หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ
จุดประสงค
1. เพื่ อ ให มีค วามรู ค วามเข า ใจและทั ก ษะพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ภาษา สั ง คมศาสตร วิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตร และมนุษยศาสตร นําไปใชในการคนควา เพื่อพัฒนาตนเอง และงานวิชาชีพดาน
ภาษาตางประเทศธุรกิจใหเจริญกาวหนา
2. เพื่อใหมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ เปนพื้นฐานในการนําไปใชในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความรู และทักษะภาษาตางประเทศในการสื่อสารในงานอาชีพทางธุรกิจ
4. เพื่อใหมีความรูความสามารถ และประสบการณในการปฏิบัติงานในหนาที่ที่เกี่ยวของกับการ
ใชภาษาตางประเทศ และนําไปประยุกตใชในงานอาชีพไดอยางเหมาะสม
5. เพื่อใหมีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศแสวงหาความรู โดยใชเทคโนโลยีและการ
จัดการที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
6. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ และตระหนักถึงความสําคัญของภาษาตางประเทศใน
การปฏิบัติงานทางดานธุรกิจและบริการ
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มาตรฐานวิชาชีพ
1
2
3
4
5
6
7

สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
การจัด ควบคุม และพัฒนาคุณภาพ
แสดงบุคลิกและลักษณะของผูประกอบอาชีพดานธุรกิจ
ใชภาษาเพื่อการสื่อสารในการแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็นในสถานการณทางธุรกิจ
วิเคราะหความแตกตางทางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมและ
ประยุกตใชไดตามสถานการณ
8 ใชภาษาตางประเทศเปนเครือ่ งมือ ในการเรียนรูและประกอบอาชีพ
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ
และ
เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 85 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
( 13
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8
2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา
2.1 วิชาชีพพืน้ ฐาน
( 15
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
( 24
2.3 วิชาชีพสาขางาน
(ไมนอยกวา 15
2.4 โครงการ
(4
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 120 ชั่วโมง
รวม ไมนอยกวา

21

หนวยกิต

58

หนวยกิต

6

หนวยกิต

85

หนวยกิต

หนวยกิต )
หนวยกิต )
หนวยกิต )
หนวยกิต )
หนวยกิต )
หนวยกิต )

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
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ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อื่น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3200 – 0001 ธุรกิจทั่วไป
2
(2)
3200 – 0002 บัญชีเบื้องตน 1
3
(4)
3200 – 0003 บัญชีเบื้องตน 2
3
(4)
3
(3)
3200 – 0004 การขายเบื้องตน
3200 – 0005 การใชเครื่องใชสํานักงาน
3
(5)
1. หมวดวิชาสามัญ
ไมนอยกวา
21
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
(13 หนวยกิต)
1.1.1 กลุมวิชาภาษา (7 หนวยกิต)
(1) ภาษาไทย (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1101
3000 – 1102
3000 – 1103
3000 – 1104

ชื่อวิชา
ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ
ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม

หนวยกิต

หนวยกิต
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(3)
(3)
(3)
(3)

หนวยกิต
2
2

(ชั่วโมง)
(3)
(3)

(2) ภาษาอังกฤษ (4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
3000 – 1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2

1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1301 จํานวน 1 หนวย
กิต และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก รวมจํานวน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
3000 – 1301
3000 – 1302
3000 – 1303

ชื่อวิชา
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
ภูมิปญญาทองถิ่น
ภูมิฐานถิ่นไทย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

หนวยกิต
1
2
2

(ชั่วโมง)
(1)
(2)
(2)
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รหัสวิชา
3000 – 1304
3000 – 1305
3000 – 1306
3000 – 1307
3000 – 1308
3000 – 1309

ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองของไทย
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง
ชีวิตกับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี
มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม
คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด

หนวยกิต
2
2
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000 – 1601 จํานวน 1 หนวยกิต
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ อีก รวมจํานวน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
3000 – 1601
3000 – 1602
3000 – 1603
3000 – 1604
3000 – 1605
3000 – 1606
3000 – 1607
3000 – 1608
3000 – 1609

ชื่อวิชา

หนวยกิต
หองสมุดกับการรูสารสนเทศ
1
นันทนาการเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิต
2
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
2
ทักษะชีวิต
2
พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม
2
มนุษยสัมพันธในการทํางาน
2
สุขภาพชุมชน
2
การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม
2
จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ
2

(ชั่วโมง)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)
1.2.1 กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1220
3000 – 1221
3000 – 1222
3000 – 1223
3000 – 1224
3000 – 1225
3000 – 1226

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
การอานภาษาอังกฤษทั่วไป
การเขียนตามรูปแบบ
การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษโครงงาน
ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ
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หนวยกิต
1
1
1
1
1
1
1

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
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รหัสวิชา
3000 – 1227
3000 – 1228
3000 – 1229
3000 – 1230
3000 – 1231
3000 – 1232
3000 – 1233
3000 – 1234
3000 – 1235
3000 – 1236
3000 – 1237
3000 – 1238
3000 – 1239
3000 – 1240
3000 – 1241
3000 – 1242
3000 – 1243
3000 – 1244
3000 – 1245
3000 – 1246
3000 – 1247
3000 – 1248
3000 – 1249
3000 – 1250
3000 – 1251
3000 – 1252
3000 – 1253
3000 – 1254
3000 – 1255
3000 – 1256
3000 – 1257

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ
ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม
ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร
ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม
ภาษาอังกฤษสมัครงาน
ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง
การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ
ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ 2
ภาษาจีนเบื้องตน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุนเบือ้ งตน
ภาษาญี่ปุนเพือ่ การสื่อสาร
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเยอรมันเบื้องตน
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐานเครื่องมือวัด 1
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐานเครื่องมือวัด 2
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 1
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 2
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 3
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 4
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 5
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หนวยกิต
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
3
2
2
2
2

(ชั่วโมง)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(6)
(4)
(6)
(4)
(4)
(4)
(4)
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1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
(1) วิชาวิทยาศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1420
3000 – 1421
3000 – 1422
3000 – 1423
3000 – 1424
3000 – 1425
3000 – 1426
3000 – 1427
3000 – 1428

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร 1
วิทยาศาสตร 2
วิทยาศาสตร 3
วิทยาศาสตร 4
วิทยาศาสตร 5
วิทยาศาสตร 6
วิทยาศาสตร 7
วิทยาศาสตร 8
โครงงานวิทยาศาสตร

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
4

(ชั่วโมง)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(*)

(2) กลุมวิชาคณิตศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 1520
3000 – 1521
3000 – 1522
3000 – 1523
3000 – 1524
3000 – 1525
3000 – 1526

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
สถิติ
แคลคูลัส 1
แคลคูลัส 2

1
2
3
4

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

2. หมวดวิชาชีพ
ไมนอยกวา
58
หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
15
หนวยกิต
2.1.1 กลุมบริหารงานคุณภาพ ใหเลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000 – 0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3000 – 0102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร
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หนวยกิต
3
3

(ชั่วโมง)
(3)
(3)
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2.1.2 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ใหเลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3000 – 0201
3000 – 0202
3000 – 0203
3000 – 0204
3000 – 0205
3000 – 0206

ชื่อวิชา
โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน
ระบบฐานขอมูลเบื้องตน
คอมพิวเตอรกราฟกส
การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชว ย

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)

2.1.3 กลุมวิชาพื้นฐานงานอาชีพ ใหเลือกเรียน 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
3200 – 1001
3200 – 1002
3200 – 1003
3200 – 1004
3200 – 1005
3200 – 1006
3200 – 1007
3200 – 1008
3200 – 1009
3200 – 1010
3200 – 1011

ชื่อวิชา
หลักเศรษฐศาสตร
กฎหมายธุรกิจ
หลักการจัดการ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
หลักการตลาด
การบัญชีการเงิน
เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน
พฤติกรรมบริการ
การภาษีอากร
กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
กฎหมายเกีย่ วกับทรัพยสินทางปญญา

