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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแกปญหา และ
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
ของงานอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพคหกรรมศาสตร ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
และความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานดานคหกรรมศาสตร
สามารถนําไปประกอบอาชีพเชิงธุรกิจ
4. เพื่อใหสามารถในการจัดการ การพัฒนาตนเอง เพื่อนํามาประยุกตใชในงานอาชีพไดอยางตอเนื่อง
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานบูรณาการความรู ทักษะมาประยุกตใชในงานอาชีพ
6. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานคหกรรมศาสตรในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้ง
การใชความรูและทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได
7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เปนผูมี
ความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
คหกรรม สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก
1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน ความเสียสละ ความซื่อสัตยสุจริต
ความกตัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีตอ
วิชาชีพและสังคม เปนตน
1.2 ด า นพฤติ ก รรมลั ก ษณะนิ สั ย เช น ความมี วิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบ ความรั ก สามั ค คี
มีมนุษยสัมพันธ เชื่อมั่นในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
อาชีวอนามัย การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม เปนตน
1.3 ดานทักษะทางปญญา เชน ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยูรวมกับผูอื่น
2.4 ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมและพัฒนางานอาชีพ
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม และหลักความปลอดภัย
3.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3.3 การจัดการเชิงธุรกิจ ควบคุมคุณภาพ
3.4 มีทักษะในการบริหารงานคหกรรมศาสตร
3.5 ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรค และมีมนุษยสัมพันธ
สาขางานการจัดงานดอกไมและงานประดิษฐ
3.6 สํารวจและวิเคราะหขอมูลการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ
3.7 วางแผนและปฏิบัติธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ
3.8 ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ
3.9 รายงานผลและพัฒนารูปแบบและคุณภาพธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ
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สาขางานการดูแลเด็กและผูสูงอายุ
3.6 สํารวจและวิเคราะหขอมูลการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจการดูแลเด็กและผูสูงอายุ
3.7 วางแผนและปฏิบัติธุรกิจดูแลเด็กและผูสูงอายุ
3.8 ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพธุรกิจดูแลเด็กและผูสูงอายุ
3.9 รายงานผลและพัฒนารูปแบบและคุณภาพธุรกิจดูแลเด็กและผูสูงอายุ
สาขางานการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม
3.6 สํารวจและวิเคราะหขอมูลการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม
3.7 วางแผนและปฏิบัติธุรกิจการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม
3.8 ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพธุรกิจการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม
3.9 รายงานผลและพัฒนารูปแบบและคุณภาพธุรกิจการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 83 หนวยกิต
และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไมนอ ยกวา
1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา
1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต

21 หนวยกิต
(ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(15 หนวยกิต)
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(21 หนวยกิต)
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
(ไมนอยกวา 12 หนวยกิต)
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
(4 หนวยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4 หนวยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา

56 หนวยกิต

6 หนวยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวม ไมนอยกวา

83 หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร หรือเทียบเทา
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ที่ไมมีพื้นฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพ ตอไปนี้
รหัสวิชา
3400-0013
3400-0014
3400-0015

ชื่อวิชา
การจัดดอกไมเบื้องตน
การอนุบาลเด็ก
ศิลปประดิษฐ

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต

ท-ป-น
1-4-3
1-4-3
1-4-3

ไมนอยกวา 21 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนในลักษณะเปนรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการใหครอบคลุมทุกกลุมวิชา เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม เห็นคุณคาของตนและการพัฒนาตน
มีความใฝรู แสวงหาและพัฒนาความรูใหม มีความสามารถในการใชเหตุผล การคิดวิเคราะห การแกปญหา
และการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานรวมกับผูอื่น มีคุณธรรม
จริยธรรม มนุษยสัมพันธ รวมถึงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ในสัดสวนที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุ
จุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต รวมไมนอยกวา 21 หนวยกิต
1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร (ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)
1.1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1101
ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
3000-1102
การเขียนเชิงวิชาชีพ
3000-1103
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน
3000-1104
การพูดเพื่อสื่อสารงานอาชีพ
3000-1105
การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
3000*1101 ถึง 3000*1199 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาไทย
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3000-1201
3000-1202

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
กลยุทธการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1203
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน
3000-1204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
3000-1205
การเรียนภาษาอังกฤษผานเว็บไซต
3000-1206
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3000-1207
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3000-1208
ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
3000-1210
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ
3000-1214
ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการจัดเลี้ยง
3000*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาตางประเทศ
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
0-2-1
0-2-1
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
1.2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1305
วิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ
3000-1312
การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดลอม
3000-1313
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3000-1314
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ
3000-1315
ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม
3000-1317
การวิจยั เบื้องตน
3000*1301 ถึง 3000*1399 รายวิชาในกลุม วิชาวิทยาศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
3-0-3
*-*-*

1.2.2 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1401
คณิตศาสตรเพือ่ พัฒนาทักษะการคิด
3000-1403
คณิตศาสตรธุรกิจ
3000-1404
คณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ
3000-1408
สถิติและการวางแผนการทดลอง
3000-1409
การคิดและการตัดสินใจ
3000*1401 ถึง 3000*1499 รายวิชาในกลุม วิชาคณิตศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
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1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
1.3.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1501
ชีวิตกับสังคมไทย
3000-1502
เศรษฐกิจพอเพียง
3000-1503
มนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3000-1504
ภูมิฐานถิ่นไทย
3000-1505
การเมืองการปกครองไทย
3000*1501 ถึง 3000*1599 รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.3.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1601
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
3000-1602
การบริหารจัดการสุขภาพเพือ่ ภาวะผูนํา
3000-1603
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
3000-1604
เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทํางาน
3000-1605
สุขภาพชุมชน
3000-1606
การคิดอยางเปนระบบ
3000-1607
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
3000-1608
พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
3000-1609
ลีลาศเพื่อการสมาคม
3000-1610
คุณภาพชีวิตเพื่อการทํางาน
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุม วิชามนุษยศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
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2-0-2
2-0-2
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1-0-1
*-*-*
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2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ไมนอยกวา 56 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (15 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3001-1001
3001-2001
3400-1001
3400-1002
3400-1003
3400-1004

ชื่อวิชา
การบริหารงานคุณภาพในองคการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
สัมมนาวิชาชีพ
เทคนิคการนําเสนอผลงาน
การพัฒนาความคิดสรางสรรค
การจัดการงานวิชาชีพ

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
1-2-2
1-4-3
1-2-2
2-0-2

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3406-2001
3406-2002
3406-2003
3406-2004
3406-2005
3406-2006
3406-2007

ชื่อวิชา
การจัดดอกไมเชิงธุรกิจ
เทคนิคการประดิษฐงานตามสมัยนิยม
ศิลปะงานผา
การดูแลเด็ก
โภชนาการกับชีวิตมนุษย
การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน
หลักการทางศิลปะ

ท-ป-น
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
3-0-3
2-2-3
2-2-3

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 12 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่งใหครบตามที่กําหนดในกรณีที่ตองการใหผูเรียน
ไดสาขางานนัน้ หรือเลือกเรียนจากสาขางานอื่น ๆ รวมกันจนครบหนวยกิตที่กําหนด
2.3.1 สาขางานการจัดงานดอกไมและงานประดิษฐ
รหัสวิชา
3406-2101
3406-2102
3406-2103
3406-2104
3406-2105
3406-2106
3406-2107

ชื่อวิชา
เทคนิคการจัดดอกไมแบบไทย
งานใบตองและแกะสลักเชิงธุรกิจ
การประดิษฐของที่ระลึกและผลิตภัณฑพนื้ เมือง
เทคนิคการเขียนลวดลายดวยสี
ศิลปะการจัดตกแตงสถานที่
เทคนิคการผูก จับจีบผา
เครื่องหอมและสมุนไพรไทยเชิงธุรกิจ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3406-2108
ผลิตภัณฑงานกระดาษ
3406-2109
การจัดการและเทคนิคการบริการ
3406-2110
คหกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
3406-2111
ปญหาพิเศษคหกรรม
3406*2101 ถึง 3406*2199 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3406-5101
3406-5102
3406-5103
3406-5104
3406-51XX

ชื่อวิชา
งานการจัดงานดอกไมและงานประดิษฐ 1
งานการจัดงานดอกไมและงานประดิษฐ 2
งานการจัดงานดอกไมและงานประดิษฐ 3
งานการจัดงานดอกไมและงานประดิษฐ 4
งานการจัดงานดอกไมและงานประดิษฐ …

ท-ป-น
1-4-3
2-0-2
2-2-3
2-2-3
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

2.3.2 สาขางานการดูแลเด็กและผูสูงอายุ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3406-2201
ครอบครัวและสิ่งแวดลอม
3-0-3
3406-2202
พัฒนาการครอบครัวและสังคม
2-0-2
3406-2203
การพัฒนาเด็ก
2-2-3
3406-2204
การจัดการสถานเลี้ยงเด็ก
1-3-2
3406-2205
การจัดการสถานบริบาลผูสูงอายุ
1-3-2
3406-2206
การนวดเด็กทารก
1-3-2
3406-2207
การดูแลผูสูงอายุ
2-2-3
3406-2208
กิจกรรมสําหรับเด็กและผูสูงอายุ
1-3-2
3406-2209
ปญหาของเด็กและผูสูงอายุ
1-3-2
3406-2210
สุคนธบําบัดสําหรับผูสูงอายุ
1-3-2
3406-2109
การจัดการและเทคนิคการบริการ
2-0-2
3406-2110
คหกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
2-2-3
3406-2111
ปญหาพิเศษคหกรรม
2-2-3
3406*2201 ถึง 3406*2299 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ *-*-*
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
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รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3406-5201
3406-5202
3406-5203
3406-5204
3406-51XX

ชื่อวิชา
งานการดูแลเด็กและผูสูงอายุ 1
งานการดูแลเด็กและผูสูงอายุ 2
งานการดูแลเด็กและผูสูงอายุ 3
งานการดูแลเด็กและผูสูงอายุ 4
งานการดูแลเด็กและผูสูงอายุ …

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

2.3.3 สาขางานการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม
รหัสวิชา
3406-2301
3406-2302
3406-2303
3406-2304
3406-2305
3406-2306
3406-2307
3406-2308
3406-2309
3406-2310
3406-2311
3406-2312
3406-2109
3406-2110
3406-2111
3406*2301 ถึง
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3406-5301
3406-5302
3406-5303
3406-5304
3406-53XX

