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โปรแกรมบัญชีส ำเร็จรูป
ส ำหรับงำนธุรกจิเร่ิมต้นธุรกจิอย่ำงมีทศิททำงกำรเป็นผู้ประกอบกำรพมิพ์ดีดไทยกำรพมิพ์หนังสือรำชกำรกำรตลำดออนไลน์

โปรแกรมส ำเร็จรูปออกแบบ
งำนน ำเสนอ Microsoft 

PowerPoint

กำรออกแบบไวนิลด้วย
โปรแกรม Adobe 

Photoshop
กำรสร้ำงเว็ปไซต์ด้วย 

google site
กำรสร้ำงกรำฟิกด้วย 

Adobe PhotoshopSocial commerce
ตดิตัง้ระบบ Network 

เบือ้งต้นงำนพมิพ์ซิลค์สกรีนลีลำศทกระโปรงทรงเอ
กำรออกแบบเสือ้ผ้ำแฟช่ัน

ดีไซน์
เค้กและกำรแต่งหน้ำเค้ก

สลัดเพื่อสุขภำพธุรกจิแซนต์วิชอำหำรว่ำงยอดนิยม
สระผม-เซทผม
งำนมำลัย

เคร่ืองประดับจำกคริสตัล
ลูกปัด และหนิ

งำนประดษิฐ์ของช ำร่วยและ
ของที่ระลกึ

งำนตกแต่งสถำนท่ี (จับจีบผ้ำ
และผูกผ้ำ)

ม๊อคเทลสมัยนิยมกำรผสมเคร่ืองดื่มในงำนจัด
เลีย้งHeathySmoothy 

Sherbeมัคคุเทศทก์เฉพำะที่
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรส่ือสำร

ในชีวิตประจ ำวันRecreation for 
Toyrism

กำรขับรถยนต์กำรออกแบบเสือ้ผ้ำแฟช่ัน
ดีไซน์

เค้กและกำรแต่งหน้ำเค้ก

คุกกี ้
ขนมไทย

กำรแปรรูปอำหำร
เคร่ืองดื่มสมุนไพร

สระผม-เซทผม
กำรเพ้นท์เลบ็แฟนซีแกะสลักผักผลไม้

งำนประดษิฐ์ของช ำร่วยและ
ของที่ระลกึ

กำรร้อยลูกปัดคริสตัลริบบิน้โปรยทำนหัวปำกกำไหมพรมสบุ่สมุนไพร
จัดดอกไม้แบบสำกลเชิง

ธุรกจิ

งำนตกแต่งสถำนท่ี (จับจีบ
และผูกผ้ำ)

โปรแกรมบัญชีส ำเร็จรูป
ส ำหรับงำนธุรกจิ

เร่ิมนต้นธุรกจิอย่ำงมีทศิททำงกำรขำยออนไลน์กำรพมิพ์หนังสือรำชกำรกำรผลติเอกสำรทำงรำชกำร

โปรแกรมคอมพวิเตอร์
ส ำเร็จรูปตำรำงค ำนวณ 

Microsoft Excel

กำรสร้ำงกรำฟิกด้วย 
Adobe Photoshop 

Social commerce

กำรใช้โปรแกรมส ำนักงำน
ออนไลน์

กำรสร้ำง Infographic 
เพื่อกำรน ำเสนอ

สร้ำงส่ือสิ่งพมิพ์ 
Microsoft Publisher

ตดิตัง้ระบบ Network 
เบือ้งต้น 

งำนซ่อมประกอบ
ไมโครคอมพวิเตอร์พร้อม
ตดิตัง้ระบบปฎบัิตกิำรกำรว่ำยน ำ้งำนพมิพ์ซิลค์สกรีน

กำรวำดภำพด้วย
แอพพลเิคช่ันบนเคร่ือง

ปฎบัิตกิำร OS ระบบ
พืน้ฐำนภำษำจีนเพื่อกำรส่ือสำร

หลักสูตรระยะสัน้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รหัสวชิา รายชือ่วชิา 