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
รหัสวิชา
3212 – 2001
3212 – 2002
3212 – 2003
3212 – 2004
3212 – 2005
3212 – 2006

ไมนอยกวา

24

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2
การอานภาษาอังกฤษธุรกิจ
การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่องานสํานักงาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)

หนวยกิต
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รหัสวิชา
3212 – 2007
3212 – 2008
3212 – 2009
3212 – 2010

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

หนวยกิต
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(4)
(4)
(4)
(4)

2.3 วิชาชีพสาขางาน
ไมนอยกวา
15
หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาชีพสาขาวิชาหรือรายวิชาตามสาขางานที่กําหนด หรือรายวิชาจาก
สาขางานอื่นในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในกรณีตองการจัดวิชาชีพสาขางานใหเปนวิชาโท ใหเลือก
รายวิชาในสาขางานนั้น ๆ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
2.3.1 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
3212 – 2101
3212 – 2102
3212 – 2103
3212 – 2104
3212 – 2105
3212 – 2106
3212 – 2107
3212 – 2108
3212 – 2109
3212 – 2110
3212 – 2111
3212 – 2112
3212 – 2113
3212 – 2114
3212 – 2115
3212 – 2116
3212 – 2117

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเทีย่ ว
ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
ภาษาอังกฤษงานบริการอาหารและเครื่องดืม่
ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานบัญชี
ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ
ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ
ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานขาย
ภาษาอังกฤษงานสวนหนาโรงแรม
ภาษาอังกฤษงานแมบาน
ภาษาอังกฤษธุรกิจสถานพยาบาล
การอานหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษโครงงานธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษสําหรับงานการเงินและการธนาคาร
ภาษาอังกฤษธุรกิจประกันภัย
เทคนิคการอานภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ

หนวยกิต
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
3

(ชั่วโมง)
(4)
(4)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(4)

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
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รหัสวิชา
3212 – 2118
3212 – 2119
3212 – 2120
3212 – 2121
3212 – 2122
3212 – 2123
3212 – 2124
3212 – 2125
3212 – 2126
3212 – 2127
3212 – 2128

ชื่อวิชา
เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมสัมมนา
การแปลภาษาอังกฤษ 1
การแปลภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษธุรกิจสินคาที่ระลึก
ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการสุขภาพและสันทนาการ
ภาษาอังกฤษงานครัว
ภาษาอังกฤษธุรกิจขนสง
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการผลิตภัณฑ
ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษธุรกิจ
การเขียนโครงการและรายงานภาษาอังกฤษ

หนวยกิต
3
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3

(ชั่วโมง)
(4)
(4)
(4)
(4)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)

หนวยกิต
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(4)
(4)
(4)
(4)

หนวยกิต
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(4)
(4)
(4)
(4)

2.3.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศอื่น
ภาษาจีน
รหัสวิชา
3212 – 2201
3212 – 2202
3212 – 2203
3212 – 2204

ชื่อวิชา
ภาษาจีน 1
ภาษาจีน 2
ภาษาจีน 3
ภาษาจีน 4
ภาษาญี่ปน

รหัสวิชา
3212 – 2301
3212 – 2302
3212 – 2303
3212 – 2304

ชื่อวิชา
ภาษาญี่ปุน 1
ภาษาญี่ปุน 2
ภาษาญี่ปุน 3
ภาษาญี่ปุน 4

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
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ภาษาฝรั่งเศส
รหัสวิชา
3212 – 2401
3212 – 2402
3212 – 2403
3212 – 2404

ชื่อวิชา
ภาษาฝรั่งเศส 1
ภาษาฝรั่งเศส 2
ภาษาฝรั่งเศส 3
ภาษาฝรั่งเศส 4

หนวยกิต
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(4)
(4)
(4)
(4)

หนวยกิต
3
3
3
3

(ชั่วโมง)
(4)
(4)
(4)
(4)

ภาษาเยอรมัน
รหัสวิชา
3212 – 2501
3212 – 2502
3212 – 2503
3212 – 2504
หมายเหตุ

รหัสวิชา
3212 – 4001
3212 – 4002
3212 – 4003
3212 – 4004

ชื่อวิชา
ภาษาเยอรมัน 1
ภาษาเยอรมัน 2
ภาษาเยอรมัน 3
ภาษาเยอรมัน 4

สถานศึกษาสามารถเปดสอนรายวิชาภาษาตางประเทศอื่น ๆ ไดอีกตามความ
เหมาะสม จํานวน 12 หนวยกิต
ชื่อวิชา
ภาษาตางประเทศ 1
ภาษาตางประเทศ 2
ภาษาตางประเทศ 3
ภาษาตางประเทศ 4

หนวยกิต
*
*
*
*

(ชั่วโมง)
(*)
(*)
(*)
(*)

สํา หรั บการเรี ย นทวิ ภ าคี ใหสถานศึก ษารว มกับสถานประกอบการ วิเ คราะหจุดประสงค
รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา
40 ชั่วโมงตอสัปดาห มีคาเทากับ 1 หนวยกิต

สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ
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2.4 โครงการ

4

หนวยกิต

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3212 – 6001 โครงการ

หนวยกิต
4

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา

6

(ชั่วโมง)
(*)
หนวยกิต

ให เ ลื อ กเรี ย นตามความถนั ด และความสนใจจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา
4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย 1 ภาคเรียน ใชเวลา
ไมนอยกวา 40 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

(ไมนอยกวา

120

ชั่วโมง)

ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน ยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน โดยมีเวลาเรียนตลอด
หลักสูตร ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
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จุดประสงค มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา
3212 – 2001

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1
3 (4)
(English for Business Communication 1)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในธุรกิจ
2. มีทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตนทางธุรกิจ
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบเบื้องตนในหัวขอตาง ๆ ทางธุรกิจ
2. สรุปใจความสําคัญจากการฟงและการอานขอมูลทางธุรกิจ
3. เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับบุคคล สินคา หรือบริการ
4. กรอกขอมูลในแบบฟอรมทางธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาทางธุรกิจ ฝกปฏิบัติการฟงเรื่องขอความ ขอมูล
ทางธุรกิจ ฝกการสนทนาโตตอบทางธุรกิจในหัวขอตาง ๆ การอานเอกสาร ขอมูลทางสถิติ ประกาศ โฆษณา
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสรุปสาระสําคัญจากการอานและฟง การเขียนใหขอมูลบุคคล สินคา หรือ
บริการ การกรอกขอมูลในแบบฟอรมตาง ๆ
3212 – 2002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2
3 (4)
(English for Business Communication 2)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ทาง
ธุรกิจ
2. มีทักษะการติดตอธุรกิจทางโทรศัพทและทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
3. เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตออาชีพทางธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาตามสถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ
2. นําเสนอ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลทางธุรกิจ
3. พูดติดตอธุรกิจทางโทรศัพท
4. เขียนโตตอบทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส

สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน ที่ใชในการสื่อสารทางธุรกิจ ฝกปฏิบัติการสนทนาตามสถานการณตาง ๆ ใน
สํานักงาน การนําเสนอขอมูลทางธุรกิจ การนําเสนอดวยภาพ กราฟ แผนภูมิ การสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การใหบริการและแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร การแสดงความคิดเห็น การติดตอธุรกิจทางโทรศัพท การโตตอบ
ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail หรือ E - Mail)
3 (4)
การอานภาษาอังกฤษธุรกิจ
(Business English Reading)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับหลักและเทคนิควิธีในการอานเรื่องทางธุรกิจ
2. มีทักษะในการอานขอความและเอกสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการอาน และนําความรูที่ไดมาใชอยางมีวิจารณญาณ
มาตรฐานรายวิชา
1. สรุปใจความสําคัญของเอกสาร หรือขอมูลทางธุรกิจ
2. พูดหรือเขียนแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องทางธุรกิจ
3. ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อานทางธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในขอความหรือเรื่องทางธุรกิจ หลักและเทคนิควิธีใน
การอาน ฝกปฏิบัติการอานเพื่อความเขาใจ และความเร็วในการอานขอความ เรื่อง และบทสนทนาทางธุรกิจ
การจับใจความสําคัญ การตีความ การวิเคราะห การเรียงลําดับเหตุการณ การแสดงความคิดเห็น การสรุปความ
และตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อาน
3212 – 2003

การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ
(Business English Writing)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
2. มีทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ทางธุรกิจ
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนจดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ
2. เขียนบัตรเชิญ บัตรอวยพร บันทึกขอความ และประกาศ
3. กรอกแบบฟอรมทางธุรกิจ
3212 – 2004

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

3 (4)

ปวส. 2546

~ 15 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชทางธุรกิจ รูปแบบและวิธีการเขียน ทางธุรกิจ ฝก
ปฏิบัติการเขียนจดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ ไดแก จดหมายสอบถาม จดหมายสั่งซื้อ จดหมายสั่งจาย จดหมาย
สํารองที่พัก จดหมายตอวา จดหมายขอบคุณ จดหมายขอโทษ เปนตน ฝกการเขียนบัตรเชิญ บัตรอวยพร
บันทึกขอความ ประกาศ และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ ทางธุรกิจ
3212 – 2005

ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ
3 (4)
(English for Business Presentation)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิควิธีในการนําเสนอทางธุรกิจ
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอขอมูลทางธุรกิจ
3. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. นําเสนอขอมูลทางธุรกิจจากรูปภาพ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ
2. จัดทําปายประกาศนําเสนอขอมูลสินคา หรือบริการ
3. ตอบคําถาม และแสดงความเห็นเกี่ยวกับขอมูลที่นําเสนอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในการนําเสนอ การคนควาขอมูลจากแหลงตาง ๆ การ
วางแผนงาน ฝกปฏิบัติการนําเสนอขอมูลทางธุรกิจจากรูปภาพ ตาราง กราฟ แผนภูมิ การนําเสนอในรูปสื่อ
สิ่งพิมพ เชน ปายประกาศ การจัดนิทรรศการ การตอบขอซักถาม การอธิบายความ การแสดงความคิดเห็น การ
สรุปใจความสําคัญของขอมูล และการประเมินผลการนําเสนอ
3212 – 2006

ภาษาอังกฤษเพื่องานสํานักงาน
(English for Office Work)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานสํานักงาน
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการฟง พูด อาน และเขียนในงานสํานักงาน
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานสํานักงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกคําศัพท สํานวนภาษาอังกฤษที่ใชกับอุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน
2. สนทนาโตตอบในสถานการณที่เกี่ยวของกับงานสํานักงาน
3. เขียนบันทึกขอความ หรือประกาศภายในสํานักงาน
4. พูดและรับฝากขอความทางโทรศัพท
5. สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือการใชอุปกรณในสํานักงาน
สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ

3 (4)

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

~ 16 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวนที่ใชกับอุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน ฝกปฏิบัติการสนทนาโตตอบที่เกี่ยวของ
กับงานสํานักงาน การใหขอมูล การตอนรับผูมาติดตอ การสื่อสารภายใน หนวยงาน การจัดเก็บเอกสาร
(Filing) การเขียนบันทึกขอความ ประกาศ การพูดและรับฝากขอความทางโทรศัพท การนัดหมาย และขั้นตอน
ตาง ๆ ในการปฏิบัติงานในสํานักงาน
3 (4)
ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร
(English for Computing)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานคอมพิวเตอร
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชคําสั่งและรายการตาง ๆ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. สืบคนขอมูลทางเครือขายอินเตอรเน็ต
3. สรุปใจความสําคัญของขอมูลที่สืบคนทางอินเตอรเน็ต
4. เขียนโตตอบทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร ฝกปฏิบัติการ
อานคําสั่งและรายการ (Menu) ตาง ๆ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร การสืบคนขอมูล ทางเครือขายอินเตอรเน็ต
(Internet Network) การสรุปใจความสําคัญของขอมูลทางอินเตอรเน็ต และจากซีดีรอม (CD-ROM) ฝกเขียน
โตตอบทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail หรือ E - Mail)
3212 – 2007

3212 – 2008

ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
3 (4)
(English for Job Application)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการประกาศ รับสมัครงาน
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการสมัครและสัมภาษณงาน
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในการสมัครงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. สรุปสาระสําคัญของประกาศรับสมัครงาน
2. เขียนจดหมายสมัครงาน หรือกรอกแบบฟอรมใบสมัครงาน
3. เขียนประวัติสวนตัว
4. พูดโตตอบในการสัมภาษณงาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 17 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่เกี่ยวของกับการสมัครงาน ฝกปฏิบัติการอานและสรุป
ใจความสําคัญประกาศรับสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน การกรอกแบบฟอรมใบสมัครงาน การเขียน
ประวัติสวนตัว และการสัมภาษณงาน
3212 – 2009

สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3 (4)
(Business English Conversation 1)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน
2. มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องตนทางธุรกิจ
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบในชีวิตประจําวัน
2. สนทนาภาษาอังกฤษเบื้องตนทางธุรกิจ
3. พูดใหขอมูลเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ สินคา และบริการ
4. บอกเวลา ทิศทาง และตําแหนงที่ตั้ง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน ฝกปฏิบัติการสนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ ทั้งใน
ชีวิตประจําวัน และทางดานธุรกิจ ฝกการพูดสอบถามและใหขอมูลเบื้องตนทางธุรกิจ การใหขอมูลสวนบุคคล
การใหขอมูลหรือคําแนะนําเกี่ยวกับสถานที่ สินคา และบริการ การบอกเวลา ทิศทาง และตําแหนงที่ตั้ง
3212 – 2010

สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3 (4)
(Business English Communication 2)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการสนทนาทางธุรกิจ
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษสนทนาในสถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ
3. เห็นความสําคัญของการสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ
2. สนทนาซื้อขายสินคาและบริการ
3. สนทนาติดตอธุรกิจทางโทรศัพท

สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

~ 18 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการสนทนาทางธุรกิจ ฝกปฏิบัติการสนทนาในสถานการณ
ตาง ๆ ภายในสํานักงาน โรงงาน รานคา ธนาคาร สถานพยาบาล และโรงแรม การซื้อขายสินคา การสอบถาม
ขอมูลสินคาและบริการ การสั่งซื้อ การตอรองราคา การเปลี่ยน/คืน การนัดหมาย การยืนยันหรือเปลี่ยนแปลง
กําหนดการ การติดตอธุรกิจทางโทรศัพท การฝากและรับฝากขอความทางโทรศัพท

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 19 ~

สาขางานภาษาอังกฤษ
3212 – 2101

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
3 (4)
(English for Tourism)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทองเที่ยว
2. มีทักษะการพูด ฟง อาน และเขียนภาษาอังกฤษที่ใชสื่อสารทั่วไปในธุรกิจทองเที่ยว
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบเกี่ยวกับการทองเที่ยว
2. พูดใหขอมูลสถานที่ทองเที่ยว เสนทาง ที่พัก และการบริการอืน่ ๆ
3. อานเอกสารการเดินทาง และตารางเที่ยวบิน
4. เขียนประกาศ หรือขอความประชาสัมพันธเกี่ยวกับการทองเที่ยว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในธุรกิจการทองเที่ยว ฝกปฏิบัติการสนทนาโตตอบ
เกี่ยวกับการทองเที่ยว การใหขอมูลสถานที่ทองเที่ยว เสนทาง ที่พัก และการบริการอื่น ๆ ฝกอานเอกสารการ
เดินทาง ตารางเที่ยวบิน การเขียนประกาศ หรือขอความประชาสัมพันธตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
3212 - 2102

ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก
3 (4)
(English for Tour Guides)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชสําหรับงานมัคคุเทศก
2. มีทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพมัคคุเทศก
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาตามสถานการณตาง ๆ ในงานมัคคุเทศก
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว กําหนดการเดินทาง และที่พัก
3. อานเอกสารที่ใชในการเดินทาง
4. เขียนบันทึกขอความ และประกาศ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่เกี่ยวของกับงานมัคคุเทศก ฝกปฏิบัติการสนทนาใน
สถานการณตาง ๆ การตอนรับ การสํารองที่พักหรือที่นั่ง การรับโทรศัพท การบอกทิศทาง การรับการรองทุกข
ฝกการใหขอมูลแนะนําสถานที่ทองเที่ยว กําหนดการเดินทางและที่พัก ฝกอานเอกสารที่ใชในการเดินทาง การ
เขียนบันทึกขอความ และประกาศตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

~ 20 ~
3212 - 2103

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
3 (4)
(English for Hotel Operations)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานโรงแรม
2. ฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษที่ใชทั่วๆ ไปในงานธุรกิจโรงแรม
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในงานโรงแรม
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบตามสถานการณตาง ๆ ในงานโรงแรม
2. ใหขอมูลที่เกี่ยวของกับบริการตาง ๆ ของโรงแรม
3. กรอกแบบฟอรมงานโรงแรม
4. อานเอกสารที่ใชในแผนกตาง ๆ ของโรงแรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในแผนกตาง ๆ ของโรงแรม ฝกปฏิบัติการสนทนา
โตตอบในสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับการสํารองที่พัก การตอนรับ การจัดเลีย้ ง การใหขอมูล การบริการตาง ๆ
การชําระเงิน ฝกการกรอกแบบฟอรมงานโรงแรม การเขียนบันทึกติดตอภายใน การอานเอกสารที่เกี่ยวของ
3212 - 2104

ภาษาอังกฤษงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3 (4)
(English for Food and Beverage Services)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือปฏิบัติงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาตามสถานการณตาง ๆ ของงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2. สาธิตขั้นตอนการปรุงอาหารและเครื่องดื่ม
3. เขียนรายการอาหารและเครื่องดื่ม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ชื่อและประเภท
ของอาหาร เครือ่ งดื่ม อุปกรณ และเครื่องปรุง ฝกปฏิบัติการสนทนาเกี่ยวกับ การจองโตะ การตอนรับลูกคา
การใหคําแนะนํา การสั่งอาหาร การตอวา การจายเงิน การขอบคุณและขอโทษ ฝกการอานและสาธิตขั้นตอน
การปรุงอาหารและผสมเครื่องดื่ม การเขียนรายการอาหารและเครื่องดื่ม
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3212 - 2105

ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานบัญชี
2 (3)
(English for Accountant)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานบัญชี
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในงานบัญชี
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของภาษาอังกฤษที่ใชในงานบัญชี
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาตามสถานการณตาง ๆ ของงานบัญชี
2. อานเอกสารงานบัญชี และสรุปใจความสําคัญ
3. สืบคนขอมูลจากเครือขายอินเตอรเน็ต
4. เขียนโตตอบทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในงานบัญชี ฝกปฏิบัติการสนทนาในสถานการณที่
เกี่ยวของกับงานบัญชี ฝกอานเอกสารงานบัญชี การสรุปใจความจากเรื่องที่อาน การสืบคนขอมูลจากเครือขาย
อินเตอรเน็ต การใหขอมูลทางบัญชี การนําเสนอขอมูลดวยรูปภาพ ตาราง กราฟ และแผนภูมิ การโตตอบทาง
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail หรือE – Mail)
3212 - 2106

ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ
2 (3)
(English for Advertising and Public Relations)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ
2. มีทักษะการใชภาษาอังกฤษในการโฆษณาและประชาสัมพันธ
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาในการโฆษณาและประชาสัมพันธ
มาตรฐานรายวิชา
1. พูดนําเสนอขอมูล และตอบขอซักถาม
2. เขียนโฆษณาสินคาหรือบริการ
3. เขียนใบปลิว แผนพับ หรือประกาศเพื่อประชาสัมพันธ
4. อานและสรุปใจความสําคัญเอกสารงานโฆษณาและประชาสัมพันธ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ ฝกปฏิบัติการพูด
นําเสนอขอมูล การตอบขอซักถาม การแถลงขาว การสัมภาษณ ฝกการเขียนโฆษณาสินคาหรือบริการ การ
เขียนประชาสัมพันธดวยสื่อสิง่ พิมพ เชน ใบปลิว แผนพับ และประกาศ ฝกการอานเอกสารงานโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ การสรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่ฟงหรืออานที่เกี่ยวของ

สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ
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3212 - 2107

ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ
2 (3)
(English for Secretarial Practice)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานเลขานุการ
2. มีทักษะการใชภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ
3. เห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาตามสถานการณตาง ๆ ของงานเลขานุการ
2. เขียนจดหมายโตตอบทางธุรกิจ และทางสังคม
3. สนทนาและบันทึกขอความทางโทรศัพท
4. อานเอกสารทางธุรกิจ และสรุปสาระสําคัญ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในงานเลขานุการ ฝกปฏิบัติการสนทนาเกี่ยวกับการ
ตอนรับแขก การนัดหมาย การพูดโทรศัพท ฝกการเขียนจดหมายประเภทตาง ๆ ทั้งทางธุรกิจและทางสังคม
การบันทึกขอความทางโทรศัพท การจดบันทึกการประชุม การสรุปใจความสําคัญของเอกสารธุรกิจ
3212 - 2108

ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานขาย
2 (3)
(English for Salespersons)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับการขาย
2. มีทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษที่ใชกับพนักงานขาย
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของภาษาอังกฤษที่ใชในการขาย
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับการขาย
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ
3. อานโฆษณาและขอความแนะนําเกี่ยวกับสินคา
4. กรอกรายการสินคา และเขียนใบเสร็จรับเงิน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่เกี่ยวของกับการขาย ฝกปฏิบัติการสนทนา โตตอบใน
สถานการณตาง ๆ การใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ การแนะนํา การสาธิต การใชงาน การรับคืนหรือ
แลกเปลี่ยนสินคา การตอรองราคา การขอสวนลด การบอกทิศทาง การขอบคุณ การขอโทษ การแลกเปลี่ยน
เงินตรา ฝกการอานโฆษณาและขอความแนะนําเกี่ยวกับสินคา ฝกการกรอกรายการสินคา การเขียน
ใบเสร็จรับเงิน
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3212 - 2109

ภาษาอังกฤษงานสวนหนาโรงแรม
2 (3)
(English for Hotel Front Office)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชกับงานสวนหนาของโรงแรม
2. ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษที่ใชกับพนักงานสวนหนาโรงแรม
3. มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาอังกฤษในงานสวนหนาของโรงแรม
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ของงานสวนหนา
2. ใหขอมูลการบริการตางๆ ของโรงแรม
3. อานเอกสารงานสวนหนา
4. กรอกแบบฟอรมที่ใชในงานสวนหนา
5. เขียนบันทึกขอความ หรือประกาศ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชกับงานสวนหนาของโรงแรม ฝกปฏิบัติการสนทนา
ในสถานการณงานสวนหนา การตอนรับ การสํารองหองพัก การลงทะเบียนเขาพัก การติดตอทางโทรศัพท
การตอวา การแลกเปลี่ยนเงินตรา การชําระเงิน การใหบริการดานขอมูลและบริการอื่น ๆ ของโรงแรม ฝกการ
อานเอกสารงานสวนหนา การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การเขียนบันทึกขอความและประกาศที่เกี่ยวของ
3212 – 2110

ภาษาอังกฤษงานแมบาน
2 (3)
(English for Housekeeping Staff)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษในสวนที่เกี่ยวของกับงานแมบาน
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษสื่อสารในงานแมบาน
3. มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาอังกฤษสําหรับงานแมบาน
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาตามสถานการณในงานแมบาน
2. ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่และบริการตาง ๆ ในโรงแรม
3. กรอกแบบฟอรมงานแมบาน
4. อานเอกสารที่เกี่ยวของกับงานแมบาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาในสวนที่เกี่ยวของกับงานแมบาน ชื่ออุปกรณ เครื่องใชใน
การทําความสะอาด และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่จัดไวในหองพัก ฝกปฏิบัติการสนทนาในสถานการณ
งานแมบาน การทักทาย การขออนุญาต การบอกทิศทาง การทําความสะอาด การซักรีด ฝกใหขอมูลเกี่ยวกับ
สถานที่และบริการตาง ๆ ในโรงแรม การกรอกแบบฟอรมงานแมบาน การอานเอกสารที่เกี่ยวของ
สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ
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3212 - 2111