ชื่อวิชา
ธุรกิจที่พักแรม
การตลาดเพื่อการโรงแรม
การบริการและการตอนรับ
งานบริการสวนหนาโรงแรม
การบริหารงานแมบาน
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
การผสมเครื่องดื่ม
งานซักรีด
ศิลปะการจัดดอกไมและตกแตงสถานที่
งานใบตองและแกะสลักเพื่อการโรงแรม
สุคนธบําบัดในงานโรงแรม
การนวดเพื่อผอนคลาย
การจัดการและเทคนิคการบริการ
คหกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
ปญหาพิเศษคหกรรม
3406*2399 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค

ท-ป-น
2-2-3
1-2-2
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
1-3-2
2-2-3
2-2-3
1-3-2
1-3-2
2-0-2
2-2-3
2-2-3
*-*-*

ชื่อวิชา
งานการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม 1
งานการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม 2
งานการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม 3
งานการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม 4
งานการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม …

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
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สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา 12 หนวยกิตนั้น ใหสถานศึกษารวมวิเคราะห
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนดจุดประสงครายวิชา
สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา ที่สอดคลองกันระหวางสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกับลักษณะ
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รวมทั้งจํานวนหนวยกิตและเวลาที่ใชในการฝกอาชีพในแตละ
รายวิ ช าเพื่ อ นํ า ไปจั ด ทํ า แผนการฝ ก อาชี พ การวั ด และการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านให ส อดคล อ งกั บ
สมรรถนะรายวิชา ทั้งนี้ โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการ ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 3406-8001 หรือรายวิชา 3406-8002 และ 3406-8003
รหัสวิชา
3406-8001
3406-8002
3406-8003

ชื่อวิชา

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ฝกงาน
ฝกงาน 1
ฝกงาน 2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 3406-8501 หรือรายวิชา 3406-8502 และ 3406-8503
รหัสวิชา
3406-8501
3406-8502
3406-8503

ชื่อวิชา
โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่เสนอแนะ หรือเลือกเรียนจากรายวิชา
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา
โดยตองไมเปนรายวิชาที่เคยศึกษามาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหศึกษาโดยไมนับหนวยกิตรวม
ในเกณฑการสําเร็จการศึกษา
รหัสวิชา
3000-9201
3000-9202

ชื่อวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
การสนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557
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รหัสวิชา
3000-9203
3000-9204
3000-9205
3000-9206
3000-9207
3000-9208
3000-9209
3000-9210
3000-9211
3000-9212
3000-9213
3000-9214
3000-9215
3000-9216
3000-9217
3000-9218
3000-9219
3000-9220
3000-9221
3000-9222
3000-9223
3000-9224
3000-9225
3000-9226

ชื่อวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน
การสนทนาภาษาญี่ปุนสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
การสนทนาภาษาเกาหลีสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
การสนทนาภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
การสนทนาภาษาอินโดนีเซียสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
การสนทนาภาษามลายูสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมพมา
การสนทนาภาษาพมาสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
การสนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
การสนทนาภาษาลาวสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟลิปปนส
การสนทนาภาษาฟลิปโนสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
การสนทนาภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
การสนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
การสนทนาฝรั่งเศสสําหรับการทํางาน

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-2001
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3000-2002
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
3000-2003
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
3000-2004
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
ประเภทวิชาคหกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาคหกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

14

คําอธิบายรายวิชา
วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
3400-0013
3400-0014
3400-0015

การจัดดอกไมเบื้องตน
การอนุบาลเด็ก
ศิลปประดิษฐ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

1-4-3
1-4-3
1-4-3

ประเภทวิชาคหกรรม
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3400-0013

การจัดดอกไมเบื้องตน
(Basic Flower Arrangement)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการออกแบบ การเตรียม การเลือกใชวัสดุ อุปกรณ การจัดดอกไมเบื้องตน
2. สามารถจัดดอกไมเบื้องตน ดูแลหลังการจัดและการนําไปใช
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความสะอาด ประหยัด เรียบรอยและมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ วิธกี ารออกแบบ การเตรียม การเลือกใชวัสดุ อุปกรณ การจัดดอกไม
เบื้องตน
2. จัดดอกไม ดูแลหลังการจัดและการนําไปใชตกแตง
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ สะอาด ประหยัด เรียบรอยและสรางสรรค
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการออกแบบ การเตรียม การเลือกใชวัสดุ อุปกรณ การจัดดอกไม
เบื้องตนและการดูแลรักษาชิ้นงาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม
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3400-0014

การอนุบาลเด็ก
(Child Care)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับลักษณะการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กวัยตาง ๆ การเลี้ยงอบรมเด็ก การดูแล
ดานอาหาร สุขภาพอนามัย อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล การจัดกิจกรรมนันทนาการและการทํา
ของเลนสําหรับเด็ก การจัดและดําเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็ก
2. สามารถดูแลเด็ก ทําของเลนสําหรับเด็ก จัดกิจกรรมนันทนาการ และจัดสถานรับเลี้ยงเด็ก
3. มีเจตคติและกิจ นิสัยที่ดีใ นการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ขยัน อดทน สะอาด เสีย สละ
เอื้อเฟอและมีเมตตาตอเด็ก
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับลักษณะการเจริญเติบโต พัฒนาการเด็กวัยตาง ๆ วิธีเลี้ยงอบรมเด็ก ดูแลดาน
อาหาร สุขภาพอนามัย อุบัติเหตุและวิธีปฐมพยาบาล จัดกิจกรรมนันทนาการทําของเลนสําหรับเด็ก
จัดและดําเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็ก
2. ดูแลเด็ก ทําของเลนสําหรับเด็ก จัดกิจกรรมนันทนาการ และจัดสถานรับเลี้ยงเด็กตามหลักการ
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ อดทน สะอาด เสียสละ เอื้อเฟอและมีเมตตาตอเด็ก
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกั บลั ก ษณะการเจริญ เติ บ โตและพั ฒ นาการเด็ ก วั ย ต างๆ การเลี้ ย งอบรมเด็ ก
การดูแลดานอาหาร สุขภาพอนามัย อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล การจัดกิจกรรมนันทนาการและการทํา
ของเลนสําหรับเด็ก การจัดและดําเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็ก ดูแลเด็ก

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม
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3400-0015

ศิลปประดิษฐ
(Art of Decoration)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับประเภทของงานศิลปประดิษฐ หลักการออกแบบ
การเลือกใชวัสดุ อุปกรณ
การประดิษฐงานศิลปประดิษฐ
2. สามารถออกแบบ เลือกใชวัสดุ อุปกรณ ประดิษฐงานศิลปะประดิษฐตามสมัยนิยม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เปนระเบียบ เรียบรอย ประณีต
สวยงามและประหยัด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประเภทของงานศิลปประดิษฐ การออกแบบ การเลือกใชวัสดุ อุปกรณ
การประดิษฐงานศิลปประดิษฐ
2. ออกแบบ เลือกใชวัสดุ อุปกรณ ประดิษฐงานศิลปประดิษฐตามสมัยนิยม
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เปนระเบียบ เรียบรอย ประณีต สวยงามและประหยัด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของงานศิลปประดิษฐ หลักการออกแบบ การเลือกใชวัสดุ อุปกรณ
ประดิษฐงานศิลปประดิษฐ และประดิษฐชิ้นงานตามสมัยนิยม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
กลุมบริหารและจัดการวิชาชีพ
3001-1001
การบริหารงานคุณภาพในองคการ

3-0-3

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
3001-2001
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

2-2-3

 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาคหกรรม
3400-1001
3400-1002
3400-1003
3400-1004

สัมมนาวิชาชีพ
เทคนิคการนําเสนอผลงาน
การพัฒนาความคิดสรางสรรค
การจัดการงานวิชาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557

1-2-2
1-4-3
1-2-2
2-0-2

ประเภทวิชาคหกรรม
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
กลุมบริหารและจัดการวิชาชีพ
3001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองคการ
(Quality Administration in Organization)

3-0-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เข า ใจเกี่ ย วกั บ การจั ด การองค ก าร หลั ก การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพและเพิ่ ม ผลผลิ ต หลั ก การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทํางาน และการประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกตใชหลักการจัดการองคการ การเพิ่มประสิทธิภาพ
ขององคการ และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยันประหยัด
อดทนและสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการองคการ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การจัดการ
ความเสี่ยง การจัดการความขัดแยง การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
2. วางแผนการจัดการองคการ และเพิ่มประสิทธิภาพขององคการตามหลักการ
3. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง และความขัดแยงในงานอาชีพตามสถานการณ
4. เลือกกลยุทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
5. ประยุกตใชกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การจั ด องค ก าร การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพขององค ก าร การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพและ
เพิ่มผลผลิตการจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแยงในองคการ กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
การนํากิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม
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กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
3001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
(Information Technology for Works)

2-2-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
การสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสืบคน จัดเก็บ คนคืน สงผาน จัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ นําเสนอและสื่อสารขอมูล
สารสนเทศในงานอาชีพโดยใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม และโปรแกรมสําเร็จรูป
ที่เกี่ยวของ
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบคน จัดดําเนินการและสื่อสารขอมูลสารสนเทศ
ในงานอาชีพ โดยใชคอมพิวเตอร อุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
และโปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวของ
2. ใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมในการสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
3. จัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ การสื บคน ข อมู ล สารสนเทศ การจั ดเก็ บ ค นคื น สง ผ า นและจั ด ดํ าเนิน การขอมู ล สารสนเทศ
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาคหกรรม
3400-1001

สัมมนาวิชาชีพ
(Vocational Seminar)

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับความหมาย หลักการและรูปแบบการสัมมนาวิชาชีพ
2. รูและเขาใจเกี่ยวกับการวางแผน การเตรียมการและการดําเนินการสัมมนาวิชาชีพ
3. มีทักษะในการจัดสัมมนาวิชาชีพ
4. มีทักษะในการประยุกตใชเทคโนโลยีในการจัดสัมมนา
5. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถทํางานเปนทีมและมีทัศนคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย หลักการและรูปแบบการสัมมนาวิชาชีพ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการวางแผน การเตรียมการและการดําเนินการสัมมนาวิชาชีพ
3. จัดสัมมนาไดตามลักษณะวิชาชีพ
4. ประยุกตใชเทคโนโลยีในการจัดสัมมนาวิชาชีพไดตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย หลักการและรูปแบบการสัมมนาวิชาชีพ วางแผน เตรียมการและ
ดําเนินการสัมมนาวิชาชีพ จัดสัมมนาไดตามลักษณะวิชาชีพ ประยุกตใชเทคโนโลยีในการจัดสัมมนาวิชาชีพ
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3400-1002

