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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแกปญหา และ
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
ของงานอาชี พ ที่ สั ม พั น ธ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ เทคโนโลยี ค วามงาม ให ทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานดานเทคโนโลยีความงาม
4. เพื่อใหสามารถนําความรูและทักษะดานเสริมสวยมาประยุกตใชใหสอดคลองกับเทคโนโลยี
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานทําผม แตงหนา ทําเล็บ นวดตัว และนําความรูไปประกอบอาชีพธุรกิจ
ความงาม แฟชั่น และการแสดง
6. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเทคโนโลยีความงามในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ
รวมทั้งการใชความรูและทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได
7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เปนผูมี
ความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
คหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม 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 นําเทคโนโลยีมาใชในงานเสริมสวยไดสอดคลองกับความตองการของตลาด
3.4 วิ เ คราะห ก ารตลาด การคํ า นวณต น ทุ น การนํ า เสนองาน และดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ความงาม
สอดคลองกับแนวโนมความตองการของตลาด
3.5 วิเคราะหแนวโนมแฟชั่นทรงผม การแตงหนา แตงเล็บในอนาคต และนําเทคโนโลยีใหม ๆ
มาใชในการดําเนินการธุรกิจความงาม
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม 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
สาขาวิชา เทคโนโลยีความงาม หรือเทียบเทา
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ที่ไมมีพื้นฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพ ตอไปนี้
รหัสวิชา
3400-0016
3400-0017
3400-0018

ชื่อวิชา
การตัดและซอยผม
การตัดผมชาย
การแตงหนาพืน้ ฐาน

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
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1.1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
3000-1202
กลยุทธการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
3000-1203
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน
3000-1204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
3000-1205
การเรียนภาษาอังกฤษผานเว็บไซต
3000-1206
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3000-1207
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3000-1208
ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
3000-1210
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ
3000*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาตางประเทศ
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
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
3000-1401
3000-1403
3000-1404

ชื่อวิชา
คณิตศาสตรเพือ่ พัฒนาทักษะการคิด
คณิตศาสตรธุรกิจ
คณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1408
สถิติและการวางแผนการทดลอง
3000-1409
การคิดและการตัดสินใจ
3000*1401 ถึง 3000*1499 รายวิชาในกลุม วิชาคณิตศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
*-*-*

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

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-0-2
2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
0-2-1
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
3407-2001
3407-2002
3407-2003
3407-2004
3407-2005
3407-2006
3407-2007

ชื่อวิชา
เทคนิคการตัดและซอยผม
เทคนิคการเซทผม และเกลาผมงานราตรี
เคมีภัณฑเกีย่ วกับเสนผม
เทคนิคการทําวิกผม
เทคนิคการแตงหนาเอฟเฟค
เทคนิคการเพนทเล็บและตอเล็บ
การนวดน้ํามันอโรมา

ท-ป-น
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 12 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกตามที่กําหนด
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3407-2101
เทคนิคการออกแบบทรงผม
3-0-3
3407-2102
เทคนิคการสักคิ้ว 3 มิติ
1-4-3
3407-2103
เทคนิคการเพนทหนา และการเพนทรางกาย
1-4-3
3407-2104
เทคนิคการแตงหนาเพื่อการแสดงละครเวที
1-4-3
3407-2105
การนวดสปาเทา
1-4-3
3407-2106
การนวดตัวเพือ่ สลายเซลลูไลท
1-4-3
3407*2101 ถึง 3407*2199 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ *-*-*
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557
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รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3407-5101
3407-5102
3407-5103
3407-5104
3407-51XX

ชื่อวิชา
งานเทคโนโลยีความงาม 1
งานเทคโนโลยีความงาม 2
งานเทคโนโลยีความงาม 3
งานเทคโนโลยีความงาม 4
งานเทคโนโลยีความงาม …

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

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 3407-8001 หรือรายวิชา 3407-8002 และ 3407-8003
รหัสวิชา
3407-8001
3407-8002
3407-8003

ชื่อวิชา
ฝกงาน
ฝกงาน 1
ฝกงาน 2

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 3407-8501 หรือรายวิชา 3407-8502 และ 3407-8503
รหัสวิชา
3407-8501
3407-8502
3407-8503