ภาษาอังกฤษธุรกิจสถานพยาบาล
2 (3)
(English for Medical Ancillary Staff)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในธุรกิจสถานพยาบาล
2. มีทักษะการใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือสือ่ สารในงานบริการธุรกิจสถานพยาบาล
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานและการทํางานอยางมีระบบ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาตามสถานการณในงานบริการธุรกิจสถานพยาบาล
2. บันทึกขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับผูป วย
3. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพและยา หรือขอมูลอื่น ๆ ของสถานพยาบาล
4. อานเอกสารในงานบริการธุรกิจสถานพยาบาล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในธุรกิจสถานพยาบาล ชื่ออุปกรณ ยา บุคลากร แผนก
อาการ และโรคที่สําคัญ ๆ ฝกปฏิบัติการสนทนาตามสถานการณในงานบริการธุรกิจสถานพยาบาล การทักทาย
คําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพและยา การ
ตอนรับ การสอบถามประวัติ ฝกการบันทึกขอมูล การให
ใหบริการขอมูลอื่น ๆ ในสถานพยาบาล ฝกการอานเอกสารในงานบริการธุรกิจสถานพยาบาล
3212 - 2112

การอานหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ
3 (4)
(Reading English Newspapers)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนที่ใชในหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ
2. มีทักษะในการอานหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการอานเพื่อแสวงหาความรูและพัฒนาตนเอง
มาตรฐานรายวิชา
1. อานขาว บทความ สารคดี หรือคอลัมนตาง ๆ ดวยเทคนิควิธีตาง ๆ
2. สรุปใจความสําคัญ หรือตอบคําถามเรื่องที่อานในหนังสือพิมพ
3. พูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อานจากหนังสือพิมพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ รูปแบบและสวนตาง ๆ
ของหนังสือพิมพ เทคนิควิธีการอานแบบตาง ๆ ฝกปฏิบัติการอานขาว บทความ สารคดี คอลัมนตาง ๆ การ
สรุปใจความสําคัญ การตอบคําถามจากเรื่องทีอ่ าน ฝกการพูดหรือเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อา น

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 25 ~
3212 - 2113

ภาษาอังกฤษโครงงานธุรกิจ
3 (4)
(English Project Work in Business)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการเขียนรายงาน ตลอดจนกระบวนการ
คนควาขอมูล และขั้นตอนในการทําโครงงานธุรกิจ
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษจัดทํารายงานโครงงานธุรกิจ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรวมกับผูอื่น
มาตรฐานรายวิชา
1. คนควาหาขอมูลจากแหลงวิทยาการตาง ๆ ในการจัดทําโครงงานธุรกิจ
2. เขียนรายงานโครงงานธุรกิจเปนภาษาอังกฤษ
3. นําเสนอผลการดําเนินงานของโครงงานธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในการเขียนรายงาน หลักการ รูปแบบ และ
กระบวนการในการทําโครงงานทางธุรกิจ ฝกปฏิบัติการทําโครงงานธุรกิจตามความสนใจ การวางแผนงาน
การเขียนโครงราง (Outline) การคนควาหาขอมูลจากแหลงวิทยาการตาง ๆ การจดบันทึกและรวบรวมขอมูล
การดําเนินงานตามแผนงาน การประเมินผลงาน การนําเสนอผลการดําเนินงาน การเขียนรายงาน โดยเนน
ความถูกตองของรูปแบบ เนื้อหา ภาษาที่ใช และการอางอิงแหลงขอมูล
3212 – 2114

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 (3)
(English for Information Technology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการเรียนรู และคนควาขอมูลขาวสาร จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนางานและคุณภาพชีวิต
มาตรฐานรายวิชา
1. สืบคนขอมูลจากเว็บไซตที่เปนภาษาอังกฤษ
2. สรุปใจความสําคัญขอมูลจากเว็บไซต
3. นําเสนอขอมูลที่ไดจากการสืบคน
4. เขียนโตตอบทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส

สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

~ 26 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต (Internet Network) การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce หรือ E-Commerce) และ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส (Electronic Business หรือ E-Business) ฝกปฏิบัติการ
สืบคนขอมูลจากเว็บไซต
(Website) ที่เปนภาษาอังกฤษ การอานและสรุปสาระสําคัญ การบันทึก และการนําเสนอขอมูลที่ไดจากการ
สืบคน การเขียนโตตอบทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail หรือ E-mail)
3212 - 2115

ภาษาอังกฤษสําหรับงานการเงินและการธนาคาร
2 (3)
(English for Finance and Banking)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานการเงินและการธนาคาร
2. มีทักษะการฟง พูด อาน และเขียนที่เกี่ยวของกับงานการเงินและการธนาคาร
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานการเงินและการธนาคาร
2. ใหขอมูลดานการเงิน
3. กรอกขอมูลในแบบฟอรมธนาคารและสถาบันการเงิน
4. สรุปสาระสําคัญและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องทางดานการเงินและการธนาคาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในงานการเงินและการธนาคาร ฝกปฏิบัติการสนทนา
ในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ การใหขอมูลดานการเงิน ฝกการเขียนใบถอนและใบฝากเงิน การกรอกขอมูล
ในแบบฟอรมธนาคารและสถาบันการเงิน ฝกการอานเอกสาร ขอความเกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร การ
สรุปสาระสําคัญและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อาน
3212 – 2116

ภาษาอังกฤษธุรกิจประกันภัย
2 (3)
(English for Insurance Business)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในธุรกิจประกันภัย
2. มีทักษะการฟง พูด อาน และเขียนในการปฏิบัติงานธุรกิจประกันภัย
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจประกันภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประกันภัย
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับประเภทของการประกันภัย การทําสัญญา เงื่อนไข และสิทธิตาง ๆ
3. สรุปสาระสําคัญเอกสารที่เกี่ยวกับการประกันภัย
4. กรอกขอมูลในเอกสารตาง ๆ ในงานประกันภัย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 27 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในธุรกิจประกันภัย ฝกปฏิบัติการสนทนาใน
สถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประกันภัย การใหขอมูลเกี่ยวกับประเภทตาง ๆ ของการประกันภัย การทํา
สัญญา เงื่อนไข และสิทธิตาง ๆ ฝกอานเอกสารที่เกี่ยวกับการประกันภัยและสรุปสาระสําคัญ การกรอกขอมูล
ในเอกสารตาง ๆ ในงานประกันภัย
3212 – 2117

เทคนิคการอานภาษาอังกฤษ
3 (4)
(English Reading Techniques)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับเทคนิควิธีการอานภาษาอังกฤษแบบตาง ๆ
2. มีทักษะในการอานภาษาอังกฤษและใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู
3. มีนิสัยรักการอานและรูจักแสวงหาความรูจากการอานดวยตนเอง
มาตรฐานรายวิชา
1. อานเพื่อหาขอมูลเฉพาะ และอานเพื่อหาขอมูลโดยรวม
2. เดาความหมายของศัพทจากบริบท (Context)
3. สรุปประเด็นสําคัญของเรื่องทีอ่ าน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเทคนิควิธีตาง ๆ ในการอาน ฝกปฏิบัติการอานเพื่อความเขาใจ การใชเทคนิคการอานดวย
ความเร็ว (Speed reading) การอานแบบสรุปเฉพาะใจความสําคัญ (Skimming) การอานเพื่อหารายละเอียดที่
ตองการ (Scanning) การเดาความหมายของศัพทจากบริบท (Context Clue) การสรุปสาระสําคัญและแจกแจง
รายละเอียด การจดบันทึกสิ่งที่อาน ฝกอานขอความและเรื่องตาง ๆ ที่นาสนใจ และสอดคลองกับเหตุการณ
ปจจุบัน การอานหนังสือนอกเวลาดวยตนเอง
3212 - 2118

เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษ
3 (4)
(English Writing Techniques)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับเทคนิควิธีการเขียนภาษาอังกฤษแบบตาง ๆ
2. มีทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษและใชเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร
3. เห็นความสําคัญของการเขียนภาษาอังกฤษและมีทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนโครงรางเรื่องที่จะนําเสนอ
2. เขียนขอมูลจากสิ่งที่ไดฟงหรือไดพบเห็น
3. เขียนบรรยายภาพ บุคคล สถานที่ หรือสิ่งของ

สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

~ 28 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเทคนิควิธีตาง ๆ ของการเขียน ฝกปฏิบัติการรวบรวมขอมูล การเรียบเรียงความคิดการทําโครง
ราง (Outline) เรื่องที่จะนําเสนอ ฝกเขียนประโยคแบบตาง ๆ ขอความยอหนาสั้น ๆ เขียนประโยคขยายความ
ฝกเขียนขอมูลจากสิ่งที่ไดอาน ไดฟง หรือไดพบเห็น การเขียนบรรยายภาพ บุคคล สถานที่ หรือสิ่งของ
3 (4)
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมสัมมนา
(English for Seminar Management)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการประชุมสัมมนา
2. มีทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับการประชุมสัมมนา
3. เห็นคุณคาและความสําคัญในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมสัมมนา
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณที่เกี่ยวกับการประชุมสัมมนา
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับการประชุมสัมมนา
3. อานคํากลาวในพิธีเปดและปดการประชุมสัมมนา และสรุปสาระสําคัญของการประชุมสัมมนา
4. เขียนจดหมายเชิญและขอบคุณวิทยากรหรือผูมีเกียรติ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในการประชุมสัมมนา รูปแบบการจัดสัมมนา อุปกรณ
อํานวยความสะดวกที่เกี่ยวของ ฝกปฏิบัติการสนทนาในสถานการณที่เกี่ยวกับการประชุมสัมมนา การให
ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ การเดินทาง อาหาร ที่พัก กําหนดการ วิทยากร และเอกสารที่ใชในการบรรยาย ฝกอาน
คํากลาวในพิธีเปดและปดการสัมมนา การกรอกขอมูลเกี่ยวกับการจัดสัมมนา การเขียนจดหมายเชิญและ
ขอบคุณวิทยากรและผูมีเกียรติอื่น ๆ
3212 – 2119

3212 – 2120

การแปลภาษาอังกฤษ 1
(English Translation 1)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับหลักวิธีและเทคนิคการแปลเบื้องตน
2. มีทักษะการแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
3. เห็นคุณคาและความสําคัญในการแปล
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษและภาษาไทย
2. แปลขอความภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิธีการและเทคนิคในการแปลเบื้องตน การวิเคราะหประโยคภาษาอังกฤษและภาษาไทย สํานวน
ภาษาอังกฤษที่พบเห็นบอย ๆ ฝกปฏิบัติการแปลประโยค ขอความ และยอหนาสั้น ๆ จากภาษาอังกฤษเปน
ภาษาไทย โดยเนนการใชคํา สํานวน และโครงสรางภาษาที่ถูกตองไดเนื้อหาสาระตรงตามตนฉบับ
3212 – 2121

การแปลภาษาอังกฤษ 2
3 (4)
(English Translation 2)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการแปลในรูปแบบตาง ๆ
2. มีทักษะในการแปลขอความทางธุรกิจ ทั้งจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเปน
ภาษาไทย
3. เห็นคุณคาและประโยชนของการแปล
มาตรฐานรายวิชา
1. แปลขอความทางธุรกิจจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
2. แปลขอความทางธุรกิจจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเทคนิคและวิธีการแปลในรูปแบบตาง ๆ ระหวางภาษาอังกฤษและภาษาไทย ฝกปฏิบัติการแปล
ขอความ เอกสาร และเรื่องสั้น ๆ ทางธุรกิจทั้งจากภาษาอังกฤษเปนไทย และภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ โดย
เนนความสมบูรณของเนื้อหา และความถูกตองทางภาษาและไวยากรณ
3212 – 2122

ภาษาอังกฤษธุรกิจสินคาที่ระลึก
(English for Souvenir Business)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในธุรกิจสินคาที่ระลึก
2. สามารถใชภาษาอังกฤษสื่อสารในงานธุรกิจสินคาที่ระลึก
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานธุรกิจสินคาที่ระลึก
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณการซื้อขายสินคาที่ระลึก
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาที่ระลึก
3. อานขั้นตอนหรือวิธีการผลิตสินคา
4. เขียนขอความโฆษณาหรือประกาศภายในรานคา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในธุรกิจสินคาที่ระลึก ชื่อและประเภทของสินคาที่
ระลึกที่พบเห็นบอย ๆ ในแตละทองถิ่น ฝกปฏิบัติการสนทนาในสถานการณการซื้อขายสินคาที่ระลึก การ
ตอนรับลูกคา การใหขอมูลเกี่ยวกับสินคา การสั่งซื้อจํานวนมาก การตอรองราคาและใหสวนลด การคืนและ
เปลี่ยนสินคา การชําระเงินในรูปแบบตาง ๆ การขอบคุณและขอโทษลูกคา การกลาวลา ฝกการอานขั้นตอน
หรือวิธีการผลิตสินคา ฝกเขียนขอความโฆษณาหรือประกาศภายในรานคา การกรอกขอมูลในแบบฟอรม
สั่งซื้อ
3212 – 2123

ภาษาอังกฤษงานบริการเพื่อสุขภาพและสันทนาการ
2 (3)
(English for Health and Recreation Services)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษ ที่ใชในงานบริการเพื่อสุขภาพและสันทนาการ
2. มีทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานบริการเพื่อสุขภาพและสันทนา
การ
3. มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาอังกฤษเพื่องานบริการเพื่อสุขภาพและสันทนาการ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาตามสถานการณในงานบริการและกิจกรรมเพือ่ สุขภาพและสันทนาการ
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพ อาหาร สมุนไพร กีฬา และการพักผอน
3. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับบริการและกิจกรรมเพือ่ สุขภาพและสันทนาการ
4. อานและสรุปใจความสําคัญเรื่องทางสุขภาพและสันทนาการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในงานบริการเพื่อสุขภาพและสันทนาการ ฝก
ปฏิบัติการสนทนาตามสถานการณในงานบริการและกิจกรรมเพื่อสุขภาพและสันทนาการ
ฝกการให
ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพ อาหาร สมุนไพร กีฬา และการพักผอน การใหคําแนะนําเกี่ยวกับบริการนวดประเภท
ตาง ๆ การอบสมุนไพร การอบ Sauna กิจกรรมเพื่อการผอนคลาย และบริการอื่น ๆ ฝกอานและสรุปใจความ
สําคัญเรื่องทางสุขภาพและสันทนาการ
3212 – 2124

ภาษาอังกฤษงานครัว
(English for Kitchen Operations)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานครัว
2. มีทักษะการใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานครัว
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานครัว

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

2 (3)

ปวส. 2546

~ 31 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณงานครัว
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับเครื่องปรุงอาหาร
3. สาธิตการประกอบอาหารและผสมเครื่องดื่มตามขั้นตอน
4. จัดทํารายการอาหารและเครื่องดื่ม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในงานครัว ชื่อและประเภทของครัว อาหาร เครื่องดื่ม
ภาชนะ อุปกรณ และเครื่องมืองานครัว ฝกสนทนาในสถานการณงานครัว การใหขอมูลเกี่ยวกับเครื่องปรุง
อาหาร ฝกการสาธิตการประกอบอาหารและผสมเครื่องดื่มตาม ขั้นตอน ฝกอานเรื่องเกี่ยวกับอาหาร หลัก
โภชนาการ และสุขอนามัย การจัดทํารายการอาหารและเครื่องดื่ม ฝกเขียนบันทึกขอความ และประกาศในงาน
ครัว
3212 – 2125