เทคนิคการนําเสนอผลงาน
(Presentation Techniques)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจความหมาย หลักการและประเภทการนําเสนอผลงาน
2. มีทักษะในเลือกใชเทคนิคการนําเสนอผลงาน
3. มีทักษะในการประยุกตใชเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน
4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถทํางานเปนทีม และมีทัศนคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย หลักการและประเภทการนําเสนอผลงาน
2. เลือกใชเทคนิคการนําเสนอผลงานไดตามการใชงาน
3. ประยุกตใชเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงานไดตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย หลักการ และประเภทของการนําเสนอผลงาน การวางแผน เทคนิค
การนําเสนอผลงาน การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการนําเสนอผลงาน
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3400-1003

การพัฒนาความคิดสรางสรรค
(Development Creative)

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจความหมาย หลักการการพัฒนาความคิดสรางสรรค
2. รูและเขาใจเกีย่ วกับองคประกอบของความคิดสรางสรรค
3. มีทักษะในการนําความคิดสรางสรรคมาพัฒนาและสรางผลงาน
4. มีความคิดริเริม่ สรางสรรคในการประยุกตใชเทคโนโลยีในการพัฒนาสรางสรรคผลงานและมีเจตคติ
ที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย หลักการการพัฒนาความคิดสรางสรรค
2. แสดงความรูเกี่ยวกับองคประกอบของความคิดสรางสรรค
3. นําความคิดสรางสรรคมาพัฒนาและสรางผลงานไดตามหลักการ
4. ประยุกตใชเทคโนโลยีในการพัฒนาสรางสรรคผลงานตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย หลักการการพัฒนาความคิดสรางสรรค องคประกอบของความคิด
สรางสรรค นําความคิดสรางสรรคมาพัฒนาและสรางผลงาน การนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาสรางสรรค
ผลงาน
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3400-1004

การจัดการงานวิชาชีพ
(Vocational Management)

2-0-2

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับการจัดการ กระบวนการจัดการธุรกิจ
2. รูและเขาใจ การวิเคราะหงานตามกระบวนการจัดการงานวิชาชีพ
3. มีทักษะในการดําเนินงานธุรกิจ และการบริการดานวิชาชีพ
4. นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดการงานวิชาชีพ
5. มีเจตคติที่ดี ปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ ตามจรรยาบรรณดานวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการ กระบวนการจัดการธุรกิจ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการวิเคราะห ตามกระบวนการจัดการงานวิชาชีพ
3. ดําเนินงานธุรกิจและการบริการในงานวิชาชีพ
4. นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดการงานวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดการ กระบวนการจัดการธุรกิจ วิเคราะหงานตามกระบวนการ
จัดการงานวิชาชีพ ดําเนินงานธุรกิจและบริการดานวิชาชีพ นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดการงานวิชาชีพ
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3406-2001
3406-2002
3406-2003
3406-2004
3406-2005
3406-2006
3406-2007

การจัดดอกไมเชิงธุรกิจ
เทคนิคการประดิษฐงานตามสมัยนิยม
ศิลปะงานผา
การดูแลเด็ก
โภชนาการกับชีวิตมนุษย
การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน
หลักการทางศิลปะ
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3406-2001

การจัดดอกไมเชิงธุรกิจ
(Floral Business)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับการสํารวจขอมูลการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจงานดอกไม การเตรียมการจัดดอกไม และการพัฒนา
รูปแบบการจัดดอกไมเชิงธุรกิจ
2. สามารถจัดดอกไมเชิงธุรกิจ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เอาใจใส เปนระเบียบเรียบรอยและ
รอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการสํารวจขอมูลการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจงานดอกไม การเตรียม การจัดดอกไม
และการพัฒนารูปแบบการจัดดอกไมเชิงธุรกิจ
2. จัดดอกไมรูปแบบตางๆ เชิงธุรกิจ
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เอาใจใส เปนระเบียบเรียบรอย และรอบคอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การสํารวจขอมูลการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจงานดอกไม การออกแบบ การพัฒนา
รูปแบบ ประดิษฐและจัดดอกไมรูปแบบตางๆ เชิงธุรกิจ การคํานวณตนทุนและกําหนดราคา
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3406-2002

เทคนิคการประดิษฐงานตามสมัยนิยม
(Modern Artifact Making Technique)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับประเภทของงานศิลปประดิษฐ หลักการออกแบบ การเลือกใชวัสดุอุปกรณ การทําตนแบบ
การประดิษฐงานศิลปประดิษฐ การบรรจุภัณฑ
2. สามารถประดิษฐงานตามสมัยนิยม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เปนระเบียบเรียบรอย ประณีต สวยงาม
สะอาดและประหยัด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประเภทของงานศิลปประดิษฐ หลักการออกแบบ การเลือกใชวัสดุอุปกรณ
การทําตนแบบ การประดิษฐงานศิลปประดิษฐ การบรรจุภัณฑ
2. ประดิษฐงานศิลปประดิษฐตามสมัยนิยม
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เปนระเบียบเรียบรอย ประณีต สวยงาม สะอาดและประหยัด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของงานศิลปประดิษฐ หลักการออกแบบ การเลือกใชวัสดุอุปกรณ
การทําตนแบบ ประดิษฐงานศิลปประดิษฐ ประดิษฐชิ้นงานตามสมัยนิยม การบรรจุภัณฑ การคํานวณตนทุน
และกําหนดราคา
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3406-2003

ศิลปะงานผา
(Art of Cloth Product)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะ ประเภทของศิลปะงานผา
2. สามารถนําศิลปะงานผามาใชประดิษฐเปนเครื่องใช เครื่องประดับตกแตง และเครื่องแตงกาย
คํานวณตนทุน กําหนดราคา
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ประณีต ประหยัด และมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับศิลปะงานผา การคํานวณตนทุน การกําหนดราคา
2. ประดิษฐเครื่องใช เครื่องประดับตกแตง และเครื่องแตงกายดวยศิลปะงานผา
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ประณีต ประหยัดและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะ ประเภทของศิลปะงานผา การนําศิลปะงานผามาใช
ในการประดิษฐเครื่องใช เครื่องประดับตกแตงและเครื่องแตงกาย คํานวณตนทุนและกําหนดราคา
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3406-2004

การดูแลเด็ก
(Care forChildren)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการดูแลเด็ก พัฒนาการของเด็ก หลักการเลี้ยงและอบรมเด็ ก การสงเสริ ม
พัฒนาการเด็ก สุขภาพและโภชนาการ ปญหาของเด็กและการแกไข
2. สามารถดูแลเด็กตามหลักการและวิธีการ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติดวยความรับผิดชอบ เปนระเบียบ รอบคอบ มีจิตใจออนโยน
พูดจาสุภาพและมีบุคลิกภาพดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการดูแลเด็ก พัฒนาการของเด็ก การเลี้ยงและอบรมเด็ก การสงเสริม
พัฒนาการเด็ก สุขภาพและโภชนาการ ปญหาของเด็กและการแกไข
2. ดูแลเด็กตามหลักการและวิธีการ
3. ปฏิ บั ติ ง านด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ เป น ระเบี ย บ รอบคอบ จิ ต ใจอ อ นโยน พู ด จาสุ ภ าพ และ
มีบุคลิกภาพดี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการดูแลเด็ก พัฒนาการของเด็ก หลักการเลี้ยงและอบรมเด็ก การสงเสริม
พัฒนาการเด็ก สุขภาพและโภชนาการ ปญหาของเด็กและการแกไข
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3406-2005

โภชนาการกับชีวติ มนุษย
(Nutrition for Human)

3-0-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของโภชนาการกับชีวิตมนุษย อาหารและสารอาหาร ปญหาโภชนาการ
การเปลี่ยนแปลงของสารอาหารในรางกาย ความตองการพลังงานและสารอาหาร การกําหนดอาหาร
บุคคลวัยตางๆ
2. สามารถกําหนดอาหาร คํานวณคุณคาอาหาร และประกอบอาหารบุคคลวัยตางๆ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เปนระเบียบ รอบคอบ สะอาดและ
ปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักโภชนาการ การเปลี่ยนแปลงสารอาหารในรางกาย
2. กําหนดอาหาร คํานวณคุณคาอาหาร ประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เปนระเบียบ รอบคอบ สะอาดและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของโภชนาการกับชีวิตมนุษย อาหารและสารอาหาร ปญหา
โภชนาการ การเปลี่ยนแปลงของสารอาหารในรางกาย ความตองการพลังงานและสารอาหาร การกําหนด
รายการและคํ า นวณคุ ณ ค าอาหาร โดยใช ร ายการอาหารแลกเปลี่ ย นและตารางคุ ณ คา ทางโภชนาการและ
ประกอบอาหารสําหรับบุคคลวัยตางๆ
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3406-2006

การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน
(Family and Community Resource Management)

2-2-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน ประเภทของ
ทรัพยากรครอบครัวและชุมชน หลักการจัดการและการใชทรัพยากร
2. สามารถวางแผนและใชทรัพยากรครอบครัวและชุมชน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ และมีมนุษยสัมพันธ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน การจัดการและการใชทรัพยากร
2. วางแผนการใชทรัพยากรครอบครัวและชุมชนตามหลักการ
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ และมีมนุษยสัมพันธ
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิ บั ติเกี่ย วกั บความหมาย ความสํ า คั ญ ของการจั ด การทรั พ ยากรครอบครัว และชุม ชน
ประเภทของทรัพยากรครอบครัวและชุมชน หลักการจัดการและการวางแผนการใชทรัพยากรครอบครัวและชุมชน
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3406-2007

หลักการทางศิลปะ
2-2-3
(Principles of Art)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับความรูทั่วไปของศิลปะ หลักศิลปะ องคประกอบ โครงสราง และการจัดองคประกอบ
ของศิลปะ
2. สามารถสรางงานโดยใชหลักการทางศิลปะ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เปนระเบียบ ประณีต มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรคและสนใจใฝรู
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักศิลปะ องคประกอบ โครงสราง และการจัดองคประกอบศิลปะ
2. ประดิษฐงานคหกรรมตามหลักการทางศิลปะ
3. ปฏิบัติงานดวยดวยความรับผิดชอบ เปนระเบียบ ประณีต มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสนใจใฝรู
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูทั่วไปของศิลปะ หลักศิลปะ ประเภทและรูปแบบของศิลปะ องคประกอบ
และการจัดองคประกอบ โครงสรางของศิลปะ เทคนิคและวิธีการสรางงานศิลปะในงานคหกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานการจัดงานดอกไมและงานประดิษฐ
3406-2101
เทคนิคการจัดดอกไมแบบไทย
3406-2102
งานใบตองและแกะสลักเชิงธุรกิจ
3406-2103
การประดิษฐของที่ระลึกและผลิตภัณฑพนื้ เมือง
3406-2104
เทคนิคการเขียนลวดลายดวยสี
3406-2105
ศิลปะการจัดตกแตงสถานที่
3406-2106
เทคนิคการผูก จับจีบผา
3406-2107
เครื่องหอมและสมุนไพรไทยเชิงธุรกิจ
3406-2108
ผลิตภัณฑงานกระดาษ
3406-2109
การจัดการและเทคนิคการบริการ
3406-2110
คหกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
3406-2111
ปญหาพิเศษคหกรรม