ชื่อวิชา
โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่เสนอแนะ หรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา โดยตอง
ไม เ ป น รายวิช าที่ เ คยศึ ก ษามาแล ว และต อ งไม เ ปน รายวิ ช าที่ กํ า หนดให ศึ ก ษาโดยไม นั บหน ว ยกิ ต รวม
ในเกณฑการสําเร็จการศึกษา
รหัสวิชา
3000-9201
3000-9202
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
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
การสนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน
การสนทนาภาษาญี่ปุนสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
การสนทนาภาษาเกาหลีสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
การสนทนาภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
การสนทนาภาษาอินโดนีเซียสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
การสนทนาภาษามลายูสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมพมา
การสนทนาภาษาพมาสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
การสนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
การสนทนาภาษาลาวสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟลิปปนส
การสนทนาภาษาฟลิปโนสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
การสนทนาภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
การสนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
การสนทนาฝรั่งเศสสําหรับการทํางาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557

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
2-0-2
2-0-2
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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
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คําอธิบายรายวิชา
วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาคหกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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คําอธิบายรายวิชา
วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
3400-0016
3400-0017
3400-0018

การตัดและซอยผม
การตัดผมชาย
การแตงหนาพืน้ ฐาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

1-4-3
1-4-3
1-4-3
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3400-0016

การตัดและซอยผม
(Hair Cutting)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางรูปศีรษะ รูปหนา และลักษณะของเสนผม ขั้นตอนในการตัด
และซอยผมเบื้องตน
2. มีความรูและทักษะในการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และเทคนิคในการตัดและซอยผมได
เหมาะสมกับงาน
3. มีทักษะในการตัดและซอยผมทรงมาตรฐาน และทรงฟรีสไตล
4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เลือกใชสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อพัฒนางานใหมีคุณภาพสูสากล
5. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน มีความรับผิดชอบ ชางสังเกต รอบคอบ ประณีต ขยัน อดทนประหยัด
ปฏิบั ติ ง านโดยคํา นึ งถึ ง ความปลอดภั ย ต อตนเองและสั ง คม โดยยึ ด หลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับโครงสรางรูปศีรษะ รูปหนา และลักษณะของเสนผม ขั้นตอนในการตัดและ
ซอยผมเบื้องตน ตามหลักการ
2. ใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และเทคนิคในการตัดและซอยผม ตามหลักการ
3. ตัดและซอยผมทรงมาตรฐาน และทรงฟรีสไตล ตามหลักการและกระบวนการ
4. ใชเทคโนโลยี นวัตกรรม ในการพัฒนาคุณภาพงาน ตามหลักการ
5. จัดเก็บ และบํารุงรักษา อุปกรณ เครื่องมือ หลังการใชงานตามคูมือ
6. ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับโครงสรางของรูปศีรษะ ใบหนา และลักษณะของเสนผม ขั้นตอนในตัดและ
ซอยผมทรงมาตรฐาน การใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ในการตัดและซอยผมทรงมาตรฐาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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3400-0017

การตัดผมชาย
(Barbering)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจโครงสรางของรูปศีรษะ รูปหนา ลักษณะของเสนผม ขั้นตอนการตัดผมชาย
ทรงมาตรฐาน และการออกแบบทรงผมชาย
2. มีความรูความเขาใจในการเลือกใช และบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และผลิตภัณฑในการ
ตัดผมชาย
3. มีทักษะในการตัดผมชายทรงมาตรฐาน สามารถนําไประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และประกอบอาชีพ
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน มีความรับผิดชอบ ชางสังเกต รอบคอบ ประณีต ขยัน อดทน ประหยัด
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับโครงสรางของรูปศีรษะ รูปหนา ลักษณะของเสนผม ขั้นตอนการตัดผมชาย
ทรงมาตรฐาน และการออกแบบทรงผมชาย ตามหลักการ
2. วิเคราะหโครงสรางของรูปศีรษะ รูปหนา ลักษณะของเสนผม
และขั้นตอนการตัดผมชาย
ทรงมาตรฐาน และการออกแบบทรงผมชาย ตามหลักการ
3. เลือกใช และบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และผลิตภัณฑในการตัดผมชาย
4. ตัดผมชายทรงมาตรฐานและการออกแบบทรงผมชายไดถูกตองตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดเก็บ และบํารุงรักษา อุปกรณ เครื่องมือ หลังการใชงานตามคูมือ
6. ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับโครงสรางของรูปศีรษะ รูปหนา ลักษณะของเสนผม ขั้นตอนการตัดผมชาย
ทรงมาตรฐาน และการออกแบบทรงผมชาย การเลือกใชและบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ในการตัด
ผมชาย หลักการและการออกแบบ ตัดผมชายทรงมาตรฐาน
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3400-0018