ภาษาอังกฤษธุรกิจขนสง
2 (3)
(English for Transport Business)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในธุรกิจขนสง
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษสื่อสารในธุรกิจขนสง
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของภาษาอังกฤษในธุรกิจขนสง
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับบริการการขนสง
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับเสนทาง และเวลาในการเดินทาง
3. อานเอกสารที่ใชในธุรกิจขนสง
4. การกรอกแบบฟอรมในการเดินทาง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในธุรกิจขนสง ประเภทและรูปแบบตาง ๆ ของการ
ขนสง สัญลักษณและตัวยอที่พบเห็นบอย ๆ ในการขนสง ฝกปฏิบัติการสนทนาในสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับ
บริการการขนสง การเดินทางโดยเครื่องบิน ฝกการใหขอมูลเกี่ยวกับเสนทาง และเวลาในการเดินทาง ฝกอาน
เอกสารที่ใชในธุรกิจขนสง การอานตารางเที่ยวบิน การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ ในการเดินทาง เชน ใบขอ
อนุญาตเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศ ใบสําแดงสินคาของผูโ ดยสาร เปนตน
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3212 – 2126

ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการผลิตภัณฑ
2 (3)
(English for Product Management)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการจัดการผลิตภัณฑ
2. มีทักษะการฟง พูด อาน และเขียนที่เกี่ยวของกับการจัดการผลิตภัณฑ
3. เห็นความสําคัญในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการผลิตภัณฑ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
2. ใหขอมูลประชาสัมพันธผลิตภัณฑ
3. ใหคําแนะนําการใชผลิตภัณฑ
4. เขียนขอความ คําเตือน หรือขอควรระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่เกี่ยวของกับการจัดการผลิตภัณฑ ฝกสนทนาเกี่ยวกับ
ประเภทผลิตภัณฑ การสั่งซื้อ การออกแบบ วัตถุดิบ การบรรจุ และผลิตภัณฑทองถิ่น ฝกการใหขอมูล
ประชาสัมพันธผลิตภัณฑ การใหคําแนะนําการใชผลิตภัณฑ ฝกอานขอความหรือเอกสาร การเขียนขอความ
โฆษณา คําเตือน หรือขอควรระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
3212 – 2127

ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษธุรกิจ
3 (4)
(Business English Terminology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับศัพทเทคนิคที่ใชทั่วไปในงานธุรกิจ
2. มีทักษะการเลือกใชศัพทไดถูกตองและเหมาะสมกับบริบท
3. เห็นความสําคัญของศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกเสียงศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษธุรกิจ
2. บอกความหมายของศัพทเทคนิคในบริบทตาง ๆ
3. เขียนประโยคหรือขอความที่เกี่ยวของศัพทเทคนิค
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการออกเสียง ความหมาย และการใชคําศัพทเทคนิค (Technical Terms) ทางธุรกิจ ฝกปฏิบัติการ
อานเอกสาร ขอมูล เรือ่ ง และบทความทางธุรกิจ ฝกการตีความหมายของคําศัพทที่ศึกษาในบริบท (Context)
ตาง ๆ ฝกเขียนประโยคหรือขอความที่เกี่ยวของกับศัพทเทคนิค
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3212 – 2128

การเขียนโครงการและรายงานภาษาอังกฤษ
3 (4)
(Writing English Project Proposal and Report)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการเขียนโครงการและรายงาน
รวมทั้งการใชพจนานุกรม และแหลงอางอิงตาง ๆ
2. มีทักษะการเขียนโครงการและรายงานเปนภาษาอังกฤษ
3. เห็นคุณคาและประโยชนของการเขียนโครงการและรายงานดวยภาษาอังกฤษ
มาตรฐานรายวิชา
1. ใชพจนานุกรมและสารานุกรมภาษาอังกฤษ
2. คนควาหาขอมูล และจดบันทึกขอมูล
3. เขียนโครงการตามรูปแบบที่ศึกษา
4. เขียนรายงาน พรอมการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่เกี่ยวของกับการเขียนโครงการและรายงาน หลักและ
รูปแบบในการเขียนโครงการและรายงาน แหลงขอมูลขาวสาร วิธีการเก็บและรวบรวมขอมูล ฝกปฏิบัติการใช
พจนานุกรมและสารานุกรมภาษาอังกฤษ การเขียนโครงราง (Outline) การจดบันทึกขอมูล การเขียนโครงการ
และรายงานตามหัวขอที่กําหนด หรือตามความสนใจ โดยเนนความสมบูรณของรูปแบบ เนื้อหา ภาษาที่ใช
และการอางอิงแหลงที่มา
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สาขางานภาษาตางประเทศอื่น
กลุมภาษาจีน
3212 – 2201

ภาษาจีน 1
3 (4)
(Chinese 1)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาพื้นฐาน
2. มีทักษะในการออกเสียง การฟง การพูด การอาน และการเขียนคําศัพท และสํานวนตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาตางประเทศ
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกเสียงคําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวัน
2. สื่อสารในชีวิตประจําวันดวยคําศัพทและสํานวนภาษาพื้นฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน หลักไวยากรณ โครงสรางพื้นฐาน และระบบเสียงของภาษา ฝกปฏิบัติการออก
เสียง การฟง การพูด การอาน และการเขียนคําศัพทและสํานวนทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน
3212 – 2202

ภาษาจีน 2
3 (4)
(Chinese 2)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาที่ซับซอนขึ้น
2. มีทักษะการใชภาษาในการสนทนาโตตอบตามสถานการณตาง ๆ
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของภาษาตางประเทศ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบในสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
2. ใหขอมูลสวนบุคคล
3. อานและเขียนขอความงาย ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักไวยากรณและโครงสรางภาษาที่ซับซอนขึ้น คําศัพทและสํานวนภาษาในชีวิตประจําวัน
โดยทั่วไป ฝกปฏิบัติการสนทนาโตตอบในสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ฝกการใหขอมูลสวนตัว
การอานขอความงาย ๆ และการเขียนประโยคสั้น ๆ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546
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3212 – 2203

ภาษาจีน 3
3 (4)
(Chinese 3)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานอาชีพ
2. มีทักษะการฟง พูด อานและเขียนในการปฏิบัติงานอาชีพ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการใชภาษาตางประเทศ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในเรื่องงานอาชีพ
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
3. อานและเขียนประโยคและขอความที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานอาชีพ ฝกปฏิบัติสนทนาโตตอบในสถานการณของงาน
อาชีพ ฝกการใหขอมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ การอานและเขียนประโยคและขอความที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ
3212 – 2204

ภาษาจีน 4
3 (4)
(Chinese 4)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานธุรกิจ
2. มีทักษะการใชภาษาในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจ
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษาตางประเทศเพื่อธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบในสถานการณทางธุรกิจ
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ
3. อานเรื่องทางธุรกิจ และสรุปใจความสําคัญ
4. เขียนขอความ ประกาศ และจดหมายทางธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในงานธุรกิจ ฝกปฏิบัติการสนทนาโตตอบใน
สถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ การสนทนาทางโทรศัพท ฝกการใหขอมูลงาย ๆ เกี่ยวกับสินคาและบริการ การฟง
และการอานเรือ่ งทางธุรกิจ การสรุปใจความสําคัญ การเขียนขอความ ประกาศ และจดหมายงาย ๆ ทางธุรกิจ
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กลุมภาษาญี่ปุน
3212 – 2301

ภาษาญี่ปุน 1
3 (4)
(Japanese 1)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาพื้นฐาน
2. มีทักษะในการออกเสียง การฟง การพูด การอาน และการเขียนคําศัพท และสํานวนตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาตางประเทศ
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกเสียงคําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวัน
2. สื่อสารในชีวิตประจําวันดวยคําศัพทและสํานวนภาษาพื้นฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน หลักไวยากรณ โครงสรางพื้นฐาน และระบบเสียงของภาษา ฝกปฏิบัติการ
ออกเสียง การฟง การพูด การอาน และการเขียนคําศัพทและสํานวนทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน
3212 – 2302