1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-3-2
1-3-2
1-4-3
1-4-3
2-0-2
2-2-3
2-2-3

สาขางานการดูแลเด็กและผูส ูงอายุ
3406-2201
ครอบครัวและสิ่งแวดลอม
3406-2202
พัฒนาการครอบครัวและสังคม
3406-2203
การพัฒนาเด็ก
3406-2204
การจัดการสถานเลีย้ งเด็ก
3406-2205
การจัดการสถานบริบาลผูสูงอายุ
3406-2206
การนวดเด็กทารก
3406-2207
การดูแลผูสูงอายุ
3406-2208
กิจกรรมสําหรับเด็กและผูสูงอายุ
3406-2209
ปญหาของเด็กและผูสูงอายุ
3406-2210
สุคนธบําบัดสําหรับผูสูงอายุ
3406-2109
การจัดการและเทคนิคการบริการ
3406-2110
คหกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
3406-2111
ปญหาพิเศษคหกรรม

3-0-3
2-0-2
2-2-3
1-3-2
1-3-2
1-3-2
2-2-3
1-3-2
1-3-2
1-3-2
2-0-2
2-2-3
2-2-3
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สาขางานการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม
3406-2301
ธุรกิจทีพ่ ักแรม
3406-2302
การตลาดเพื่อการโรงแรม
3406-2303
การบริการและการตอนรับ
3406-2304
งานบริการสวนหนาโรงแรม
3406-2305
การบริหารงานแมบาน
3406-2306
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3406-2307
การผสมเครื่องดื่ม
3406-2308
งานซักรีด
3406-2309
ศิลปะการจัดดอกไมและตกแตงสถานที่
3406-2310
งานใบตองและแกะสลักเพื่อการโรงแรม
3406-2311
สุคนธบําบัดในงานโรงแรม
3406-2312
การนวดเพื่อผอนคลาย
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สาขางานการจัดงานดอกไมและงานประดิษฐ
3406-2101
เทคนิคการจัดดอกไมแบบไทย
(Flower Arrangement in Thai Design Technique)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เข า ใจเกี่ ย วกั บ การออกแบบ การพั ฒ นารู ป แบบ การประดิ ษ ฐ แ ละการจั ด ดอกไม แ บบไทย
เชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประยุกตและเลือกใชวัสดุอุปกรณ
2. สามารถประดิษฐงานมาลัย จัดพานพุม ทําเครื่องแขวน การจัดดอกไมแบบไทย การเก็บรักษา
ชิ้นงาน การคํานวณตนทุน กําหนดราคา
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เปนระเบียบ เรียบรอย ประณีต
รอบคอบ สะอาด ประหยัด และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการออกแบบ การพัฒนารูปแบบ การประดิษฐและการจัดดอกไมแบบไทย
เชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประยุกตและเลือกใชวัสดุอุปกรณ
2. ประดิษฐงานมาลัย จัดพานพุม ทําเครื่องแขวน จัดดอกไมแบบไทย เก็บรักษาชิ้นงาน
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เปนระเบียบ เรียบรอย ประณีต รอบคอบ สะอาด ประหยัด
และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ การพัฒนารูปแบบ การประดิษฐและการจัดดอกไมแบบไทยเชิง
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประยุกตและเลือกใชวัสดุอุปกรณ ประดิษฐงานมาลัย จัดพานพุม ทําเครื่องแขวน
การจัดดอกไมแบบไทย การเก็บรักษาชิ้นงาน การคํานวณตนทุนและกําหนดราคา
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3406-2102

งานใบตองและแกะสลักเชิงธุรกิจ
(The Banana Leaf and Carving Business)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับรูปแบบงานใบตองและแกะสลัก หลักการออกแบบ การพัฒนารูปแบบ การเลือกใช
วัสดุอุปกรณ เครื่องมือในงานใบตองและแกะสลักผักผลไมเชิงธุรกิจ คํานวณตนทุน กําหนดราคา
2. สามารถออกแบบ ประดิษฐงานใบตองและแกะสลักผักผลไมเชิงธุรกิจ คํานวณตนทุน กําหนดราคา
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรค ประณีต ขยัน
อดทน สะอาดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับงานใบตอง งานแกะสลัก หลักการออกแบบ การพัฒนารูปแบบ การเลือกใช
วัสดุอุปกรณ เครื่องมือในงานใบตองและแกะสลักผักผลไมเชิงธุรกิจ คํานวณตนทุน กําหนดราคา
2. ออกแบบ ประดิษฐงานใบตองและแกะสลักผักผลไมเชิงธุรกิจ
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรค ประณีต ขยัน อดทน สะอาดและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบงานใบตองและแกะสลัก หลักการออกแบบ การพัฒนารูปแบบ การเลือกใช
วัสดุอุปกรณ เครื่องมือในงานใบตองและแกะสลักผักผลไมเชิงธุรกิจ ประดิษฐงานใบตองและแกะสลักผัก
ผลไมเชิงธุรกิจ การคํานวณตนทุนและกําหนดราคา
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3406-2103

การประดิษฐของที่ระลึกและผลิตภัณฑพื้นเมือง
(Souvenirs and Native Product Making)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับความเปนมาเกี่ยวกับของที่ระลึกและผลิตภัณฑทองถิ่น การออกแบบ การเลือกใช
วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ การบํารุงรักษา การประดิษฐของที่ระลึกและผลิตภัณฑพื้นเมือง คํานวณ
ตนทุน กําหนดราคา
2. สามารถออกแบบ เลือกใชวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ การบํารุงรักษา ประดิษฐของที่ระลึกและ
ผลิตภัณฑพื้นเมือง
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการปฏิ บั ติ ง านด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค
เปนระเบียบ เรียบรอย ประณีต สะอาดและประหยัด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความเปนมาของที่ระลึกและผลิตภัณฑทองถิ่น การออกแบบ การเลือกใชวัสดุ
อุปกรณ เครื่องมือและการบํารุงรักษา การประดิษฐของที่ระลึกและผลิตภัณฑพื้นเมือง คํานวณ
ตนทุน กําหนดราคา
2. ออกแบบ เลือกใชวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ การบํารุงรักษา ประดิษฐของที่ระลึกและผลิตภัณฑ
พื้นเมือง
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนระเบียบ เรียบรอย ประณีต
สะอาดและประหยัด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความเปนมาเกี่ยวกับของที่ระลึกและผลิตภัณฑทองถิ่น การออกแบบเลือกใช
วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ การบํารุงรักษา เทคนิคการประดิษฐของที่ระลึกและผลิตภัณฑทองถิ่น การพัฒนารูปแบบ
ของที่ระลึกและผลิตภัณฑทองถิ่น บรรจุภัณฑ การคํานวณตนทุนและกําหนดราคา
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3406-2104

เทคนิคการเขียนลวดลายดวยสี
(Painting Technique)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบ รางแบบ การพัฒนาตนแบบ ลวดลาย การใชสี วัสดุอุปกรณ
เครื่องมือ การประดิษฐชิ้นงาน คํานวณตนทุน กําหนดราคา
2. สามารถออกแบบ เขียนลวดลายดวยสี ตรวจสอบคุณภาพ คํานวณตนทุน กําหนดราคา
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ประณีต
รอบคอบ ประหยัด สะอาดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบ รางแบบ การพัฒนาตนแบบ ลวดลาย การใชสี วัสดุ
อุปกรณ เครื่องมือ การประดิษฐชิ้นงาน การคํานวณตนทุน กําหนดราคา
2. ออกแบบ เขียนลวดลายดวยสี ตรวจสอบคุณภาพ
3. ปฏิ บั ติ ง านด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค ประณี ต รอบคอบ ประหยั ด
สะอาดและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ รางแบบ การพัฒนาตนแบบ ลวดลาย การใชสี วัสดุอุปกรณ
และเครื่องมือ ประดิษฐชิ้นงานดวยสีบนวัสดุตางๆ การตรวจสอบคุณภาพ การคํานวณตนทุนและกําหนดราคา
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3406-2105

ศิลปะการจัดตกแตงสถานที่
(Art of Place Decoration )

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบและองคประกอบศิลป ทฤษฎีการจัดตกแตงหองจัดเลี้ยง หอง
ประชุมสัมมนา ในสถานที่ตางๆ การออกแบบผัง การใชอักษรแบบตางๆ อักษร สําเร็จรูป ความรู
เกี่ ยวกับ วัสดุ อุปกรณ ในการจัด ตกแต งสถานที่ การบํา รุง รัก ษา อุป กรณ การจัดและตกแต ง
สถานที่ คํานวณตนทุน กําหนดราคาบริการ
2. สามารถจัดตกแตงสถานที่ตามลักษณะงาน คํานวณตนทุน กําหนดราคาบริการ
3. มีกิจนิสัยที่ดีและเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ขยัน ประณีต รักษาความสะอาด
และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ หลักการออกแบบและองคประกอบศิลป ทฤษฎีการจัดตกแตงหอง จัดเลี้ยง
หองประชุมสัมมนาในสถานที่ตางๆ การออกแบบผัง การใชอักษรแบบตางๆ อักษรสําเร็จรูป
ความรูเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ ในการจัดตกแตงสถานที่ การบํารุงรักษา อุปกรณ การจัดและตกแตง
สถานที่ คํานวณตนทุน กําหนดราคาบริการ
2. จัดตกแตงสถานที่ตามลักษณะงาน
3. ปฏิบั ติงานด ว ยความรับผิ ด ชอบ ประณี ต ขยัน อดทน สะอาด ปลอดภัย และมีความคิ ดริ เริ่ ม
สรางสรรค
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการออกแบบและองคประกอบศิลป ทฤษฎีการจัดตกแตงหองจัด
เลี้ยงหองประชุมสัมมนาในสถานที่ตางๆ การออกแบบผัง การใชอักษรแบบตางๆ อักษรสําเร็จรูป การใชวัสดุ
อุปกรณในการจัดตกแตงสถานที่ การบํารุงรักษาอุปกรณ จัดและตกแตงสถานที่ คํานวณตนทุนและกําหนด
ราคาบริการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

