วไป
6. การสอบถามความตองการ
4
การเขียนภาษาจีน
1. การเขียนอักษรจีน
2. การเขียนคําภาษาจีน
5
เตรียมความพรอมการสอบ HSK
1. ทบทวนและเตรียมความพรอมสอบ HSK level 2
2. เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาเพื่อทักษะทางภาษาจีน
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

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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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
- ภาษาจีนเบื้องตน รหัสวิชา 3000-1243
แหลงเรียนรู
- http://www.chinese.cn
- แหลงทองเที่ยวตาง ๆ

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อายุตั้งแต 12 ปขึ้นไป
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการทองเที่ยว
กลุมวิชาภาษาเพือ่ งานโรงแรมและการทองเที่ยว
1703-4301
ภาษาญี่ปนุ เบื้องตน
75 ชั่วโมง
Fundamental Japanese
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับการใชศัพทและสํานวนภาษาญี่ปุนเบื้องตน
2. อานและเขียนตัวอักษรฮิรางานะและตัวอักษรคาตาคานะ
3. พูดใหขอมูลสวนตัวและครอบครัว
4. สนทนาในสถานการณเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน
5. สนทนาในสถานการณเกี่ยวกับการซื้อขายสินคา
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟง พูด อาน และเขียนภาษาญี่ปุนเบื้องตน การอานและเขียนตัวอักษรฮิ
รางานะและตัวอักษรคาตาคานะ ประโยคและไวยากรณพื้นฐาน คําศัพทและสํานวนภาษาเกี่ยวกับ การ
ทักทาย การแนะนําตัว การใหขอมูล สวนตัว ครอบครัว กิจวัตรประจําวัน และการซื้อขายสินคา การใช
ภาษาและทาทางในการสื่อสารอยางถูกตองตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา การใชเทคโนโลยีสืบคนขอมูล
เกี่ยวกับภาษาญี่ปุน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ตัวอักษรญี่ปุน
1. การอานและเขียนตัวอักษรฮิรางานะ
2. การอานและเขียนตัวอักษรคาตาคานะ
3. คําทักทายในสถานการณตาง ๆ
2
การใหขอมูลสวนตัว
1. ชื่อ อายุ สัญชาติ และศาสนา
2. งานอาชีพ
3. การทักทายและการแนะนําตัว
3
ครอบครัว
1. ครอบครัวของฉัน
2. ครอบครัวคนอื่น
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
4
กิจวัตรประจําวัน
1. กิจวัตรทีท่ ําในแตละวัน
2. ตารางเวลากิจวัตรประจําวัน
3. เทศกาลและวันสําคัญตาง ๆ ของญีป่ ุน
5
การซื้อขายสินคา
1. การสอบถามราคาสินคาและสกุลเงิน
2. การตอรองราคาสินคา
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

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. บัตรคําและแผนภูมิ
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- เอกสารและตําราภาษาญี่ปุนเบื้องตน
2 แหลงเรียนรู
- หองสมุด/สถานประกอบการ/แหลงทองเที่ยว
- เว็บไซตที่มเี นื้อหาเกี่ยวกับภาษาญี่ปุน
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีพื้นฐานความรูภาษาอังกฤษ
2. มีอายุ 12 ปขึ้นไป
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการทองเที่ยว
กลุมวิชาภาษาเพือ่ งานโรงแรมและการทองเที่ยว
1703-5501
ภาษาเกาหลีพนื้ ฐาน 1
150 ชั่วโมง
Basic Korean 1
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวการใชศัพทและสํานวนภาษาเกาหลีพื้นฐานในชีวิตประจําวัน
2. อานและเขียนอักษรเกาหลี
3. ใชภาษาแสดงเหตุการณในอดีต ปจจุบัน และอนาคต
4. สนทนาในสถานการณชีวิตประจําวัน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชศัพทและสํานวนภาษาพื้นฐานในชีวิตประจําวัน ระบบตัวอักษรเกาหลี
การอานและเขียนอัก ษรฮันกึล (Hangeul) คําศัพทเกี่ยวกับ ประเทศ สัญ ชาติ อาชีพ เวลา วัน/เดือน/ป
สิ่งอํานวยความสะดวก สถานที่ สิ่งของเครื่องใชสวนตัว และกิจวัตรประจําวัน สํานวนภาษา ที่ใชสนทนาใน
สถานการณชีวิตประจําวัน การทัก ทาย การขอและใหขอมูล การซื้อขาย การใชเวลาวาง และ วันหยุด
พั ก ผ อ น ไวยากรณ เ บื้ อ งต น ประโยคบอกเล า ประโยคคํ า ถาม และประโยคปฏิ เ สธ การใช ภ าษาที่
แสดงเหตุการณ หรือการกระทําในอดีต ปจจุบัน และอนาคต
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
อักษรฮันกึล (Hangeul) ตอนที่ 1
1. สระเดี่ยว
2. พยัญชนะเดี่ยว
2
อักษรฮันกึล (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
สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
5
วัน เดือน ป
1. คําศัพทเกี่ยวกับตัวเลข วัน สัปดาห เดือน ป และไวยากรณที่เกี่ยวของ
2. การใหขอมูลเกี่ยวกับ วัน เดือน ป
6
สถานที่
1. คําศัพทเกี่ยวกับที่ตั้ง สถานที่ และไวยากรณที่เกี่ยวของ
2. คําศัพทเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งของเครือ่ งใชสว นตัว
3. การใหขอมูลเกี่ยวกับที่ตั้งและสถานที่ของบุคคลและสิ่งของ
7
กิจวัตรประจําวัน
1. คําศัพทเกี่ยวกับตัวเลข เวลา คํากริยาที่ใชกบั กิจวัตรประจําวัน
2. ประโยคบอกเลา การใชภาษาแสดงเหตุการณในปจจุบัน และไวยากรณที่เกี่ยวของ
3. การใหขอมูลเกี่ยวกับเวลาและกิจวัตรประจําวัน
8
การซื้อของ
1. คําศัพทเกี่ยวกับสิ่งของ การซือ้ ขาย ประโยคคําถาม และไวยากรณที่เกี่ยวของ
2. การสนทนาเกี่ยวกับการซื้อขายสินคา
9
วันหยุดสุดสัปดาห
1. คําศัพทเกี่ยวกับการใชเวลาวาง และไวยากรณที่เกี่ยวของ
2. คําคุณศัพท และการใชภาษาแสดงเหตุการณในอดีต
3. การสนทนาเกี่ยวกับวันหยุดสุดสัปดาห
10
แผนสําหรับวันหยุดพักผอน
1. คําศัพทเกี่ยวกับกิจกรรมและสถานที่ในวันหยุดพักผอน และไวยากรณที่เกี่ยวของ
2. คําคุณศัพทบรรยายสถานที่ การใชภาษาแสดงเหตุการณในอดีต
3. การสนทนาเกี่ยวกับแผนสําหรับวันหยุดพักผอน
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ประเมินทักษะปฏิบัติการสื่อสาร
การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมในชั้นเรียน
แบบฝกทักษะ/งานมอบหมาย
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คุณธรรม จริยธรรม ทีพ่ ึงประสงค
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินทักษะ
แบบประเมินกิจกรรม
แบบฝก/ใบงาน
แบบทดสอบ
แบบสังเกต

เกณฑการประเมิน
30
15
15
20
20
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องรับโทรทัศน
2. เครื่องเลน CD/DVD พรอมชุดสื่อ CD/DVD
3. เครื่องคอมพิวเตอร
4. เครื่องฉายภาพ (โปรเจคเตอร) พรอมจอรับภาพ
5. เครื่องขยายเสียงชวยสอน
6. เอกสารประกอบการเรียนการสอน
7. บัตรคําและแผนภูมิ
8. เครือขายอินเตอรเน็ต
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- เอกสารและตําราภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1
- เอกสารประกอบการเรียนภาษาเกาหลี
2 แหลงเรียนรู
- หองสมุด/ศูนยการเรียนรูภาษา
- เว็บไซตที่มเี นื้อหาเกี่ยวกับภาษาเกาหลี
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีความสนใจในการศึกษาภาษาเกาหลี
2. มีอายุตั้งแต 12 ป ขึ้นไป

สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการทองเที่ยว
กลุมวิชาภาษาเพือ่ งานโรงแรมและการทองเที่ยว
1703-5502
ภาษาเกาหลีพนื้ ฐาน 2
150 ชั่วโมง
Basic Korean 2
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวการใชศัพทและสํานวนภาษาเกาหลีสื่อสารในชีวิตประจําวัน
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับครอบครัว ทิศทาง และสถานที่
3. สนทนาในสถานการณชีวิตประจําวัน
4. ฟงและพูดทางโทรศัพท
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชศัพทและสํานวนภาษาสื่อสารในชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมของ เจาของ
ภาษา และการใชภาษาตามมารยาทของสังคม ไวยากรณเกาหลี การสนทนาในสถานการณ ชีวิตประจําวัน
การนั ดหมาย การเดิน ทาง ทองเที่ยว การจราจร ครอบครัว ทิ ศทาง สถานที่ รานอาหาร งานอดิ เรก
การสนทนา ทางโทรศัพท และการพูดคุยในเรื่องตามความสนใจ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การนัดหมาย
1. คําศัพทเกี่ยวกับการนัดหมาย และไวยากรณทเี่ กี่ยวของ
2. การสนทนาเกี่ยวกับการขอนัดหมาย การปฏิเสธ และการเปลี่ยนแปลงนัดหมาย
2
สถานที่และทิศทาง
1. คําศัพทเกี่ยวกับทิศทาง ถนน และไวยากรณทเี่ กี่ยวของ
2. การใหขอมูลเกี่ยวกับเสนทางไปยังสถานที่ตาง ๆ
3
การเดินทางทองเที่ยว
1. คําศัพทเกี่ยวกับการทองเที่ยว สถานที่ทองเที่ยวทีส่ ําคัญ และไวยากรณที่เกี่ยวของ
2. การเลาประสบการณการเดินทางทองเที่ยว และแผนการเดินทางทองเที่ยว
4
การจราจร
1. คําศัพทเกี่ยวกับการเดินทาง การขนสง จราจร และไวยากรณที่เกี่ยวของ
2. การใหขอมูลเกี่ยวกับการจราจร หรือการเดินทาง
5
รานอาหาร
1. คําศัพทเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม โตะอาหาร และไวยากรณที่เกี่ยวของ
2. การสนทนาเกี่ยวกับการสัง่ อาหารและการแนะนําอาหาร
สาขาวิชาภาษาเพื่องานโรงแรมและการทองเที่ยว
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
6
งานอดิเรก
1. คําศัพทเกี่ยวกับงานอดิเรก เกม กีฬา และไวยากรณที่เกี่ยวของ
2. การใหขอมูลเกี่ยวกับงานอดิเรก และความสามารถพิเศษ
7
ครอบครัว
1. คําศัพทเกี่ยวกับครอบครัว เครือญาติ และไวยากรณที่เกี่ยวของ
2. การใหขอมูลเกี่ยวกับครอบครัว
8
การพูดโทรศัพท
1. คําศัพทเกี่ยวกับโทรศัพท การพูดโทรศัพท และไวยากรณทเี่ กี่ยวของ
2. การสนทนาทางโทรศัพท
9
การพูดคุยในเรื่องตามความสนใจ
1. ทบทวนคําศัพทและไวยากรณที่เรียนไปแลว
2. การพูดหรือสนทนาในเรื่องตามความสนใจ
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ประเมินทักษะปฏิบัติการสื่อสาร
การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมในชั้นเรียน
แบบฝกทักษะ/งานมอบหมาย
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คุณธรรม จริยธรรม ทีพ่ ึงประสงค
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินทักษะ
แบบประเมินกิจกรรม
แบบฝก/ใบงาน
แบบทดสอบ
แบบสังเกต

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องรับโทรทัศน
2. เครื่องเลน CD/DVD พรอมชุดสื่อ CD/DVD
3. เครื่องคอมพิวเตอร
4. เครื่องฉายภาพ (โปรเจคเตอร) พรอมจอรับภาพ
5. เครื่องขยายเสียงชวยสอน
6. เอกสารประกอบการเรียนการสอน
7. บัตรคําและแผนภูมิ
8. เครือขายอินเตอรเน็ต
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- เอกสารและตําราภาษาเกาหลีพื้นฐาน 2
- เอกสารประกอบการเรียนภาษาเกาหลี
2 แหลงเรียนรู
- หองสมุด/ศูนยการเรียนรูภาษา
- เว็บไซตที่มเี นื้อหาเกี่ยวกับภาษาเกาหลี
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีความสนใจในการศึกษาภาษาเกาหลี
2. มีอายุตั้งแต 12 ป ขึ้นไป
3. มีผา นการเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลีเบื้องตน 1 หรือเรียนภาษาเกาหลีมาไมนอยกวา 150 ชั่วโมง
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการทองเที่ยว
กลุมวิชาภาษาเพือ่ งานโรงแรมและการทองเที่ยว
1703-5503
ภาษาเกาหลีพนื้ ฐาน 3
150 ชั่วโมง
Basic Korean 3
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวการใชศัพทและสํานวนภาษาเกาหลีสื่อสารในชีวิตประจําวัน
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพ วัตถุสิ่งของ ฤดู ภูมิอากาศ และงานพิเศษ
3. ใชภาษาในการสํารองที่พักและโตะอาหาร
4. สนทนาในสถานการณชีวิตประจําวันและทางธุรกิจ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิ บั ติเกี่ ยวกับ การใชศัพ ท และสํ านวนภาษาสื่อ สารในชีวิต ประจํ าวัน วัฒ นธรรมของ
เจาของภาษาและการใชภาษาตามมารยาทของสังคม ไวยากรณ เกาหลี การใหขอมูล เกี่ยวกับ สุขภาพ
อาการเจ็บปวย สถานพยาบาล วัตถุสิ่งของ ฤดูและภูมิอากาศ การสนทนาในสถานการณชีวิตประจําวัน
การแลกเปลี่ยนเงินตรา การทําธุร กรรมที่ธนาคาร งานพิเศษ การจองหองพักและโตะ อาหาร และการ
หาบานพัก
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
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 และการเปรียบเทียบสิง่ ของ
3
การแลกเปลี่ยนเงินตรา
1. คําศัพทเกี่ยวกับสกุลเงิน การแลกเปลี่ยนเงินตรา การขอเงินคืน (Refund) และ
ไวยากรณที่เกี่ยวของ
2. การสนทนาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราและขอเงินคืน
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
4
ฤดูและภูมิอากาศ
1. คําศัพทเกี่ยวกับฤดู สภาพอากาศ และไวยากรณที่เกีย่ วของ
2. การใหขอมูลเกี่ยวกับฤดูและสภาพอากาศ
5

6
7

8
9

การจองหองพัก
1. คําศัพทเกี่ยวกับการจองหองพัก การจองโตะอาหาร และไวยากรณที่เกี่ยวของ
2. การสนทนาเกี่ยวกับการจองหองพักโรงแรมหรือโตะอาหาร การเปลี่ยนแปลงและ
ยกเลิกการจอง
ธนาคาร
1. คําศัพทเกี่ยวกับธนาคาร บัญชีธนาคาร การออมเงิน และไวยากรณที่เกี่ยวของ
2. การสนทนาเกี่ยวกับการทําธุรกรรมในธนาคาร
งานพิเศษ (Part-time Jobs)
1. คําศัพทเกี่ยวกับงานพิเศษ สถานทีท่ ํางาน และไวยากรณทเี่ กี่ยวของ
2. การใหขอมูลเกี่ยวกับประสบการณการทํางานพิเศษและเหตุผลที่ทํา
การหาบานพัก
1. คําศัพทเกี่ยวกับประเภทของที่พัก สวนตาง ๆ ในบาน และไวยากรณที่เกี่ยวของ
2. การใหขอมูลเกี่ยวกับที่พักตามความตองการ
การพูดคุยในเรื่องตามความสนใจ
1. ทบทวนคําศัพทและไวยากรณที่เรียนไปแลว
2. การพูดหรือสนทนาในเรื่องตามความสนใจ

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ประเมินทักษะปฏิบัติการสื่อสาร
การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมในชั้นเรียน
แบบฝกทักษะ/งานมอบหมาย
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คุณธรรม จริยธรรม ทีพ่ ึงประสงค
รวม
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เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินทักษะ
แบบประเมินกิจกรรม
แบบฝก/ใบงาน
แบบทดสอบ
แบบสังเกต