ภาษาญี่ปุน 2
3 (4)
(Japanese 2)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาที่ซับซอนขึ้น
2. มีทักษะการใชภาษาในการสนทนาโตตอบตามสถานการณตาง ๆ
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของภาษาตางประเทศ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบในสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
2. ใหขอมูลสวนบุคคล
3. อานและเขียนขอความงาย ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักไวยากรณและโครงสรางภาษาที่ซับซอนขึ้น คําศัพทและสํานวนภาษาในชีวิตประจําวัน
โดยทั่ว ๆ ไป ฝกปฏิบัติการสนทนาโตตอบในสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวติ ประจําวัน ฝกการใหขอมูล
สวนตัว การอานขอความงาย ๆ และการเขียนประโยคสั้น ๆ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 37 ~
3212 – 2303

ภาษาญี่ปุน 3
3 (4)
(Japanese 3)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานอาชีพ
2. มีทักษะการฟง พูด อานและเขียนในการปฏิบัติงานอาชีพ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการใชภาษาตางประเทศ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในเรื่องงานอาชีพ
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
3. อานและเขียนประโยคและขอความที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานอาชีพ ฝกปฏิบัติสนทนาโตตอบในสถานการณของงาน
อาชีพ ฝกการใหขอมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ การอานและเขียนประโยคและขอความ ที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ
3212 – 2304

ภาษาญี่ปุน 4
3 (4)
(Japanese 4)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานธุรกิจ
2. มีทักษะการใชภาษาในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจ
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษาตางประเทศเพื่อธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบในสถานการณทางธุรกิจ
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ
3. อานเรื่องทางธุรกิจ และสรุปใจความสําคัญ
4. เขียนขอความ ประกาศ และจดหมายทางธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในงานธุรกิจ ฝกปฏิบัติการสนทนาโตตอบใน
สถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ การสนทนาทางโทรศัพท ฝกการใหขอมูลงาย ๆ เกี่ยวกับสินคาและบริการ การฟง
และการอานเรือ่ งทางธุรกิจ การสรุปใจความสําคัญ การเขียนขอความ ประกาศ และจดหมายงาย ๆ ทางธุรกิจ
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3212 – 2401

ภาษาฝรั่งเศส 1
3 (4)
(French 1)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาพื้นฐาน
2. มีทักษะในการออกเสียง การฟง การพูด การอาน และการเขียนคําศัพท และสํานวนตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาตางประเทศ
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกเสียงคําศัพทไปในชีวิตประจําวัน
2. สื่อสารในชีวิตประจําวันดวยคําศัพทและสํานวนภาษาพื้นฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน หลักไวยากรณ โครงสรางพื้นฐาน และระบบเสียงของภาษา ฝกปฏิบัติการออก
เสียง การฟง การพูด การอาน และการเขียนคําศัพทและสํานวนทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน
3212 – 2402

ภาษาฝรั่งเศส 2
3 (4)
(French 2)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาที่ซับซอนขึ้น
2. มีทักษะการใชภาษาในการสนทนาโตตอบตามสถานการณตาง ๆ
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของภาษาตางประเทศ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบในสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
2. ใหขอมูลสวนบุคคล
3. อานและเขียนขอความงาย ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักไวยากรณและโครงสรางภาษาที่ซับซอนขึ้น คําศัพทและสํานวนภาษาในชีวิตประจําวัน
โดยทั่ว ๆ ไป ฝกปฏิบัติการสนทนาโตตอบในสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวติ ประจําวัน ฝกการใหขอมูล
สวนตัว การอานขอความงาย ๆ และการเขียนประโยคสั้น ๆ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
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3212 – 2403

ภาษาฝรั่งเศส 3
3 (4)
(French 3)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานอาชีพ
2. มีทักษะการฟง พูด อานและเขียนในการปฏิบัติงานอาชีพ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการใชภาษาตางประเทศ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในเรื่องงานอาชีพ
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
3. อานและเขียนประโยคและขอความที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานอาชีพ ฝกปฏิบัติสนทนาโตตอบในสถานการณของงาน
อาชีพ ฝกการใหขอมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ การอานและเขียนประโยคและขอความที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ
3212 – 2404

ภาษาฝรั่งเศส 4
3 (4)
(French 4)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานธุรกิจ
2. มีทักษะการใชภาษาในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจ
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษาตางประเทศเพื่อธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบในสถานการณทางธุรกิจ
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ
3. อานเรื่องทางธุรกิจ และสรุปใจความสําคัญ
4. เขียนขอความ ประกาศ และจดหมายทางธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในงานธุรกิจ ฝกปฏิบัติการสนทนาโตตอบใน
สถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ การสนทนาทางโทรศัพท ฝกการใหขอมูลงาย ๆ เกี่ยวกับสินคาและบริการ การฟง
และการอานเรือ่ งทางธุรกิจ การสรุปใจความสําคัญ การเขียนขอความ ประกาศ และจดหมายงาย ๆ ทางธุรกิจ

สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

~ 40 ~
3212 – 2501

ภาษาเยอรมัน 1
3 (4)
(German 1)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาพื้นฐาน
2. มีทักษะในการออกเสียง การฟง การพูด การอาน และการเขียนคําศัพท และสํานวนตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาตางประเทศ
มาตรฐานรายวิชา
1. ออกเสียงคําศัพทในชีวิตประจําวัน
2. สื่อสารในชีวิตประจําวันดวยคําศัพทและสํานวนภาษาพื้นฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน หลักไวยากรณ โครงสรางพื้นฐาน และระบบเสียงของภาษา ฝกปฏิบัติการออก
เสียง การฟง การพูด การอาน และการเขียนคําศัพทและสํานวนทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน
3212 – 2502

ภาษาเยอรมัน 2
3 (4)
(German 2)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท และสํานวนภาษาที่ซับซอนขึ้น
2. มีทักษะการใชภาษาในการสนทนาโตตอบตามสถานการณตาง ๆ
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของภาษาตางประเทศ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบในสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
2. ใหขอมูลสวนบุคคล
3. อานและเขียนขอความงาย ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักไวยากรณและโครงสรางภาษาที่ซับซอนขึ้น คําศัพทและสํานวนภาษาในชีวิตประจําวัน
โดยทั่ว ๆ ไป ฝกปฏิบัติการสนทนาโตตอบในสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวติ ประจําวัน ฝกการใหขอมูล
สวนตัว การอานขอความงาย ๆ และการเขียนประโยคสั้น ๆ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 41 ~
3212 – 2503

ภาษาเยอรมัน 3
3 (4)
(German 3)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานอาชีพ
2. มีทักษะการฟง พูด อานและเขียนในการปฏิบัติงานอาชีพ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการใชภาษาตางประเทศ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในเรื่องงานอาชีพ
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
3. อานและเขียนประโยคและขอความที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานอาชีพ ฝกปฏิบัติสนทนาโตตอบในสถานการณของงาน
อาชีพ ฝกการใหขอมูลเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ การอานและเขียนประโยคและขอความที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ
3212 – 2504

ภาษาเยอรมัน 4
3 (4)
(German 4)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในงานธุรกิจ
2. มีทักษะการใชภาษาในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจ
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษาตางประเทศเพื่อธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบในสถานการณทางธุรกิจ
2. ใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ
3. อานเรื่องทางธุรกิจ และสรุปใจความสําคัญ
4. เขียนขอความ ประกาศ และจดหมายทางธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในงานธุรกิจ ฝกปฏิบัติการสนทนาโตตอบใน
สถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ การสนทนาทางโทรศัพท ฝกการใหขอมูลงาย ๆ เกี่ยวกับสินคาและบริการ การฟง
และการอานเรือ่ งทางธุรกิจ การสรุปใจความสําคัญ การเขียนขอความ ประกาศ และจดหมายงาย ๆ ทางธุรกิจ
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