41

3406-2106

เทคนิคการผูก จับจีบผา
(Technique of Pleated and Tie Cloth)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เข า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การตกแตง สถานที่ รู ป แบบ การออกแบบ การวิ เ คราะห การเลื อกวั สดุ
อุปกรณ การผูกและจับจีบผา การคํานวณตนทุน กําหนดราคาบริการ
2. สามารถผูกและจับจีบผารูปแบบตางๆ ตามลักษณะงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เปนระเบียบ ขยัน อดทน ประณีต
สะอาด ปลอดภัยและมีความคิดสรางสรรค
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการตกแตงสถานที่ รูปแบบ การออกแบบ การวิเคราะห การเลือกวัสดุ
อุปกรณ การผูกและจับจีบผา การคํานวณตนทุน กําหนดราคาบริการ
2. ผูกและจับจีบผาเพื่อการตกแตงสถานที่
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เปนระเบียบ ขยัน อดทน ประณีต สะอาด ปลอดภัยและ มีความคิด
สรางสรรค
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญของหลักการตกแตงสถานที่ รูปแบบการผูกและจับจีบผา การออกแบบ
การวิเคราะห การเลือกวัสดุ อุปกรณ ผูกและจับจีบผารูปแบบตางๆ การเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ การพัฒนา
รูปแบบการผูกและจับจีบผา การคํานวณตนทุนและกําหนดราคาบริการ
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3406-2107

เครือ่ งหอมและสมุนไพรไทยเชิงธุรกิจ
(Potpourri and Thai Herb Business)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของเครื่องหอมและสมุนไพร คุณสมบัติของเครื่องหอมและสมุนไพรไทย
การออกแบบ การเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ประดิษฐผลิตภัณฑเครื่องหอมและสมุนไพรไทย
เชิงธุรกิจ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ เครื่องหอมและสมุนไพรไทย การบรรจุภัณฑ การคํานวณตนทุน
กําหนดราคา
2. สามารถผลิตและจัดจําหนายเครื่องหอมและสมุนไพรไทยเชิงธุรกิจ
3. มีเ จตคติและกิจ นิ สัย ที่ ดีในการปฏิบัติ งานดวยความรั บผิด ชอบ เปน ระเบีย บเรี ยบร อย สะอาด
รอบคอบ ปลอดภัยและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความสําคัญของเครื่องหอมและสมุนไพร คุณสมบัติของเครื่องหอมและ
สมุนไพรไทย การออกแบบ การเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ประดิษฐผลิตภัณฑเครื่องหอม
และสมุนไพรไทยเชิงธุรกิจ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเครื่องหอมและสมุนไพรไทย การบรรจุภัณฑ
การคํานวณตนทุน กําหนดราคา
2. ประดิษฐผลิตภัณฑเครื่องหอมและสมุนไพรไทยเชิงธุรกิจ
3. ปฏิบตั ิงานดวยความรับผิดชอบ เอาใจใส เปนระเบียบเรียบรอย สะอาด รอบคอบและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญของเครื่องหอมและสมุนไพร คุณสมบัติของเครื่องหอมและ
สมุนไพรไทย การออกแบบ การเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ประดิษฐผลิตภัณฑเครื่องหอมและสมุนไพร
ไทยเชิงธุรกิจ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเครื่องหอมและสมุนไพรไทย การบรรจุภัณฑ การคํานวณตนทุน
และกําหนดราคา
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3406-2108

ผลิตภัณฑงานกระดาษ
(Paper Product)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบ การเลือกใชวัสดุ อุปกรณ การทําแมพิมพตนแบบ ประดิษฐและ
พัฒนาผลิตภัณฑงานกระดาษรูปแบบตางๆ และตรวจสอบคุณภาพ
2. สามารถออกแบบ ทํ า พิ ม พต น แบบจากวั สดุ ต างๆ ประดิ ษฐ แ ละพัฒนาผลิ ต ภั ณ ฑ ง านกระดาษ
รูปแบบตางๆ และตรวจสอบคุณภาพ คํานวณตนทุน กําหนดราคา
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการปฏิ บั ติ ง านด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ประณี ต รอบคอบ สะอาด
ประหยัดและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบ การเลือกใชวัสดุอุปกรณ การทําตนแบบ ประดิษฐและ
พัฒนาผลิตภัณฑงานกระดาษรูปแบบตางๆ และตรวจสอบคุณภาพ การคํานวณตนทุน กําหนดราคา
2. ประดิษฐและพัฒนาผลิตภัณฑงานกระดาษตามลักษณะงาน
3. ปฏิบัติงานดว ยดวยความรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ สะอาด ประหยัดและมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย การออกแบบ การเลือกใชวัสดุ อุปกรณ ประเภทของผลิตภัณฑ
งานกระดาษ การทําตนแบบ ประดิษฐและพัฒนาผลิตภัณฑงานกระดาษรูปแบบตางๆ การดูแลรักษา การคิดคํานวณ
ตนทุนและกําหนดราคา
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3406-2109

การจัดการและเทคนิคการบริการ
(Management and Service Technique)

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับการจัดการและบริการในรูปแบบตางๆ จิตวิทยาในการใหบริการ พฤติกรรมของมนุษย
การสรางมนุษยสัมพันธ เทคนิคการจูงใจ และการสรางความประทับใจ
2. สามารถจัดการและใหบริการในรูปแบบตางๆ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เอาใจใส เปนระเบียบ รอบคอบและ
มีมนุษยสัมพันธ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการและบริการในรูปแบบตางๆ จิตวิทยาในการบริการ
2. จัดการและใหบริการในรูปแบบตางๆ ตามหลักการ
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เอาใจใส เปนระเบียบ รอบคอบและมีมนุษยสัมพันธ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เทคนิคการจัดการและบริการในรูปแบบตางๆ จิตวิทยาในการใหบริการ
พฤติกรรมของมนุษย การสรางมนุษยสัมพันธ เทคนิคการจูงใจและการสรางความประทับใจ
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3406-2110

คหกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
(Home Economics and Community Development)

2-2-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาชุมชน ชุมชนในสังคมไทย การพัฒนาชุมชนในประเทศไทยปญหา
ของชุมชน บทบาทของหนวยงานรัฐ เอกชน และองคกรประชาชนในการพัฒนาชุมชน คานิยม
และความสํานึกในการพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชนดานตางๆ
2. สามารถในการนําความรูดานคหกรรมศาสตรไปใชในการพัฒนาชุมชน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีมนุษยสัมพันธที่ดี และ
มีใจรักการบริการ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชนในประเทศไทย ปญหาของชุมชน การพัฒนา
ที่อยูอาศัย สุขอนามัย อาหารและโภชนาการ และอาชีพ
2. นําความรูดานคหกรรมไปใชในการพัฒนาชุมชน
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีมนุษยสัมพันธที่ดีและรักการบริการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ลักษณะของชุมชนในสังคมไทย
การพัฒนาชุมชนในประเทศไทย ปญหาของชุมชนในสังคมไทย บทบาทของหนวยงานของรัฐ เอกชนและ
องค ก รประชาชนในการพั ฒ นาชุ ม ชน ค านิ ย มและความสํ า นึ ก ในการพั ฒ นาชุ มชน การพั ฒ นาที่อยู อาศั ย
สุขภาพอนามัย อาหารและโภชนาการ อาชีพเพื่อเพิ่มรายได การรักษาสภาพแวดลอมในชุมชน ทรัพยากรและ
ทิศทางการพัฒนาชุมชน
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3406-2111

ปญหาพิเศษคหกรรม
(Special Problem in Home Economics)

2-2-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญและจุดมุงหมายของปญหาพิเศษคหกรรม
2. สามารถทําวิจัยอยางงาย
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีมนุษยสัมพันธที่ดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญและจุดมุงหมายของปญหาพิเศษคหกรรม
2. นําการปญหามาสูกระบวนการวิจัยและทําวิจัยอยางงาย
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบและมีมนุษยสัมพันธที่ดี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญและจุดมุงหมายของปญหาพิเศษคหกรรม การนําปญหา
มาสูกระบวนการวิจัย และการทําวิจัยอยางงาย
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สาขางานการดูแลเด็กและผูส ูงอายุ
3406-2201
ครอบครัวและสิ่งแวดลอม
(Family and Environment)

3-0-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ลักษณะของครอบครัว และสิ่งแวดลอม ปจจัยที่มีผลกระทบ
ตอครอบครัวและสิ่งแวดลอม การปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม ปญหาและการแกไข การพัฒนา
ครอบครัวในการดําเนินชีวิตประจําวัน การพัฒนา และอนุรักษสิ่งแวดลอม
2. สามารถปรับตัว พัฒนาครอบครัวในการดําเนินชีวิต พัฒนาและอนุรักษสิ่งแวดลอม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ดวยความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน
อดทน สะอาด และรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ลักษณะของครอบครัว และสิ่งแวดลอม ปจจัยที่มี
ผลกระทบตอครอบครัวและสิ่งแวดลอม การปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม ปญหา และการแกไข
การพัฒนาครอบครัวในการดําเนินชีวิตประจําวัน การพัฒนา และอนุรักษสิ่งแวดลอม
2. ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม พัฒนาครอบครัวในการดําเนินชีวิต พัฒนา และอนุรักษสิ่งแวดลอม
ตามหลักการ
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทน สะอาดและรอบคอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญของครอบครัวและสิ่งแวดลอม ลักษณะของ
ครอบครัว ประเภทสิ่งแวดลอม ปจจัยที่มีผลกระทบตอครอบครัวและสิ่งแวดลอม การปรับตัวใหเขากับสภาวะ
สิ่งแวดลอม ปญหาและการแกไข การพัฒนาครอบครัวในการดําเนินชีวิตประจําวัน การพัฒนาและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
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3406-2202

พัฒนาการครอบครัวและสังคม
(Family Development)