เกณฑการประเมิน
30
15
15
20
20
100
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เครื่องรับโทรทัศน
เครื่องเลน CD/DVD พรอมชุดสื่อ CD/DVD
เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องฉายภาพ (โปรเจคเตอร) พรอมจอรับภาพ
เครื่องขยายเสียงชวยสอน
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
บัตรคําและแผนภูมิ
เครือขายอินเตอรเน็ต

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- เอกสารและตําราภาษาเกาหลีพื้นฐาน 2
- เอกสารประกอบการเรียนภาษาเกาหลี
2 แหลงเรียนรู
- หองสมุด/ศูนยการเรียนรูภาษา
- เว็บไซตที่มเี นื้อหาเกี่ยวกับภาษาเกาหลี
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีความสนใจในการศึกษาภาษาเกาหลี
2. มีอายุตั้งแต 12 ป ขึ้นไป
3. มีผา นการเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลีเบื้องตน 1และ 2 หรือเรียนภาษาเกาหลีมาไมนอยกวา
300 ชั่วโมง
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ภาคผนวก

ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
พ.ศ. 2558
____________________________
โดยที่ ได มี ป ระกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่อ ง กรอบมาตรฐานหลั ก สู ต รวิช าชี พ ระยะสั้ น
พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 17 กันยายน 2551 เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเปนสวน
หนึ่งของเกณฑการรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อใหการบริหารงาน ดานวิชาการดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อใหการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน จึงสมควรออก
ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
อาศัยอํานาจตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2546 และที่ แก ไขเพิ่ ม เติ ม จึ ง ออกระเบี ยบสํานั ก งานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษาวาด วยการจั ด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2558 ไวดังนี้
ขอ 1 ระเบีย บนี้ เรีย กวา “ระเบีย บสํ านัก งานคณะกรรมการการอาชี วศึก ษาวาดวยการจั ด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2558”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ขอ 3 ใหใชระเบียบนี้บังคับแกสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ขอ 4 ใหยกเลิก ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2550
บรรดาระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 5 ในระเบียบนี้
“หลัก สูต ร” หมายความวา หลัก สูต รวิช าชีพ ระยะสั้น ที่ มี ส มรรถนะอยางน อยหนึ่ง หน วย
สมรรถนะและมีร ะยะเวลาในการเรียนไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ที่ได พัฒ นาหลักสูตรและอนุมัติห ลัก สูตรโดย
สถานศึกษา
“ประกาศนีย บัต รวิช าชีพ เฉพาะ” หมายความวา คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสําหรับ ผูสําเร็จ
การศึกษาตามหลัก สูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่ มีสมรรถนะอยางนอยหนึ่ง หนวยสมรรถนะและมีร ะยะเวลาใน
การเรียนไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ใชอักษรยอวา “ปวพ.”
“สถานศึกษา” หมายความวา วิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
“หัวหนา สถานศึก ษา” หมายความวา ผูอํานวยการวิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
/“นักศึกษา”...

“นักศึกษา” หมายความวา ผูที่ไดลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
“การศึกษานอกระบบ” หมายความวา การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุนในการกําหนด
จุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เปนเงือ่ นไขของการสําเร็จการศึกษา
โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคล
แตละกลุม
“สถานประกอบการ” หมายความวา บริษัท หางหุนสวน ราน รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐและ
เอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศที่รวมมือกับสถานศึกษาเพื่อจัดการศึกษา
“ครูที่ปรึกษา” หมายความวา ครูที่สถานศึกษามอบหมายใหทําหนาที่ใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา
ติดตามผลการเรียน และตักเตือน ดูแลความประพฤติของนักศึกษา
“วิทยากร” หมายความวา ผูประกอบอาชีพตามหลักสูตร ภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาเชิญเปนผูสอนหรือรวมเปนผูสอนในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ข อ 6 ให ร องเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาที่ ได รั บ มอบหมายจากเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญ หา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด 1
หลักสูตร
ขอ 7 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเปนการศึก ษานอกระบบ โดยใหส ถานศึก ษาพัฒ นาหลักสูตร
ตามกรอบการพั ฒ นาหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ที่ กํ า หนดแนบท า ยระเบี ย บนี้ โ ดยการมี ส ว นร ว มของ
สถานประกอบการ ผูประกอบอาชีพตามหลักสูตร สังคม ชุมชนที่มีสวนเกี่ยวของ และคํานึงถึงการที่นักศึกษา
จะนํ าไปใช ป ระโยชน เ กี่ย วกั บ การพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิ ต การประกอบอาชีพ เสริ ม การเปลี่ ย นอาชี พ ใหม
การพั ฒ นางานในอาชี พ เดิ ม การเข าทดสอบมาตรฐานอาชี พ การเข า ทดสอบมาตรฐานฝ มื อ แรงงาน
การเขาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ขอ 8 ใหสถานศึกษากําหนดระบบประกันคุณภาพหลักสูตรแตละหลักสูตรใหชัดเจน อยางนอย
ประกอบดวย 4 ประเด็นคือ
(1) คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
(2) การบริหารหลักสูตร
(3) ทรัพยากรประกอบการจัดการศึกษา
(4) ความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน
ขอ 9 ใหส ถานศึก ษาเปนผูอนุมัติห ลัก สูตรและจัดทําทะเบียนหลัก สูตรของสถานศึก ษาแลว
รายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ ภายใน 30 วันนับแตวันที่อนุมัติหลักสูตร
ในกรณีที่สถานศึกษายกเลิกหลักสูตรใดหรือปรับปรุง แกไข เพิ่มเติมหลักสูตรใดใหสถานศึกษา
รายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ ภายใน 30 วันนับแตวันที่ประกาศยกเลิกหลักสูตร
หรือประกาศปรับปรุง แกไข เพิ่มเติมหลักสูตร
/หมวด 2...

หมวด 2
การเปนนักศึกษา
ขอ 10 พื้นความรูและคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในแตละหลักสูตรใหเปนไปตามที่กําหนดไว
ในหลักสูตร
ขอ 11 ใหสถานศึกษาพิจารณารับสมัครและคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาในหลักสูตรตางๆไดตาม
ความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน และความพรอมของสถานศึกษา
ขอ 12 สถานศึกษาอาจใหมีการตรวจรางกายโดยแพทยปริญ ญา เฉพาะผูที่ไดรับ การคัดเลือก
เขาศึกษาในบางหลักสูตรก็ได
ขอ 13 ผูที่ไดรับ การคัดเลือกเขาศึก ษา จะมีส ภาพเปนนั ก ศึก ษาเมื่อไดล งทะเบี ยนเขาเรียน
ในหลักสูตรตางๆและชําระเงินคาธรรมเนียมตางๆตามที่สถานศึกษากําหนด โดยมีผูปกครองซึ่งสถานศึกษา
เชื่ อ ถื อ มาให คํ า รั บ รองและทํ า หนั ง สื อ มอบตั ว เว น แต นั ก ศึ ก ษาที่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะแล ว สถานศึ ก ษา
อาจใหผูปกครองมาใหคํารับรองและทําหนังสือมอบตัวหรือไมก็ได
ขอ 14 ใหส ถานศึ ก ษาจั ดการประชุม ชี้แ จงและปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ให ท ราบแนวทาง
การศึกษา และระเบียบ ขอบังคับและประกาศตางๆที่เกี่ยวของ
ในกรณีที่นักศึกษายังไมบรรลุนิติภาวะ ใหสถานศึกษาพิจารณาเชิญผูปกครองเขารวมประชุมดวย
ขอ 15 สถานศึกษาอาจออกบัตรประจําตัวใหแกนักศึกษาก็ได
บั ต รประจํ า ตั ว ต อ งระบุ เ ลขที่ ชื่ อ สถานศึ ก ษา รหั ส สถานศึ ก ษา ชื่ อ ชื่ อ สกุ ล นั ก ศึ ก ษา
รหัสประจําตัวนักศึกษา เลขประจําตัวประชาชน ชื่อหลักสูตร วันออกบัตร วันหมดอายุ ลายมือชื่อหัวหนา
สถานศึกษาหรือผูไดรับมอบหมายใหทําการแทน และใหมีรูปถายครึ่งตัวของนักศึกษา หนาตรง ไมสวมหมวก
ไมสวมแวนตาดํา ถายไวไมเกิน 6 เดือน ติดลงในบัตร กับใหมีลายมือชื่อของนักศึกษาและใหมีตราสถานศึกษา
บนบัตรโดยใหติดที่รูปถายบางสวน
บัตรประจําตัวนี้ใหมีอายุเทากับระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
ขอ 16 สถานศึกษาอาจแตงตั้งครูที่ปรึกษาประจํากลุม นักศึกษาแตละหลักสูตร เพื่อทําหนาที่
ใหคําปรึกษาใหคําแนะนํา ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา
ขอ 17 การพนสภาพนักศึกษา ใหเปนตามกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้
(1) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(2) ลาออก
(3) ถึงแกกรรม
(4) สถานศึกษาสั่งใหพนสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้
ก. ขาดเรียน ขาดการฝกอาชีพ ติดตอกันเกินรอยละ 20 ของจํานวนชั่วโมงการเรียนของ
หลักสูตร
ข. ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในระหวางการเปนนักศึกษา เวนแตเปน
โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ทั้งนี้ยกเวนกรณีที่สถานศึกษาจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใหผูตองขังอยูแลว
ค. ขาดพื้นความรูหรือขาดคุณสมบัติ ตามขอ 10
/ขอ 18 ในกรณี....