1201-1204 โปรแกรมบัญชสี าเร็จรูปส าหรับงานธุรกจิ 

1201-1205 เริม่ตน้ธุรกจิอยา่งมทีศิทาง 

1201-1206 การเป็นผูป้ระกอบการ 

1201-1208 พมิพด์ดีไทย 

1201-1212 การพมิพห์นังสอืราชการ 

1201-1213 การตลาดออนไลน ์

1201-1215 โปรแกรมส าเร็จรูปออกแบบงานน าเสนอ Microsoft PowerPoint 

1201-1216 การออกแบบไวนลิดว้ยโปรแกรม Adobe Photoshop 

1201-1218 1204-1204 การสรา้งเว็ปไซตด์ว้ย google site 

1201-1219 การสรา้งกราฟิกดว้ย Adobe Photoshop 

1201-1220 Social commerce 

1201-1221 ตดิตัง้ระบบ Network เบือ้งตน้ 

1201-1222 งานพมิพซ์ลิคส์กรนี 

1201-1223 ลลีาศ 

1201-1224 กระโปรงทรงเอ 

1201-1225 การออกแบบเสือ้ผา้แฟช่ันดไีซน ์

1201-1226 เคก้และการแตง่หนา้เคก้ 

1201-1231 สลัดเพือ่สขุภาพ 

1201-1232 ธุรกจิแซนตว์ชิ 

1201-1233 อาหารว่างยอดนยิม 

1201-1234 สระผม-เซทผม 

1201-1237 งานมาลัย 

1201-1238 เครือ่งประดับจากครสิตัล ลกูปัด และหนิ 

1201-1239 งานประดษิฐข์องช าร่วยและของทีร่ะลกึ 

1201-1246 งานตกแตง่สถานที ่(จับจบีผา้และผกูผา้) 

1201-1252 ม๊อคเทลสมัยนยิม 

1201-1253 การผสมเครือ่งดืม่ในงานจัดเลีย้ง 

1201-1255 HeathySmoothy Sherbe 

1201-1257 มัคคเุทศกเ์ฉพาะที ่

1201-1259 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารในชวีติประจ าวนั 

1201-1261 Recreation for Toyrism 

1101-8203 การขบัรถยนต ์

1401-6203 การออกแบบเสือ้ผา้แฟช่ันดไีซน ์

1402-1202 เคก้และการแตง่หนา้เคก้ 

1402-1203 คกุกี ้

1402-2201 ขนมไทย 

1402-4202 การแปรรูปอาหาร 

1402-4203 เครือ่งดืม่สมุนไพร 

1403-1205 สระผม-เซทผม 

1403-1206 การเพน้ทเ์ล็บแฟนซ ี

1403-4201 แกะสลักผกัผลไม ้

1403-6205 งานประดษิฐข์องช าร่วยและของทีร่ะลกึ 

1403-6211 การรอ้ยลกูปัดครสิตัล 

1403-6212 รบิบิน้โปรยทาน 

1403-6213 หัวปากกาไหมพรม 

 

 



1404-1201 สบุส่มุนไพร 

1404-2201 จัดดอกไมแ้บบสากลเชงิธุรกจิ 

1404-2202 งานตกแตง่สถานที ่(จับจบีและผูกผา้) 

1201-1204 โปรแกรมบัญชสี าเร็จรูปส าหรับงานธุรกจิ 

1201-1207 เริม่นตน้ธรุกจิอย่างมทีศิทาง 

1202-1202 การขายออนไลน ์

1203-1203 การพมิพห์นังสอืราชการ 

1203-1206 การผลติเอกสารทางราชการ 

1204-1201  โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รูปตารางค านวณ Microsoft Excel 

1204-1205 การสรา้งกราฟิกดว้ย Adobe Photoshop  

1204-1206 Social commerce 

1204-1207 การใชโ้ปรแกรมส านักงานออนไลน ์

1204-1208 การสรา้ง Infographic เพือ่การน าเสนอ 

1204-1209 สรา้งสือ่สิง่พมิพ ์Microsoft Publisher 

1204-4201 ตดิตัง้ระบบ Network เบือ้งตน้  

1204-4202 งานซอ่มประกอบไมโครคอมพวิเตอรพ์รอ้มตดิตัง้ระบบปฎบิัตกิาร 

1003-3201 การวา่ยน ้า 

1301-3201 งานพมิพซ์ลิคส์กรนี 

1307-2202 การวาดภาพดว้ยแอพพลเิคช่ันบนเครือ่งปฎบิัตกิาร OS ระบบพืน้ฐาน 

1703-3201 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

 