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับความรูทั่วไปของความหมาย ความสําคัญ ประเภท หนาที่ การสรางคุณภาพชีวิต
การวางแผนชีวิต ปญหาครอบครัวและการแกไข การปรับตัว ความสัมพันธระหวางครอบครัวและ
สังคม
2. สามารถดําเนินชีวิตภายในครอบครัวและสังคม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบตอครอบครัวและสังคม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการสรางคุณภาพชีวิต การวางแผนชีวิต ปญ หาครอบครัว และการแกไ ข
การปรับตัว
2. วางแผนชีวิตในครอบครัว วิธีปรับตัว สรางความสัมพันธระหวางครอบครัวและสังคม
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบตอครอบครัวและสังคม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ประเภท หนาที่ของครอบครัว การสรางคุณภาพชีวิต
การวางแผนชีวิตในครอบครัว ปญหาครอบครัวและการแกไข การปรับตัวของสมาชิกในครอบครัวและสังคม
ความสัมพันธระหวางครอบครัวและสังคม
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3406-2203

การพัฒนาเด็ก
(Child Development)

2-2-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก การเลี้ยงและอบรมเด็ก การสงเสริมพัฒนาการเด็ก
2. สามารถเลี้ยงอบรมเด็ก และสงเสริมพัฒนาการเด็ก
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เอาใจใส รอบคอบ สะอาด ปลอดภัย
ขยัน อดทนและสุภาพออนโยน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพัฒนาการเด็ก การเลี้ยงและอบรมเด็ก การสงเสริมพัฒนาการเด็ก
2. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็ก
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เอาใจใส รอบคอบ สะอาด ปลอดภัย ขยัน อดทน และสุภาพออนโยน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูทั่วไปในการพัฒนาเด็ก พัฒนาการเด็ก การเลีย้ งและอบรมเด็ก
การสงเสริมพัฒนาการเด็ก และกฎหมายที่เกี่ยวของกับเด็ก
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3406-2204

การจัดการสถานเลี้ยงเด็ก
(Nursery Management)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับการจัดการสถานเลี้ยงเด็ก กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ ปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินการ การเขียนแผนธุรกิจ การคิดคํานวณตนทุนและกําหนดราคาบริการ
2. สามารถจัดการสถานเลี้ยงเด็กตามหลักการ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เอาใจใส มีมนุษยสัมพันธ มีวินัย
รอบคอบ สะอาดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการสถานเลี้ยงเด็ก กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ ปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินการ การเขียนแผนธุรกิจ การคิดคํานวณตนทุนและกําหนดราคาบริการ
2. จัดการสถานเลี้ยงเด็กตามหลักการ
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เอาใจใส มีมนุษยสัมพันธ มีวินัย รอบคอบ สะอาดและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรูทั่วไปในการจัดการสถานเลี้ยงเด็ก ลักษณะและประเภทของ
สถานรับเลี้ยงเด็ก ขอบเขตและหนาที่ของสถานรับเลี้ยงเด็ก กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับสถานรับเลี้ยงเด็ก
การเตรียมการจัดตั้ง การบริหารงาน การวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการสถานรับเลี้ยงเด็ก
การเขียนแผนธุรกิจ การจัดสถานรับเลี้ยงเด็ก การคิดคํานวณตนทุนและกําหนดราคาบริการ
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3406-2205

การจัดการสถานบริบาลผูสูงอายุ
(Management of Elder Nursery)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของสถานบริบาลผูสูงอายุ ขอบเขตและหนาที่ของสถานบริบาล
ผูสูงอายุ การจัดตั้ง การบริหารงาน การวิเคราะหปญหา อุปสรรคและการแกไขในการดําเนินงาน
สถานบริบาลผูสูงอายุ การจัดสถานบริบาลผูสูงอายุ การคํานวณตนทุนและกําหนดราคาบริการ
2. สามารถจัดสถานบริบาลผูสูงอายุตามหลักการ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เอาใจใส มีมนุษยสัมพันธ มีวินัย
รอบคอบ สะอาดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของสถานบริบาลผูสูงอายุ ขอบเขตและหนาที่ของสถาน
บริบาลผูสูงอายุ การจัดตั้ง การบริหารงาน การวิเคราะหปญหาและอุปสรรคการแกไขปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงานสถานบริบาลผูสูงอายุ การจัดสถานบริบาลผูสูงอายุการคํานวณตนทุน
และกําหนดราคาบริการ
2. จัดสถานบริบาลผูสูงอายุตามหลักการ
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เอาใจใส มีมนุษยสัมพันธ มีวินัย รอบคอบ สะอาดและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของสถานบริบาลผูสูงอายุ ขอบเขตและหนาที่ของ
สถานบริบาลผูสูงอายุ การจัดตั้ง การบริหารงาน การวิเคราะหปญหา อุปสรรคและการแกไขในการดําเนินงาน
สถานบริบาลผูสูงอายุ การจัดสถานบริบาลผูสูงอายุ การคํานวณตนทุนและกําหนดราคาบริการ
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3406-2206

การนวดเด็กทารก
(Baby Massage)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับความรูทั่วไปในการนวดเด็กทารก การเตรียม การนวดเด็กทารก
2. สามารถนวดเด็กทารกตามหลักการและวิธีการ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เปนระเบีย บ รอบคอบ มีจิตใจ
ออนโยน พูดจาสุภาพและมีบุคลิกภาพดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความรูทั่วไปในการนวดเด็กทารก การใชวัสดุ อุปกรณ การเตรียม และการนวด
เด็กทารก
2. นวดเด็กทารกตามหลักการ
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เปนระเบียบ รอบคอบ มีจิตใจออนโยน พูดจาสุภาพ และมีบุคลิกภาพดี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูทั่วไปในการนวดเด็ก คุณสมบัติของผูนวด สรีรวิทยาของเด็ก
ทารก วัสดุอุปกรณที่ใชในการนวดทารก การเตรียมสถานที่ หลักการและวิธีการนวดเด็ก และนวดเด็กทารก
ตามหลักการและวิธีการ
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3406-2207

การดูแลผูสูงอายุ
(Elderly Care)

2-2-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการดูแลผูสูงอายุ ธรรมชาติผูสูงอายุ การสงเสริมสุขภาพและโภชนาการ การฟนฟู
สมรรถภาพทางกายและจิตใจ เครื่องแตงกายผูสูงอายุ การจัดสภาพแวดลอม การคํานวณตนทุน
และกําหนดราคาบริการ
2. สามารถดูแลและบริการผูสูงอายุ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติดวยความรับผิดชอบ เปนระเบียบ รอบคอบ มีจิตใจออนโยน
พูดจาสุภาพและมีบุคลิกภาพดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการดูแลผูสูงอายุ การสงเสริมสุขภาพและโภชนาการ การฟนฟูสมรรถภาพ
ทางกายและจิตใจ เครื่องแตงกายผูสูงอายุ การจัดสภาพแวดลอม การคํานวณตนทุนและกําหนด
ราคาบริการ
2. ดูแลและบริการผูสูงอายุตามหลักการและวิธีการ
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เปนระเบียบ รอบคอบ มีจิตใจออนโยน พูดจาสุภาพ และมีบุคลิกภาพดี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการดูแลผูสูงอายุ ธรรมชาติผูสูงอายุ การสงเสริมสุขภาพและโภชนาการ
การฟนฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ เครื่องแตงกายผูสูงอายุ การจัดสภาพแวดลอม การคํานวณตนทุนและ
กําหนดราคาบริการ
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3406-2208

กิจกรรมสําหรับเด็กและผูสูงอายุ
(Activity for Children and Elderly)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับความรูทั่วไปของกิจกรรมสําหรับเด็กและผูสูงอายุ ประเภทของกิจกรรม คุณสมบัติของ
ผูนํากิจกรรม การออกแบบ การเลือกวัสดุอุปกรณ การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กและผูสูงอายุ
2. สามารถจัดกิจกรรมสําหรับเด็กและผูสูงอายุตามหลักการและวิธีการ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เปนระเบียบ เรียบรอย รอบคอบ มีจิตใจ
ออนโยน พูดจาสุภาพและมีบุคลิกภาพดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความรูทั่วไปของกิ จกรรมสําหรับเด็กและผูสูงอายุ ประเภทของกิจกรรม
คุณสมบัติของผูนํากิจกรรม การออกแบบ การเลือกวัสดุอุปกรณ การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กและ
ผูสูงอายุ
2. จัดกิจกรรมสําหรับเด็กและผูสูงอายุตามหลักการและวิธีการ
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เปนระเบียบ เรียบรอย รอบคอบ มีจิตใจออนโยน พูดจาสุภาพ
และมีบุคลิกภาพดี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของกิจกรรมสําหรับเด็กและผูสูงอายุ ประเภท
ของกิจกรรมสําหรับเด็กและผูสูงอายุ คุณสมบัติของผูนาํ กิจกรรม การออกแบบ การเลือกวัสดุอุปกรณ และ
การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กและผูสูงอายุ
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3406-2209

ปญหาของเด็กและผูสูงอายุ
(Problem of Children and Elderly)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับความรูทั่วไปของปญหาของเด็กและผูสูงอายุ ปญหาดานรางกาย อารมณ สังคม
สติปญญา ปญหาอื่น ๆ และการแกไข หนวยงานของรัฐและองคกรอิสระที่เกี่ยวของกับปญหาของ
เด็กและผูสงู อายุ
2. สามารถแกปญหาเด็กและผูสูงอายุตามหลักการและวิธีการ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เขาใจและยอมรับพฤติกรรมของเด็ก
และผูสูงอายุ มีจิตใจออนโยน มีระเบียบวินัย รอบคอบ และมีมนุษยสัมพันธ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความรูทั่วไปของปญหาของเด็กและผูสูงอายุ ปญหาดานรางกาย อารมณ
สังคม สติปญญา ปญหาอื่น ๆ และการแกไขหนวยงานของรัฐและองคกรอิสระที่เกี่ยวของกับ
ปญหาของเด็กและผูสูงอายุ
2. แกปญหาเด็กและผูสูงอายุตามหลักการและวิธีการ
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เขาใจและยอมรับพฤติกรรมของเด็กและผูสูงอายุ มีจิตใจออนโยน
มีระเบียบวินัย รอบคอบ และมีมนุษยสัมพันธ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูทั่วไปของปญหาและพฤติกรรมของเด็กและผูสูงอายุ ปญหาดานรางกาย
อารมณ สังคม สติปญญา ปญหาอื่นๆ และการแกไข หนวยงานของรัฐและองคกรอิสระที่เกี่ยวของกับปญหา
ของเด็กและผูสูงอายุ
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3406-2210