ขอ 18 ในกรณี ที่นัก ศึก ษาประพฤติฝาฝนระเบียบ ขอบังคับ ของสถานศึก ษาให ส ถานศึก ษา
พิจารณาลงโทษตามระเบียบของสถานศึกษาภายใตระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียน
และนักศึกษา พ.ศ. 2548
หมวด 3
การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลและประเมินผลการเรียน
ขอ 19 ใหสถานศึกษากําหนดวัน เวลาในการจัดการเรียนการสอนแตละหลักสูตรไวในการรับ
สมัครเขาศึกษา
ขอ 20 ให ส ถานศึก ษาจั ดกลุม การเรียนการสอนไดต ามความเหมาะสมกับ หลัก สูต รแตล ะ
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 วิท ยากร แจงวิธีก ารจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการเรียน
ใหนักศึกษาทราบกอนการจัดการเรียนการสอนดวย
ขอ 24 นัก ศึก ษาตองมีเวลาเขาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนชั่วโมงการเรียนของ
หลักสูตร จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการประเมินผลการเรียนเพื่อการสําเร็จการศึกษา
ในกรณีที่มีความจําเปนอยางแทจริง หัวหนาสถานศึกษาอาจพิจารณาผอนผันใหเปนรายๆไป
ขอ 25 การประเมินผลการเรียนใหใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน ดังนี้
4.0 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม
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 ผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ (ตก)
/ขอ 26 ผูสําเร็จ...

ขอ 26 ผูสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) เปนผูที่มีสิทธิไดรับการประเมินผลการเรียนเพื่อการสําเร็จการศึกษา ตามขอ 24
(2) เปนผูทผี่ านเกณฑประเมินทุกสมรรถนะของหลักสูตร
(3) เปนผูที่ไดระดับผลการเรียนตัง้ แต 1.0 ขึ้นไป
ขอ 27 ใหหัวหนาสถานศึกษาเปนผูอนุมัติผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษา
หมวด 4
เอกสารการศึกษา
ขอ 28 สถานศึกษาตองจัดใหมีเอกสารการศึกษา ดังตอไปนี้
(1) ระเบียนแสดงผลการเรียนประจําตัวนักศึกษา ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้ซึ่งใชชื่อยอวา
“รบ.1 ปวพ.58” และตองเก็บรักษาไวตลอดไป
การจัดทํา “รบ.1 ปวพ.58” ใหหัวหนางานทะเบียนหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําการแทนเปน
ผูจัดทํา ลงลายมือชื่อพรอมทั้ง วัน เดือน ป และใหหัวหนาสถานศึกษาหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําการแทน
เปนผูลงนามรับรองผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(2) รายงานผลการเรียนของผูท ี่สาํ เร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามแบบที่กําหนด
ทายระเบียบนี้ ซึ่งใชชื่อยอวา “รบ.2 ปวพ.58” และตองเก็บรักษาไวตลอดไป
(3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
ขอ 29 ใหสถานศึกษาจัดทําประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
ประจําตัวนักศึกษา มอบใหแกผูสําเร็จการศึกษา
ขอ 30 ใหสถานศึก ษาจัดทําสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนประจําตัวนัก ศึกษาจากตนฉบับ
ที่ส ถานศึก ษาตองเก็บ รักษาไว และประทับ ตรา“สําเนาถูก ตอง”แลวใหหัวหนางานทะเบียนหรือผู ที่ไดรับ
มอบหมายใหทําการแทนลงลายมือชื่อรับรองสําเนาพรอมทั้งวัน เดือน ป ที่ออกสําเนา
ขอ 31 ในกรณีที่นักศึกษาหรือผูสําเร็จการศึกษา ตองการระเบียนแสดงผลการเรียนประจําตัว
นักศึกษา ฉบับ ภาษาอังกฤษ (Transcript) ใหสถานศึก ษาจัดทําตามแบบที่ กําหนดทายระเบียบนี้ และเก็บ
รักษาไวตลอดไป โดยจัดทําสําเนาและประทับตรา CERTIFIED TRUE COPY แลวใหหัวหนางานทะเบียนหรือ
ผูที่ไดรับ มอบหมายใหทําการแทนลงลายมือชื่อรับรองสําเนาพรอมทั้งวัน เดือน ป ที่ออกสําเนามอบใหแก
นักศึกษาหรือผูสําเร็จการศึกษา
ขอ 32 ในกรณีที่ผูสําเร็จการศึกษาตองการประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ ฉบับภาษาอังกฤษให
สถานศึกษาจัดทําตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
ขอ 33 ใหส ถานศึกษาจัดทําสําเนารายงานผลการเรียนของผูที่สําเร็จการศึก ษาตามหลักสูตร
วิชาชี พระยะสั้น แตล ะหลั ก สู ตร แต ล ะรุ นจากต น ฉบั บ ที่ ส ถานศึ ก ษาต องเก็บ รัก ษาไว และประทั บ ตรา
“สําเนาถูกตอง” แลวใหหัวหนาสถานศึกษาลงลายมือชื่อรับรองสําเนา พรอมทั้ง วัน เดือน ป ที่ออกสําเนา
แลวรวมจัดสงสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปละ 2 ครั้งดังนี้
(1)รายงานผลการเรียนของผูที่สําเร็จ การศึกษาตามหลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้น ระหวางวัน ที่
1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ระยะเวลา 6 เดือน ของทุกป ใหจัดสงภายในวันที่ 30 เมษายน ของป
(2)รายงานผลการเรียนของผูที่สําเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระหวางวัน ที่
1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน ระยะเวลา 6 เดือน ของทุกป ใหจัดสงภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของป
/บทเฉพาะกาล...

บทเฉพาะกาล
ขอ 34 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกอนวันทีร่ ะเบียบนี้ใชบงั คับ
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2550 จนกวานักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2558