การแตงหนาพืน้ ฐาน
(Basic to Makeup)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจ การวิเคราะหสภาพผิวและรูปหนา การเลือกเครื่องสําอาง ใหเหมาะกับสภาพ
ผิวและสีผิว เสื้อผา ในโอกาสตาง ๆ การแกไขรูปหนา และหลักการแตงหนา
2. มีความรู ความเขาใจ การเลือกใช และบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ในการแตงหนา
3. มีทักษะในการแกไขรูปหนาและการแตงหนาขั้นพื้นฐาน
4. มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค ยกระดั บ และพั ฒ นาทั ก ษะเหมาะสม สามารถแข ง ขั น ในระดั บ
มาตรฐานสากล นําความรูไปใชในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ
5. มีศรัทธาในอาชีพ ความรับผิดชอบ ชางสังเกต รอบคอบ ประณีต ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดทน
ปฏิ บั ติ ง านโดยคํ า นึ ง ถึ ง ความสะอาดปลอดภั ย ของตนเอง ผู อื่ น และผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพผิวและรูปหนา การเลือกเครื่องสําอาง หลักการแตงหนา
ใหเหมาะสมกับโอกาสตางๆ ตามหลักการ
2. เลือกใชและบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ในการแตงหนา
3. แตงหนาขั้นพื้นฐานและแกไขรูปหนา ตามหลักการและกระบวนการ
4. จัดเก็บ และบํารุงรักษา อุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องสําอาง หลังการใชงานตามคูมือ
5. ประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพผิวและรูปหนา การเลือกเครื่องสําอาง ใหเหมาะกับ
สภาพผิวและสีผิว เสื้อผาในโอกาสตาง ๆ หลักการแกไขรูปหนาและการแตงหนา การเลือกใช และบํารุงรักษา
วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ในการแตงหนา
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
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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
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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
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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
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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
3407-2001
3407-2002
3407-2003
3407-2004
3407-2005
3407-2006
3407-2007

เทคนิคการตัดและซอยผม
เทคนิคการเซทผม และเกลาผมงานราตรี
เคมีภัณฑเกีย่ วกับเสนผม
เทคนิคการทําวิกผม
เทคนิคการแตงหนาเอฟเฟค
เทคนิคการเพนทเล็บและตอเล็บ
การนวดน้ํามันอโรมา
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3407-2001

เทคนิคการตัดและซอยผม
(Hair Cutting Techniques)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการตัดและการซอยผมขั้นสูง
2. มีทักษะในการเลือก การเตรียมเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณในการตัดและซอยผม
3. มีทักษะและเทคนิคการใชเทคโนโลยีในการตัดซอยผมทรงตางๆ
4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและพัฒนางานไดทันตอการเปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม
5. มีทักษะในการคิดคํานวณราคาคาบริการ
6. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการตัดและการซอยผมขั้นสูงตามคูมือ
2. เลือก และเตรียมเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณในการตัดและซอยผม
3. ตัดและซอยผมทรงตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยี
4. คํานวณราคาคาบริการ
5. ปฏิ บัติ งานด วยความประณีต สะอาด ประหยัด ขยัน ซื่อสั ตย อดทน เอื้ อเฟ อ เสี ยสละ และคํ านึ งถึ ง
ความปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และขั้นตอน การตัดและการซอยผมขั้นสูงตามแบบตางๆ
การเลือก การเตรียม เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ที่ใชในการตัดและการซอยผม การใชเทคโนโลยี และเทคนิค
ในการตัดและการซอยผมทรงตาง ๆ การคํานวณราคาคาบริการ
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3407-2002