สุคนธบําบัดสําหรับผูสูงอายุ
(Aromatherapy for the Elderly)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับสุคนธบําบัดสําหรับผูสูงอายุ
2. สามารถนํากลิน่ หอมมาใชในการบําบัดและผอนคลายใหกับผูสูงอายุ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการปฏิบัติดว ยความรับผิดชอบ เปนระเบียบ รอบคอบ มีจิตใจออนโยน
พูดจาสุภาพและมีบุคลิกภาพดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชกลิ่นหอมเพื่อบําบัดและผอนคลายใหกับผูสูงอายุ
2. นํากลิ่นหอมมาบําบัดและผอนคลายใหกับผูสูงอายุตามหลักการ
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เปนระเบียบ รอบคอบ มีจิตใจออนโยน พูดจาสุภาพ และมีบุคลิกภาพดี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสุคนธบําบัด สรีรวิทยาของผูสูงอายุ น้ํามันหอมระเหย
ธาตุเจาเรือน และวิธีการนําน้ํามันหอมระเหยมาใชในการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ
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สาขางานการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม
3406-2301
ธุรกิจที่พกั แรม
(Accommodation Business)

2-2-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับบทบาทและความสําคัญของการทองเที่ยว ความเปนมาและลักษณะของที่พักแรม
ประเภทและโครงสรางของที่พักแรม หนาที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ปจจัยที่มีผลกระทบกับ
ที่พักแรมและการแกไขปญหา
2. สามารถบริการสวนตางๆ และการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นตามหลักการ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติดวยความรับผิดชอบ เปนระเบียบ เรียบรอย รอบคอบ มีจิตใจ
ออนโยน พูดจาสุภาพ บุคลิกภาพดี สะอาดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ บทบาท ความสําคัญของการทองเที่ยว ความเปนมาและลักษณะของ
ที่พักแรม ประเภทและโครงสราง หนาที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ปจจัยที่มีผลกระทบกับที่
พักแรมและการแกไขปญหา
2. บริการสวนตางๆ และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นตามหลักการ
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เปนระเบียบ เรียบรอย รอบคอบ มีจิตใจออนโยน พูดจาสุภาพ
บุคลิกภาพดี สะอาดและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ บทบาทและความสําคัญของการทองเที่ยว ความเปนมาและลักษณะของที่พักแรม
ประเภทและโครงสรางของที่พักแรม หนาที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ปจจัยที่มีผลกระทบกับธุรกิจที่พัก
แรมและการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการใหบริการ
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3406-2302

การตลาดเพือ่ การโรงแรม
(Marketing to the Hotel)

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เข า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การตลาดเพื่ อ การโรงแรม แนวคิ ด การขายและการตลาดในการโรงแรม
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค การสรางความพึงพอใจแกผูใชบริการโรงแรม
2. สามารถวิเคราะหลูกคา ผูบริโภค สถานการณและการแขงขัน กลยุทธทางการตลาด
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย ตระหนักและ
เห็นความสําคัญของงานวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธทีดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการตลาด ลักษณะการตลาดของธุรกิจโรงแรม แนวคิดการขายและ
การตลาดของงานโรงแรม การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค การสรางความพึงพอใจแกผูใชบริการ
โรงแรม
2. วิเคราะหลูกคา ผูบริโภค สถานการณและการแขงขันทางการตลาดตามหลักการ
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย และมีมนุษยสัมพันธ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองคประกอบทางการตลาด ลักษณะการตลาดของธุรกิจโรงแรม แนวคิด
การขายในงานโรงแรม ความเปนนักขาย การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค การวิเคราะหสถานการณและ
การแขงขัน และกลยุทธการสรางความพึงพอใจแกผูใชบริการโรงแรม
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3406-2303

การบริการและการตอนรับ
(Service and Reception)

2-2-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการบริการ การใหการตอนรับในรูปแบบตางๆ การเรียนรูพฤติกรรมและ
ความตองการของผูใชบริการ การสรางมนุษยสัมพันธ แรงจูงใจความประทับใจ และความพึงพอใจ
ใหกับผูใชบริการ
2. สามารถใหบริการและการตอนรับอยางมีประสิทธิภาพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีจิตบริการ ขยัน อดทนเสียสละ
และมีมนุษยสัมพันธ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการบริการ การใหการตอนรับในรูปแบบตางๆ การเรียนรูพฤติกรรม
และความตองการของผูใชบริการ
2. บริการรูปแบบตางๆ สรางมนุษยสัมพันธและความพึงพอใจใหกับผูใชบริการ
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีจิตบริการ ขยัน อดทน เสียสละและมีมนุษยสัมพันธ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เทคนิค วิธกี ารบริการ การใหการตอนรับในรูปแบบตางๆ การเรียนรู
พฤติกรรมและความตองการของผูใ ชบริการ การสรางมนุษยสัมพันธ แรงจูงใจ ความประทับใจ และความพึง
พอใจใหกับผูใชบริการ
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ประเภทวิชาคหกรรม
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3406-2304

งานบริการสวนหนาโรงแรม
(Front Office)

2-2-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญ โครงสรางและลักษณะของงานสวนหนาโรงแรม หนาที่
ความรับผิดชอบ คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงาน อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช เอกสาร
และแบบฟอรมตางๆ หลักการบริหารงาน การใชเทคโนโลยีและการจัดทํารายงาน ปญหาและการ
แกปญหาในงานสวนหนาโรงแรม
2. สามารถสํารองหองพัก รับโทรศัพท ใชอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงาน เขียน
เอกสารและแบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ ทํางานเปนระบบ
มีวินัย รอบคอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย ละเอียด สะอาดและประหยัด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ โครงสรางและลักษณะของงานสวนหนาโรงแรม
หนาที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงาน อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
เอกสารและแบบฟอรมตางๆ หลักการบริหารงาน การใชเทคโนโลยีและการจัดทํารายงาน
2. เลือกใชวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในงานสวนหนา จัดทํารายงานเอกสารและแบบฟอรม
ตางๆ และการแกไขปญหาในงานสวนหนาโรงแรม
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ ทํางานเปนระบบ ขยัน รอบคอบ ขยัน อดทน
ซื่อสัตย ละเอียด สะอาดและประหยัด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของงานบริการสวนหนาโรงแรม โครงสรางและ
ลักษณะของงานสวนหนา หนาที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานสวนหนา อุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงาน เอกสารและแบบฟอรมตางๆ หลักการบริหารงาน การใชเทคโนโลยีและ
การจัดทํารายงาน ปญหาและการแกปญหาในงานสวนหนาโรงแรม
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ประเภทวิชาคหกรรม
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3406-2305

การบริหารงานแมบาน
(Housekeeping Management)

2-2-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการของงานแมบาน การใชวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชสําหรับงานแมบาน
หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของพนั ก งาน การวางแผน การควบคุ ม และการประสานงานในการ
ปฏิบัติงาน การจัดหองพัก การจัดทําเอกสารและการรายงานที่เกี่ยวของ การตรวจสอบสภาพหองพัก
2. สามารถปฏิบัติงานแมบานและบริหารงานแมบานตามหลักการ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เอาใจใส เปนระเบียบ เรียบรอย
ขยัน อดทน รอบคอบ สะอาด ปลอดภัยและมีมนุษยสัมพันธ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของงานแมบาน หนาที่ความรับผิดชอบของพนักงาน การใชวัสดุ
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชสําหรับงานแมบาน การจัดเก็บขอมูล การจัดทําเอกสารและการรายงาน
ที่เกี่ยวของ การตรวจสอบสภาพหองพัก
2. จัดบุคลากร ควบคุมและประสานงานกับฝายตางๆ จัดหองพัก ทํารายงานและตรวจสอบสภาพหองพัก
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ดวยความรับผิดชอบ เอาใจใส เปนระเบียบ เรียบรอย ขยัน อดทน
รอบคอบ สะอาด ปลอดภัยและมีมนุษยสัมพันธ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ งานแมบานและการบริหารงานแมบาน กําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบของ
พนักงานในแผนก การวางแผนการจัดบุคลากร การควบคุมและการประสานงานกับ ฝายตางๆ การจัดเก็บขอมูล
การจัดเอกสารเกี่ยวกับงานแมบาน การจัดหองพัก การรายงาน การตรวจสอบสภาพหองพัก และการควบคุม
การเบิกจายของใชประจําวัน
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3406-2306

การบริการอาหารและเครือ่ งดื่ม
(Food and Beverage Service)

2-2-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับความรูทั่วไปในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดสถานที่ รายการอาหารและเครื่องดื่ม
จรรยาบรรณของพนักงาน
2. สามารถจัดโตะอาหาร บริการอาหารและเครื่องดื่มตามหลักการ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบตออาชีพบริการ มีจรรยาบรรณของ
พนักงานบริการ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดสถานที่ อุปกรณ เครื่องใชในการบริการ
รายการอาหารและเครื่องดื่มประเภทตางๆ
2. จัดโตะอาหาร บริการอาหารและเครื่องดื่มประเภทตางๆ
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เสียสละ ขยัน อดทน รอบคอบ สะอาดและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริการและเครื่องดื่ม การจัดสถานที่ หนาที่ความ
รับผิดชอบของฝายบริการและเครื่องดื่มในโรงแรม อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในงานบริการอาหารและ
เครื่ องดื่ ม เทคนิ ค และหลั ก การจั ด โต ะ มารยาทการรั บ ประทานอาหาร การบริ ก ารอาหารและเครื่อ งดื่ ม
ทุกประเภท ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับรายการอาหารและเครื่องดื่ม จรรยาบรรณของพนักงานบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม
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3406-2307

การผสมเครือ่ งดื่ม
(Drink Mixing)

2-2-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับองคกรของแผนกเครื่องดื่ม ประเภทของเครื่องดื่ม การจัดการงานเครื่องดื่ม วิธีผสม
เครื่องดื่ม
2. สามารถผสมเครื่องดื่มประเภทตางๆ ตามหลักการและวิธีการ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เอาใจใส เปนระเบียบ เรียบรอย
รอบคอบ ซื่อสัตย สะอาด อดทนและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ องค ก รของแผนกเครื่ อ งดื่ ม หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ คุ ณ สมบั ติ แ ละ
จรรยาบรรณของพนักงาน การจัดการงานเครื่องดื่ม วิธีผสมเครื่องดื่ม
2. เตรียมอุปกรณ เครื่องดื่มและสิ่งตกแตงเครื่องดื่ม ผสมและเสิรฟเครื่องดื่มประเภทตางๆ
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เปนระเบียบ เรียบรอย รอบคอบ ซื่อสัตย สะอาด อดทนและ
ปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดองคกรของแผนกเครื่องดื่ม หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงาน
คุณสมบัติ ตําแหนง หนาที่ กฎระเบียบ มารยาท จรรยาบรรณของพนักงาน ความรูเกี่ยวกับเครื่องดื่ม ประเภท
การเตรียมอุปกรณ เตรียมสถานที่ เตรียมเครื่องดื่ม สวนผสมและสิ่งตกแตงเครื่องดื่ม การผสมเครื่องดื่มไดมาตรฐาน
การคิดสูตรและวิธีการเสิรฟเครื่องดื่ม การคํานวณตนทุน และกําหนดราคา
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3406-2308