(นายชัยพฤกษ เสรีรักษ)
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กรอบการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
แนบทายระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ พ.ศ. 2558
๑. สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการสํารวจวิเคราะหความตองการกําลังคน ความตองการอาชีพและความ
พรอมของสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หัวหนาแผนกวิชา
และครูผูส อน เพื่อสํารวจวิเคราะหความตองการอาชีพ ความตองการกําลังคนในทองถิ่น รวมทั้งความ
พรอมของสถานศึกษา และกฎ ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ เพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ
เลือกอาชีพที่จะพัฒนาหลักสูตร
๒. สถานศึก ษาแตงตั้งคณะกรรมการพัฒ นาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ซึ่งประกอบดวยหัวหนางานพัฒ นา
หลักสูตรและการเรียนการสอน หัวหนาแผนกวิชา ครูผูสอนและผูเชี่ยวชาญดานอาชีพ ดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใหสอดคลองกับลักษณะของงานอาชีพและสมรรถนะของผูปฏิบัติงานที่อาชีพนั้น
ตองการตามแบบการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๓. สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประกอบดวยรองผูอํานวยการฝาย
วิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร ผูเชี่ยวชาญดานอาชีพ ผูแทนสมาคมหรือองคกรวิชาชีพ ผูแทนชุมชน
และผูแทนคณะกรรมการพัฒ นาหลัก สูตร จํานวน ๗-๑๐ คน เพื่อดําเนินการทวนสอบความถูก ตอ ง
เหมาะสมของหลักสูตรและรายละเอียดที่เกี่ยวของหากเห็นวาควรปรับปรุงแกไข ใหสงกลับคณะกรรมการ
พัฒ นาหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับ ปรุงแกไข หากเห็นวาถูก ตองเหมาะสมแลวใหนําเสนอผูอํานวยการ
สถานศึกษาเพื่ออนุมัติหลักสูตร
๔. สถานศึ ก ษาจัด ทํ าทะเบี ยนหลัก สูต รที่ผ านการอนุมั ติ และรายงานให สํานั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาทราบ
๕. สถานศึกษาติดตามประเมินผลการนําหลักสูตรไปใชเพื่อการประกันคุณภาพหลัก สูตร อยางนอยใน ๔
ประเด็น สําหรับใชเปนแนวทางในการพัฒ นาหลัก สูตร รวมทั้งการปรับ ปรุงและพัฒ นามาตรฐานและ
คุณภาพการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ ไดแก
(๑). คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
(๒). การบริหารหลักสูตร
(๓). ทรัพยากรประกอบการจัดการศึกษา
(๔). ความตองการของตลาด แรงงาน สังคมและชุมชน

การกําหนดรหัสหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น/หลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพ

X

X

X - 1

2

3

4 - 5

6

7

8

ลําดับที่รายวิชา ตั้งแต 01-99
ชวงระยะเวลาเรียน
กลุมวิชาชีพ/กลุมงานอาชีพ
สาขาวิชา
ประเภทวิชา
1 = หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รหัสสถานศึกษา

1
2
3
4
5
6
7
8
9

=
=
=
=
=
=
=
=
=

ประเภทวิชา (รหัสตัวที่ 2)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ประเภทวิชาศิลปกรรม
ประเภทวิชาคหกรรม
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประเภทวิชาประมง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1
2
3
4
5
6
7
8
9

=
=
=
=
=
=
=
=
=

ชวงระยะเวลาเรียน (รหัสตัวที่ 6)
ระยะเวลาเรียน
1 – 30 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน 31 – 60 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน 61 – 90 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน 91 – 120 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน 121 – 150 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน 151 – 180 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน 181 – 210 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน 211 – 240 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน ตั้งแต 241 ชั่วโมงขึ้นไป

หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา (รหัสตัวที่ 3-4)
เลข 01 หมายถึง ชางยนต

เลข 02 หมายถึง ชางกลโรงงาน
เลข 03 หมายถึง ชางเชื่อมโลหะ
เลข 04 หมายถึง ชางไฟฟา
เลข 05 หมายถึง ชางอิเล็กทรอนิกส

เลข 06 หมายถึง ชางกอสราง

เลข 07 หมายถึง ชางพิมพ
เลข 08 หมายถึง ชางเครื่องทําความเย็น

กลุมวิชา/กลุมงาน (รหัสตัวที่ 5)
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข

1 หมายถึง
2 หมายถึง
3 หมายถึง
4 หมายถึง
5 หมายถึง
6 หมายถึง
7 หมายถึง
8 หมายถึง
1 หมายถึง
1 หมายถึง
1 หมายถึง
2 หมายถึง

เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

งานจักรยานยนต
งานเครื่องยนตเล็ก
งานเครื่องยนต
งานไฟฟารถยนต
งานระบบสงกําลังรถยนต
งานเครื่องลางรถยนต
งานอิเล็กทรอนิกสยานยนต
งานบริการยานยนต
งานชางกลโรงงาน
งานชางเชื่อมโลหะ
งานชางไฟฟา
งานชางบํารุงรักษาระบบไฟฟา
ขนสงทางราง
งานพื้นฐานชางอิเล็กทรอนิกส
งานเสียงและภาพ
งานโทรคมนาคม
งานเครื่องใชสํานักงาน
งานระบบควบคุม
งานเขียนแบบกอสราง
งานไม
งานคอนกรีต
งานปูน
งานประปา – สุขภัณฑ
งานสีและตกแตงพื้นผิว
งานสํารวจ
งานพิมพ
งานเครื่องทําความเย็น

หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา (รหัสตัวที่ 3-4)
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข

01
02
03
04
05

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

บัญชี
การขาย
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร
ธุรกิจและการจัดการ

กลุมวิชา/กลุมงาน (รหัสตัวที่ 5)
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข

1
1
1
1
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

งานบัญชี
งานขาย
งานเลขานุการ
งานคอมพิวเตอร
งานโลจิสติกส

หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขาวิชา (รหัสตัวที่ 3-4)
เลข 01 หมายถึง การโรงแรม
เลข 02 หมายถึง การทองเทีย่ ว
เลข 03 หมายถึง ภาษาเพื่องานโรงแรมและ
การทองเทีย่ ว

กลุมวิชา/กลุมงาน (รหัสตัวที่ 5)
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข

1
1
2
3
1
2
3
4
5

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

งานโรงแรมและบริการ
งานทองเที่ยวและบริการ
งานนวดแผนไทย
งานสปาและความงาม
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุน
ภาษาเกาหลี

หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา (รหัสตัวที่ 3-4)

กลุมวิชา/กลุมงาน (รหัสตัวที่ 5)

เลข 01 หมายถึง ผาและเครื่องแตงกาย

เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข

1
2
3
4
5
6

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เลข 02 หมายถึง อาหารและโภชนาการ

เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข

1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
1
2
3

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เลข 03 หมายถึง คหกรรมศาสตรทั่วไป

เลข 04 หมายถึง คหกรรมธุรกิจ

งานเสื้อผาสตรี
งานเสื้อผาชาย
งานเสื้อผาเด็ก
งานเสื้อผาอุตสาหกรรม
งานปกจักร
งานออกแบบและธุรกิจ
เครื่องแตงกาย
งานขนมอบ
งานอาหารไทยและขนมไทย
งานอาหารนานาชาติ
งานถนอมอาหารและแปรรูป
งานเสริมสวย
งานดอกไมสด
งานใบตอง
งานแกะสลัก
งานดอกไมประดิษฐ
งานประดิษฐ
งานสมุนไพร
งานธุรกิจจัดตกแตงพิธีและสถานที่
งานบริบาล

หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชา (รหัสตัวที่ 3-4)
เลข 01 หมายถึง วิจิตรศิลป
เลข 02 หมายถึง ออกแบบ
เลข 03 หมายถึง หัตถกรรม

เลข 04 หมายถึง ถายภาพและวีดิทัศน
เลข 05 หมายถึง เครื่องประดับและอัญมณี

เลข 06 หมายถึง ดนตรี

เลข 07 หมายถึง คอมพิวเตอรกราฟก

เลข 08 หมายถึง พยากรณ

กลุมวิชา/กลุมงาน (รหัสตัวที่ 5)
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข

1
2
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

งานจิตรกรรม
งานปฏิมากรรม
งานออกแบบตกแตง
งานออกแบบผลิตภัณฑ
งานออกแบบพาณิชยศิลป
งานจักสาน
งานเพนทสี
งานผา
งานโลหะรูปพรรณ
งานหลอ
งานหนัง
งานไม
งานเครื่องเคลือบดินเผา
งานอื่น ๆ (งานแกว ...)

เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข

1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

งานศิลปการถายภาพ
งานการถายภาพโฆษณา
งานวีดิทัศน
งานการออกแบบและตนแบบ
งานรูปพรรณ
งานประดับอัญมณี
งานเจียรไนอัญมณี
งานการวิเคราะหอัญมณี
ดนตรีไทย
ดนตรีสากล
ดนตรีพื้นบาน
ลีลาศ
งานคอมพิวเตอรกราฟกอารต
งานแอนิเมชั่น
งานมัลติมีเดีย

เลข 1 หมายถึง งานโหราศาสตร

หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชา (รหัสตัวที่ 3-4)
เลข 01 หมายถึง พืชศาสตร
เลข 02 หมายถึง สัตวศาสตร

เลข 03 หมายถึง อุตสาหกรรมเกษตร
เลข 04 หมายถึง เทคโนโลยีการจัดการเกษตร

กลุมวิชา/กลุมงาน (รหัสตัวที่ 5)
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข

1
2
1
2
3
4
1
2
3
1
2

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

งานพืชไร
งานพืชสวน
งานสัตวปก
งานสัตวเล็ก
งานสัตวใหญ
งานสัตวน้ํา
งานผลิตภัณฑพืช
งานผลิตภัณฑสัตว
งานผลิตภัณฑสัตวน้ํา
งานชางเกษตร
งานธุรกิจเกษตร

คําสั่ง

คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่
/2558
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุงเนนสมรรถนะอาชีพ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการอาชีวศึกษา
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อผลิตกําลังคนที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงคสอดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระตามลัก ษณะภูมิภาคและยุท ธศาสตรของจังหวัด ซึ่งการ
ดําเนินการดังกลาวจําเปนตองมีหลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และเปดโอกาสใหชุมชน สถานประกอบการ
และหน วยงานที่ เกี่ ยวขอ งได มีส วนรวมในการพั ฒ นา เพื่ อให มั่ นใจวาผู สําเร็จ การศึ ก ษามี ความรู ทัก ษะ
ประสบการณในงานอาชีพ รวมทั้งมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค สามารถนําไปประยุกตใชเพื่อพัฒ นา
ตนเองและงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากนโยบายดัง กลาว สํานั ก งานคณะกรรมการการอาชีวศึ ก ษา จึง มอบหมายให ห นว ย
ศึก ษานิเทศกดําเนินโครงการพั ฒ นาหลัก สูตรวิชาชีพระยะสั้นมุง เนนสมรรถนะอาชีพ เพื่อ ใหก ารดําเนิ น
โครงการฯ เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ จึงขอแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูม ี
รายชื่อเปนคณะกรรมการดังนี้
คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. นายชัยพฤกษ เสรีรักษ
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. นายอกนิษฐ
คลังแสง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. นายวณิชย
อวมศรี
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. นายชาญเวช
บุญประเดิม
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5. นายประชาคม จันทรชิต
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
รักษาการในตําแหนง ที่ปรึกษาดานมาตรฐานอาชีวศึกษา
ชางอุตสาหกรรม
6. นายไพฑูรย
นันตะสุคนธ
หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก
7. นายประจวบ แกวเขียว
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสระบุรี
8. นายประภาส คงสบาย
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร-แจมใส
9. นายอนันต
หอมพิกุล
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี
10. นายสมบูรณ
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
วระพงษสทิ ธิกุล หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
5. นางสาวปยวีร จุติพงษรกั ษา
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
6. นางธัญญาภรณ จําลองกุล
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
7. นายชาตรี
ชนานาฎ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
8. นายประพนธ จุนทวิเทศ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
9. นายเลิศ
วุฒิชาติปรีชา
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
10. นางศศิธร
กุลสิรสิ วัสดิ์
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
11. นายพนมพร
แฉลมเขตต
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
12. นายวิชัย
จิตมาลีรัตน
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
13. นางสาวโสภิดา ลิ้มวัฒนาพันธ หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
14. นางสาวสุกญ
ั ญา แดงจักรศรี
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
15. นางสุดา
ปลื้มพันธ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
16. นางอัมพร
พีรพลานันท
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
17. นางพรทิพย
เอกมหาราช
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
กรรมการ
18. นางสาวอารี
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
คณะกรรมการทําหนาที่
1. จัดเตรียมสถานที่ประชุม สงเสริมสนับสนุนการดําเนินโครงการ การจัดกิจกรรม ประสานงานกับสํานัก
สถานศึกษา คณะกรรมการ และบุคคลที่เกี่ยวของ
2. จัดพิธีเปด-ปด การเชิญประธานในพิธีเปด ดําเนินพิธีการในการประชุม พิธีกร บันทึกภาพหรือวีดิทัศน
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
1. นายธงชัย
กัณฑานนท
ผูทรงคุณวุฒิ
2. นายอุดมศักดิ์ ธัญญรักษ
ผูทรงคุณวุฒิ
3. นายรังษี
สุขารมณ
กรรมการผูจ ัดการ บริษัท โมโตยูกิ (ประเทศไทย) จํากัด
4. นายกันยารัตน พัชรารักษ
ผูอํานวยการอาวุโส บริษทั คันทรี กรุป (มหาชน) จํากัด
5. นางสาวรินทรลภัส สิริวัฒนชนะ กรรมการบริหาร บริษัท ไทยธรรมอัลไลแอนซ จํากัด
6. นางสาวพิชญา
เอกมหาราช ผูจัดการโรงเรียนแฟชั่นบางกอกดีไซนอารท
/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการวิชาการและวิทยากร
1. นายไพฑูรย
นันตะสุคนธ
หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก
ประธานกรรมการ
2. นายพนมพร
แฉลมเขตต
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
3. นางสาวปยวีร จุติพงษรกั ษา หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
4. นายชาตรี
ชนานาฎ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
5. นายประพนธ
จุนทวิเทศ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
6. นางสาวโสภิดา ลิ้มวัฒนาพันธุ หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
7. นายวิชัย
จิตมาลีรัตน
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
8. นายเลิศ
วุฒิชาติปรีชา หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
9. นางสุดา
ปลื้มพันธ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
10. นางอัมพร
พีรพลานันท
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
11. นายจรูญ
เตชะเจริญกิจ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง
กรรมการ
12. นายสุธี
โรจนบุญถึง
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง
กรรมการ
13. นางศศิธร
กุลสิรสิ วัสดิ์
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
14. นางสาวสุกญ
ั ญา แดงจักรศรี
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
15. นางสาววัลลภา อยูทอง
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการและเลขานุการ
16. นางวิยดา
วัฒนาเมธี
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
17. นางสาวโสภี
นิลรักษ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการทําหนาที่
1. วางแผนการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุงเนนสมรรถนะอาชีพ รวบรวม เรียบเรียง และ
จัดทําเอกสารวิชาการ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของประกอบการประชุมปฏิบัติการฯ
2. เปนวิทยากรบรรยายใหความรูตามตารางการประชุมปฏิบัติการฯ
3. เปนวิทยากรในการปฏิบัติงานกลุมตามประเภทวิชา และสาขาวิชา
4. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางยนต
1. นายอนันต
หอมพิกุล
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล
เทงใหญ
วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม
กรรมการ
3. นายชุมพล
แกวศิริ
วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี
กรรมการ
4. นายอํานาจ
ไพศาลสุขสมปอง วิทยาลัยสารพัดชางลพบุรี
กรรมการ
5. นายโสภณ
อินทรเพ็ญ
วิทยาลัยสารพัดชางชลบุรี
กรรมการ
6. นายอรุณรวี เกิดสมบัติ
วิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช
กรรมการ
7. นายปรินทร สีเที่ยงธรรม
วิทยาลัยสารพัดชางสุมทรปราการ
กรรมการ
8. นายสุรสิงห ศรีชะตา
วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาชางกลโรงงาน
1. นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประธานกรรมการ
2. นายสนธยา
รอสูงเนิน
วิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร-แจมใส
กรรมการ
3. นายกรีพล
ศิริบุญสุข
วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ
กรรมการ
/4. นายตวงอัฐ...

4. นายตวงอัฐ
ตุมอญ
5. นายสุรศักดิ์
เทพทอง
6. นายพัชรินทร แกวเจริญ
7. นายศรายุทธ ทองอุทัย
8. นายสุพัฒน ศรีสัมฤทธิ์
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
1. จาสิบเอกสมพร ชูทอง
2. นางสาวจิตราวรรณ บุตราช
3. นายพิรชัช
ชังเภา
4. นายวัชรศักดิ์ ดาราศาสตร
5. นายธีระพงศ คชเสน
6. นายธนวัฒน จิตตใจฉ่ํา
๗. นายชาญณรงค สวนพาณิชย
สาขาวิชาชางไฟฟา
1. นายสมบัติ
นาหลวง
2. นายทนง
ทองมาก
3. นายเฉลิมศักดิ์ พงษกลาวขํา
4. นายธีระยุทธ นุยนุน
5. นายธีรพงษ
เรือลม
6. นายสุริยา
เสนา
สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น
1. นายอาชวิศร ถาวรสุข
2. นายชยพล
โพธิ
3. นางวิจิตรา
แสงศรี
4. นายอนุศักดิ์ แตงภู
4. นายทศทิศ
วินิจฉัยภาค
สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
1. นายอนุชิต
อรรถานิธี
2. นายชัยพัฒนพงษ ภูสัตยคํา
3. นายกฤตพล รามสวัสดิ์
4. นายไพโรจน พอใจ
5. นายเฉลิมชัย สุขสมบูรณ
6. นายวชิระ
ไชยสิงห
7. นายปกรณ
สุขพูลผล
8. นายสุธาพัฒน ภูริอริยฐานนท

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษก
ประธานกรรมการ
หนองจอก
รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษก
กรรมการ
หนองจอก
วิทยาลัยสารพัดชางชลบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง
กรรมการ
วิทยาลัยการอาชีพอูทอง
กรรมการ
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก กรรมการและเลขานุการ
รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม
ประธานกรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางระยอง
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางแพร
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช
กรรมการและเลขานุการ
รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางพระนคร
ประธานกรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางธนบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางธนบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง
กรรมการและเลขานุการ
รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี
ประธานกรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคนาน
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ ระยา
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี
กรรมการและเลขานุการ
/สาขาวิชา...

สาขาวิชาชางกอสราง
1. นายโสรัฐ
นาคทัต
รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานแพว ประธานกรรมการ
2. นายสัญญา
บุรา
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
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
ประธานกรรมการ
พระนครศรีอยุธยา
2. นางสุชาดา
เทพพิบูล
วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ ระยา
กรรมการ
3. นางสุวะดี
เพชรจํารัส
วิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาส
กรรมการ
4. นางกมลมาศ
หมาดหมาน
วิทยาลัยสารพัดชางกระบี่
กรรมการ
5. นางสาวอัศณีย เวทวัง
วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง
กรรมการ
6. นางพชรมน
ซื่อตรง
วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาการเลขานุการ
1. นางคนึงลักขณ แสงประเสริฐ
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชาง
ประธานกรรมการ
พระนครศรีอยุธยา
2. นางพชร
พุทธิเนตร
วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง
กรรมการ
3. นางสุกญ
ั ญา
แยมยิ้ม
วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ ระยา
กรรมการ
4. นางสาวแพรวพรรณ บุญฤทธิ์มนตรี วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ ระยา
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
1. นายประภาส
คงสบาย
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชาง
ประธานกรรมการ
บรรหาร-แจมใส
2. นางสุทิศา
ออนสมกฤษ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
กรรมการ
3. นางมรกต
จันทรเจริญ
วิทยาลัยสารพัดชางชลบุรี
กรรมการ
4. นางกันนิกา
มะลิตัน
วิทยาลัยสารพัดชางขอนแกน
กรรมการ
5. นางสาวอพรรัตน บุญรักษา
วิทยาลัยสารพัดชางสกลนคร
กรรมการ
6. นางสาวอรุณี
สุขชวย
วิทยาลัยสารพัดชางชุมพร
กรรมการ
7. นางสมจิตร
อุระงาม
วิทยาลัยสารพัดชางสระแกว
กรรมการ
8. นายสุวิทย
เดือนดาว
วิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร-แจมใส กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาโลจิสติกส
1. นายวศินวุฒิ
พุทธศิริรังษี
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
ประธานกรรมการ
2. นางสาวเครือฟา อุทธิยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์
คงคามี
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีมุกดาหาร
กรรมการ
4. นางชนาธิป
อรุณสุรัตน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค
กรรมการและเลขานุการ
/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขาวิชาการทองเที่ยว
1. นางธารทิพย
พัชรมณีปกรณ รองผูอํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและ
ประธานกรรมการ
การทองเที่ยวกรุงเทพ
2. นางกนกพรรณ คุณาจารย
วิทยาลัยสารพัดชางอุตรดิตถ
กรรมการ
3. นางสาวกันยารัตน เหลาตระกูล วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
กรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี ฤทธา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม
กรรมการ
5. นางกุลสิ รา
สุวรรณ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยว กรรมการและเลขานุการ
กรุงเทพ
สาขาวิชานวดแผนไทย
1. นายสมนึก
พุมขุน
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางธนบุรี
ประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา
เจริญภัทรเภสัช คลินิกราชาวดีการแพทยแผนไทย
กรรมการ
3. นางรัติยา
ชัยเทือง
วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี
กรรมการ
4. นางธนัชพร
คุมเมือง
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
กรรมการ
5. นางสายสุนี
ทองดีนอก
วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา
กรรมการ
6. นางกนกพรรณ คุณาจารย
วิทยาลัยสารพัดชางอุตรดิตถ
กรรมการ
7. นางแสงรัศมี
ปนทอง
วิทยาลัยสารพัดชางธนบุรี
กรรมการและเลขานุการ
กลุมวิชาภาษา
1. นายพิศิษฐ
พลแกว
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม
ประธานกรรมการ
2. นางวารี
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. นางศรีสรุ างค
อนุชาติกิจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมการ
8. นายทรงวุฒิ
อุดวงค
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
กรรมการ
9. นายปลิว
ตอเจริญ
ขาราชการบํานาญ
กรรมการ
10. นางจิราภา
บุพพโก
วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
1. นางจําเรียง
หนูดํา
ผูอํานวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม
ประธานกรรมการ
นครศรีธรรมราช
2. นายสมศักดิ์
อัตโสภณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
กรรมการ
3. นายนพดล
บุญยัง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
กรรมการ
4. นายวิทยา
สุริยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร
กรรมการ
5. นายทวิพจน
บุญเหลือ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
กรรมการ
6. นายทศพร
ถังมณี
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
กรรมการ
7. นายกิติศักดิ์
พุทธรัตน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
กรรมการ
8. นายสมพัก
บัวหลวง
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ
/สาขาวิชา...

สาขาวิชาออกแบบ
1. นางจําเรียง

หนูดํา

2. นางสาววราภรณ ทิมประดับ
3. นางสาวศริญญา วรจันทร
4. นางศุลีพร
ใบไพศาล
5. นางอัปสร
ชายโอฬาร
6. นายอุทัย
สันติวีรยุทธ
7. นางสาวนิภาพรรณ คงแกว
สาขาวิชาวิจิตรศิลป
1. นางจําเรียง
หนูดํา
2. นายธราธร
แกวโสนด
3. นางวิสา
เพ็ชรธงไชย
4. นายชัยภัทร
สอนเครือ
5. นายหมัดหนูด บุญเทียม
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
1. นางจําเรียง
หนูดํา

ผูอํานวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม
ประธานกรรมการ
นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค
กรรมการ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
กรรมการ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
กรรมการ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ
ผูอํานวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม
ประธานกรรมการ
นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
กรรมการ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
กรรมการ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ
ผูอํานวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม
ประธานกรรมการ
นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ

2. นายจิรายุศ
3. นางสาวลัดดา
4. นายวีรศักดิ์
สาขาวิชาพยากรณ
1. นายธนกฤต

จิราวัลย
มุขแจง
ยินดี

2. นายณัทกิจพัฒน
3. นางสมพร
4. นายพีระพล
สาขาวิชาดนตรี
1. นายสมนึก
2. นายสนธิ
3. นายระวิ
4. นายพิพัฒน
5. นายสุรัตน
6. นายสมนึก
7. นายสุรพล
8. นายสุบัน

หอมวิจิตรกุล
อภิสิทธิสกุล
แพถนอม

รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชาง
สมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ

พุมขุน
ภูละมูล
ดาบทอง
ทองระอา
อมราภรณพสิ ุทธิ์
อุนแกว
นามเสนา
แพงบุปผา

ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางธนบุรี
ประธานกรรมการ
รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
กรรมการ
รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางเพชรบูรณ
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี
กรรมการ

แยมเผื่อน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

/9. นายสุริยา...