งานซักรีด
(The Laundry)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางานซักรีด งานหองผาในโรงแรม หนาที่ความรับผิดชอบ การทําความ
สะอาดผาชนิดตางๆ การใชอุปกรณและสารเคมีกับงานซักรีด การตรวจสอบผา การซอมแซมผา
การรับ – สงผา การคํานวณตนทุน กําหนดราคาบริการ
2. สามารถซักรีดผาชนิดตางๆ ตามกระบวนการ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เปนระเบียบ เรียบรอย สะอาด ขยัน
อดทน รอบคอบและซื่อสัตย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานซักรีด งานหองผาในโรงแรม การใชอุปกรณและสารเคมี
การตรวจสอบผา การซอมแซมผาและการรับ-สงผา การคํานวณตนทุน กําหนดราคาบริการ
2. ซักทําความสะอาดผาและรีดผาชนิดตางๆ ตามกระบวนการ
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เปนระเบียบ เรียบรอย สะอาด รอบคอบและซื่อสัตย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานซักรีดในโรงแรม หองผาในโรงแรม หนาที่ความรับผิดชอบ การทําความ
สะอาดผาชนิดตางๆ การใชอุปกรณและสารเคมีกับงานซักรีด การตรวจสอบผา การซอมแซมผา การรับ-สงผา
การคํานวณตนทุนและกําหนดราคาบริการ
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3406-2309

ศิลปะการจัดดอกไมและตกแตงสถานที่
(The Art of Flower Arrangement and Place Decoration)

2-2-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลทางการตลาด ออกแบบการจัดดอกไมและตกแตงสถานที่
2. สามารถหาขอมูลทางการตลาด วางแผน ออกแบบ เลือกใชวัสดุ อุปกรณในการจัดดอกไมและ
ตกแตงสถานที่ในงานพิธีตางๆ ควบคุมกระบวนการ ตรวจสอบคุณภาพ คํานวณตนทุน กําหนดราคา
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ประณีต ขยัน อดทน ประหยัด
และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการตลาด แนวโนมเกี่ยวกับธุรกิจการจัดดอกไมและตกแตงสถานที่
คํานวณตนทุน กําหนดราคาบริการ
2. วางแผน ออกแบบ เลือกใชวัสดุอุปกรณ จัดดอกไมและตกแตงสถานที่ในงานพิธตี างๆ
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ประณีต ขยัน อดทน ประหยัด รอบคอบ สะอาดปลอดภัย และ
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลทางการตลาด สํารวจแนวโนมเกีย่ วกับธุรกิจการจัดดอกไม
และตกแตงสถานที่ วางแผน ออกแบบ คิดคน ประยุกต เลือกใชวสั ดุ อุปกรณ จัดดอกไมและตกแตงสถานที่
ในงานพิธีตางๆ ตรวจสอบคุณภาพ คํานวณตนทุนและกําหนดราคาบริการ
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3406-2310

งานใบตองและแกะสลักเพือ่ การโรงแรม
(The Banana Leaf and Carved to the Hotel)

2-2-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับรูปแบบงานใบตองและแกะสลัก หลักการออกแบบ การพัฒนารูปแบบ การเลือกใช
วัสดุอุปกรณและเครื่องมือในงานใบตองและแกะสลักผักผลไมเชิงธุรกิจ สําหรับงานโรงแรม
2. สามารถออกแบบ ประดิ ษ ฐ ง านใบตองและแกะสลั ก ผั ก ผลไม เ ชิ ง ธุ ร กิ จ สํ า หรั บ งานโรงแรม
คํานวณตนทุน กําหนดราคา
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรค สะอาด ประณีต
ขยัน อดทนและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ การพัฒนารูปแบบงานใบตองและแกะสลัก การใชวัสดุอุปกรณ และ
เครื่องมือในงานใบตองและแกะสลักผักผลไมเพื่อการโรงแรม คํานวณตนทุน กําหนดราคา
2. ประดิษฐงานใบตองและแกะสลักผักผลไมเชิงธุรกิจสําหรับงานโรงแรม
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เปนระเบียบ เรีย บรอย มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รอบคอบ
สะอาด ประณีต ขยัน อดทนและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ รูปแบบงานใบตองและแกะสลัก หลักการออกแบบ การพัฒนารูปแบบ
การเลือกใชวัสดุอุปกรณ และเครื่องมือในงานใบตองและแกะสลักผักผลไมเพื่อการโรงแรม ประดิษฐงาน
ใบตองและแกะสลักผักผลไมเชิงธุรกิจสําหรับงานโรงแรม คํานวณตนทุนและกําหนดราคา
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3406-2311

สุคนธบําบัดในงานโรงแรม
(Hotel Aromatherapy)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับความรูทั่วไปของสุคนธบําบัด การใชกลิ่นหอมในงานโรงแรม
2. สามารถนํากลิ่นหอมมาใชในงานโรงแรม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เปนระเบียบ เรียบรอย ขยัน อดทน
รอบคอบ มีมนุษยสัมพันธและความคิดริเริ่มสรางสรรค
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสุคนธบําบัด การใชกลิ่นหอมในโรงแรม
2. เลือกใชกลิ่นหอม และผลิตภัณฑมาใชในงานโรงแรม
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เปนระเบียบ เรียบรอย ขยัน อดทน รอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ
และความคิดริเริ่มสรางสรรค
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสุคนธบําบัด สถานที่ตางๆ ในโรงแรม ประเภทน้ํามันหอมระเหย
และผลิตภัณฑที่ใหกลิ่นหอม การใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช การนําน้ํามันหอมระเหยและผลิตภัณฑ
ที่ใหกลิ่นหอมมาใชในงานโรงแรม
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3406-2312

การนวดเพือ่ ผอนคลาย
(Massage for Relaxation)

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับความรูทั่วไปในการนวดเพื่อผอนคลาย การเตรียมและการใหบริการ
2. สามารถนวดผอนคลาย
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ สะอาด อดทน รอบคอบ ซื่อสัตย
และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการนวดเพื่อผอนคลาย คุณสมบัติ จรรยาบรรณของผูนวด สรีรวิทยา การใช
วัสดุอุปกรณ และเตรียมสถานที่ในการนวด
2. บริการและนวดผอนคลาย
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เปนระเบียบ เรียบรอย รอบคอบ ขยัน อดทน สะอาด และปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูทั่วไปในการนวดเพื่อผอนคลาย คุณสมบัติและจรรยาบรรณของผูนวด
สรีรวิทยา เสนประธานสิบ ผลิตภัณฑที่ใชในการนวดเพื่อผอนคลาย วัสดุ อุปกรณและสถานที่ในการนวด
การสรางความสัมพันธที่ดีกับผูรับบริการ วิธีการนวดผอนคลาย การคํานวณตนทุนและกําหนดราคาคาบริการ
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
3406-8001
3406-8002
3406-8003

ฝกงาน
ฝกงาน 1
ฝกงาน 2
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3406-8001

ฝกงาน
(On-the-Job Training)

*-*-4

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัยคุณธรรม
จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ
แหลงวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ
อิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผาน
ความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาการฝกงาน
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3406-8002

ฝกงาน 1
(On-the-Job Training 1)

*-*-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัยคุณธรรม
จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ
แหลงวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ
อิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผาน
ความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้นๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาการฝกงาน
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3406-8003

ฝกงาน 2
(On-the-Job Training 2)

*-*-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัยคุณธรรม
จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ
แหลงวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ
อิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผาน
ความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตลอดระยะเวลาการฝกงาน
(ผู เ รี ย นสามารถปฏิ บั ติ ง านใหม หรื อ งานที่ ต อ เนื่ อ งจากรายวิ ช า 3406-8002 ในสถานประกอบการ
สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการแหงเดิมหรือแหงใหม)
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3406-8501
3406-8502
3406-8503

โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2
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3406-8501

โครงการ
(Project)

*-*-4

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถบู ร ณาการความรู แ ละทั ก ษะในการสร า งและหรื อ พั ฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ
ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ
มีวินัยคุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บขอมูลวิเคราะหสรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพ
ที่ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบัติงาน
เชิงระบบ การเลือกหัวขอโครงการการศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิงการเขียนโครงการ การดําเนินงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ
ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด
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3406-8502

โครงการ 1
(Project 1)

*-*-2

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถบู ร ณาการความรู แ ละทั ก ษะในการสร า งและหรื อ พั ฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ ตาม
กระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ
มีวนิ ัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพ
ที่ศึก ษาเพื่อสร า งและหรื อพั ฒนางานด ว ยกระบวนการทดลอง สํ า รวจ ประดิษฐ คิด ค นหรื อ การปฏิบั ติ งาน
เชิงระบบการเลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิงการเขียนโครงการการดําเนินงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ
ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด
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3406-8503

โครงการ 2
(Project 2)

*-*-2

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถบู ร ณาการความรู แ ละทั ก ษะในการสร า งและหรื อ พั ฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ
ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพ
ที่ศึก ษาเพื่อสร า งและหรื อพั ฒนางานด ว ยกระบวนการทดลอง สํ า รวจ ประดิษฐ คิด ค นหรื อ การปฏิบั ติ งาน
เชิงระบบการเลือกหัวขอโครงการการศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการการดําเนินงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ
ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด
(ผูเรียนสามารถจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางานที่ตอเนื่องจากรายวิชา 3406-8502 หรือเปน
โครงการใหม)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

77

คําอธิบายรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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อธิบายรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
3000-2001
3000-2002
3000-2003
3000-2004

กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4
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3000-2001

กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
(Vocational Activities 1)

0-2-0

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนองคกร
ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค
ของกิจกรรม
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนา
กิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยในการจัดและ
รวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
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3000-2002

กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
(Vocational Activities 2)

0-2-0

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนองคกร
ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค
ของกิจกรรม
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและ
พัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยในการจัด
และรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

81

3000-2003

กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
(Vocational Activities 3)

0-2-0

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนองคกร
ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค
ของกิจกรรม
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและ
พัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยในการ
จัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

82

3000-2004

กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4
(Vocational Activities 4)

0-2-0

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนองคกร
ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค
ของกิจกรรม
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนา
กิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยในการจัดและ
รวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