9. นายสุริยา
มันตะรักษ
วิทยาลัยสารพัดชางพิจิตร
กรรมการ
10. นายพิทักษ
ขจรธรรมรักษ วิทยาลัยสารพัดชางลําปาง
กรรมการ
11. นายเจริญ
ธรรมชาติ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
กรรมการ
12. นายกฤษฎี
ศรีจามร
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
กรรมการ
13. นางนิสสานารถ ตรีเพ็ชร
วิทยาลัยสารพัดชางชลบุรี
กรรมการ
14. นายสุชาติ
สิมมี
วิทยาลัยสารพัดชางธนบุรี
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
1. นายชูชาติ
พรามจร
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ
ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย
พงศสรอยเพ็ชร วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง
กรรมการ
3. นางบุษบา
เจียมเกาะ
วิทยาลัยสารพัดชางลพบุรี
กรรมการ
4. นางพนิดา
พฤกภูษณ
วิทยาลัยสารพัดชางธนบุรี
กรรมการ
5. นางวันทนีย
ถวิลการ
วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ
กรรมการ
6. นางสุทธิลักษณ เกิดสวางกุล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม
กรรมการ
7. นางสาวสุวลี
บุญญามณี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
กรรมการ
8. นางสาวอรรยา นุสีวอ
วิทยาลัยสารพัดชางขอนแกน
กรรมการ
9. นางมนัสนันท จันทรศักดิร์ า
วิทยาลัยสารพัดชางตรัง
กรรมการ
10. นางรัตนา
บํารุงวงศ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
กรรมการ
11. นางสาวประภา ทําจะดี
วิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร-แจมใส
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
1. นางยุพิน
พิมศร
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางพระนคร
ประธานกรรมการ
2. นางมาลี
ทองคํา
วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ ระยา
กรรมการ
3. นางสาวสิรินีย แซตัน
วิทยาลัยสารพัดชางตรัง
กรรมการ
4. นางสาวนฤมล ทรัพยสําราญ วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม
กรรมการ
5. นางณัชชา
กุมาวรสิงห
วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี
กรรมการ
6. นางพรพรหม
หาญเจริญ
วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง
กรรมการ
7. นางรัมภา
ศิริวงศ
วิทยาลัยสารพัดชางลําปาง
กรรมการ
8. นายสมภพ
อุตสาหะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
กรรมการ
9. นางจารุพรรณ สุขสมบูรณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน
กรรมการ
10. นางสาวดุษฎี
นอยใจบุญ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
กรรมการ
11. นางกัลยาณี
ไขมุกข
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
กรรมการ
12. นางอุมาพร
แขดอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตรทั่วไป
กลุมงานเสริมสวย
1. นายเจนวิทย
ครองตน
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสุมทรปราการ ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ
โอภาโส
วิทยาลัยสารพัดชางจันทบุรี
กรรมการ
3. นางชฤทธิพร
คงธนเกริก
วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม
กรรมการ
4. นายศิวพร
วรวิทย
วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ
กรรมการ
/5. นางพิชญพิมล...

5. นางพิชญพิมล
6. นางสาวกัลยา
7. นายระพีพฒ
ั น
กลุมงานตัดผมชาย
1. นายเริงศักดิ์

เลิศสุริยะกุล
มะหะหมัด
ศรีทะ
ใจสําราญ

วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา
วิทยาลัยสารพัดชางสงขลา
วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชาง
ประธานกรรมการ
นครราชสีมา
2. นายสุวรรณ
พรมบุญ
วิทยาลัยสารพัดชางเพชรบูรณ
กรรมการ
3. นายสมาน
บุตรกะอะ
วิทยาลัยสารพัดชางยะลา
กรรมการ
4. นางชลธิชา
ตนโพธิ์
วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา
กรรมการและเลขานุการ
กลุมงานดอกไมประดิษฐ, งานแกะสลัก, งานสมุนไพร, งานบริบาล
1. นางสาววิภาวรรณ สุขสวัสดิ์
รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสี่พระยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวจรินทร เลี้ยงสุข
วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ ระยา
กรรมการ
3. นางธนภร
ฤทธิเกษม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
กรรมการ
4. นางพรสวรรค สระบัว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
กรรมการ
5. นางสาวรัชนีพร รักเรือง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร
กรรมการ
6. นางจรรยา
สุวรรณประเสริฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม
กรรมการ
7. นายชานนท
บุรี
วิทยาลัยสารพัดชางธนบุรี
กรรมการ
8. นางปทมา
พงศพัชราพันธ วิทยาลัยสารพัดชางธนบุรี
กรรมการ
9. นางสุวรรณี
พุกภิญโญ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
กรรมการ
10. นางวัชรี
โอวธีระกุล
วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร
กรรมการ
11. นางเอกกาญจน พรหมเกิด
วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ ระยา
กรรมการ
12. นางพชร
พุทธิเนตร
วิทยาลัยสารพัดชางนครหลง
กรรมการ
12. นางวรรณา
อาภาอดุล
วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ ระยา
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการทําหนาที่
1. จัดเตรียมขอมูล ทางวิชาการ รวมกันพัฒ นาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุงเนนสมรรถนะอาชีพ ใน
สาขาวิชาที่รับผิดชอบ ใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนอยางมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ
ชุมชน
2. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ
1. นายพนมพร
แฉลมเขตต
หนวยศึกษานิเทศก
ประธานกรรมการ
2. นายชาตรี
ชนานาฎ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
3. นางสาวปยวีร จุติพงษรกั ษา หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
4. นางสาวโสภี
นิลรักษ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
5. นายประพนธ
จุนทวิเทศ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
6. นางวิยดา
วัฒนาเมธี
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
7. นางศศิธร
กุลสิรสิ วัสดิ์
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวขนิษฐา นามวงค
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการทําหนาที่
1. ติดตามและประเมินผลในระหวางดําเนินโครงการและหลัง ดําเนินโครงการ สรางเครื่องมือ เก็บ
รวบรวมขอมูล บันทึกขอมูล วิเคราะห/ประเมินผล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการเอกสารวิชาการ การเงินและพัสดุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางสาวโสภี
นางธัญญาภรณ
นายอภิวัชร
นางสาวปยวีร
นางวิยดา
นางเฉลิมศรี

7. นางสาววัชรี
8.
9.
10.
11.

นางสาววันวิสาข
นายประพนธ
นางสาวขนิษฐา
นางสาวชุลีพร

นิลรักษ
จําลองกุล
พจนจริ าภรณ
จุติพงษรกั ษา
วัฒนาเมธี
เกตากุล
บุตระคํา
สงวนสัตย
จุนทวิเทศ
นามวงค
วรรณบัณฑิตย

หนวยศึกษานิเทศก
ประธานกรรมการ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
กรรมการ
และกรุงเทพมหานคร
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
กรรมการ
และกรุงเทพมหานคร
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการและเลขานุการ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการทําหนาที่
1. การเบิกจายเงินงบประมาณโครงการ การจัดซื้อ/จัดจาง เอกสารการพิมพ การลงทะเบียนและอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ
2. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ.2558

คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่
/2558
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุงเนนสมรรถนะอาชีพ
(เพิ่มเติม)
อนุสนธิคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 836/2558 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุงเนนสมรรถนะอาชีพเพื่อผลิตกําลังคนที่มี
สมรรถนะและคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ
ตามลักษณะภูมิภาคและยุทธศาสตรของจังหวัด ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจําเปนตองมีหลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะ
อาชีพ และเปดโอกาสใหชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของไดมีสวนรวมในการพัฒนา เพื่อใหมั่นใจวา
ผูสําเร็จการศึกษามีความรู ทักษะ ประสบการณในงานอาชีพ รวมทั้งมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค สามารถนําไป
ประยุกตใชเพื่อพัฒนาตนเองและงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินโครงการ
พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุงเนนสมรรถนะอาชีพ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค จึงขอ
แตงตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม ดังนี้
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางกอสรางระบบขนสงทางราง
1. นายไชยนันท แสงเมฆา
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
2. นายณัฎฐกฤศ สาธินีเศษฐ
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
3. นายอภิชาต
สรอยระยา
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ
4. นายสมชาติ
บุญศรี
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต
5. นายอํานวย
ขมิ้นเครือ
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
6. นายอิทธิวัฒน สุวรรณรังสิมา วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
7. นายสมศักดิ์ แกวพันธ
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
8. นายวิชัย
ตันติราพันธ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
9. นายสมควร
รุงเรือง
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
10. นายธํารงศักดิ์ หมินกาหลีม วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ
11. นายมาโนช
รังษีมณีรัตน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
12. นายสมศักดิ์ วรรณชนะ
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ.2558

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