เทคนิคการเซทผมและเกลาผมงานราตรี
(Hair by Night Setting Techniques)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการเซทผมและเกลาผมงานราตรี
2. มีทักษะในการเลือก เตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยี และผลิตภัณฑในการ เซทผม และ
เกลาผมงานราตรี
3. มีทักษะในการใชเทคนิค และเทคโนโลยีในการเซทผมและเกลาผมงานราตรี
4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และพัฒนางานไดทันตอการเปลี่ยนแปลงของสมัยนิยม
5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการเซทผมและเกลาผมงานราตรี
2. เลือกใช และเตรียมวัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยีและผลิตภัณฑในการเซทผม และเกลาผมงานราตรี
3. เซทผม และเกลาผมงานราตรี โดยใชเทคนิค และเทคโนโลยีในการเซทผมและเกลาผมงานราตรี
4. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรค สะอาด ประหยัด เรียบรอยและอดทน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการเซทผมและเกลาผมงานราตรี การเลือก และ
เตรียม เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ และผลิตภัณฑ เทคโนโลยีการเซทผมและเกลาผมงานราตรี เทคนิคการเซทผม
และเกลาผมงานราตรีแบบตาง ๆ การเซทผมและเกลาผมงานราตรี
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3407-2003

เคมีภัณฑเกี่ยวกับเสนผม
(Chemistry Product for Hair)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเคมีภัณฑ และผลิตภัณฑเกี่ยวกับเสนผม ผลิตภัณฑเปลี่ยนโครงสราง
เสนผม ผลิตภัณฑเติมเม็ดสีผม ผลิตภัณฑบํารุงดูแลเสนผม และผลิตภัณฑจัดแตงทรงผม
2. มีทักษะในการเลือกใช เคมีภัณฑ และผลิตภัณฑเกี่ยวกับเสนผม ผลิตภัณฑเปลี่ยนโครงสรางเสนผม
ผลิตภัณฑเติมเม็ดสีผม ผลิตภัณฑบํารุงดูแลเสนผม และผลิตภัณฑจัดแตงทรงผม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับเคมีภัณฑ และผลิตภัณฑเกี่ยวกับเสนผม ผลิตภัณฑเปลี่ยนโครงสรางเสนผม
ผลิตภัณฑเติมเม็ดสีผม ผลิตภัณฑบํารุงดูแลเสนผม และผลิตภัณฑจัดแตงทรงผมตามหลักการ
2. เลือกใชเคมีภัณฑ และผลิตภัณฑเกี่ยวกับเสนผม ผลิตภัณฑเปลี่ยนโครงสรางเสนผม ผลิตภัณฑเติม
เม็ดสีผม ผลิตภัณฑบํารุงดูแลเสนผม และผลิตภัณฑจัดแตงทรงผม
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรค สะอาด ประหยัด ซื่อสัตย และอดทน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ชนิ ด ลั ก ษณะ และคุ ณ สมบั ติ เ คมี ภั ณ ฑ และผลิ ต ภั ณ ฑ เ กี่ ย วกั บ เส น ผม
ผลิตภัณฑเปลี่ยนโครงสรางเสนผม ผลิตภัณฑเติมเม็ดสีผม ผลิตภัณฑบํารุงดูแลเสนผม และผลิตภัณฑจัดแตง
ทรงผม เลือกใชเคมีภัณฑ และผลิตภัณฑเกี่ยวกับเสนผม ผลิตภัณฑเปลี่ยนโครงสรางเสนผม ผลิตภัณฑเติมเม็ดสีผม
ผลิตภัณฑบํารุงดูแลเสนผม และผลิตภัณฑจัดแตงทรงผม
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3407-2004

เทคนิคการทําวิกผม
(Wigs Making)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักการ วิธีการทํา ชนิด และลักษณะของวิกผมแบบตางๆ
2. มีทักษะในการเลือกใช เครื่องมื อ วัสดุ และอุปกรณในการทําวิ กผมจากเสนผมจริง และเสนใย
สังเคราะห
3. มีทักษะในการทําวิกผมจากเสนผมจริง และเสนใยสังเคราะห
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ วิธีการทํา ชนิด และลักษณะ ของวิกผมแบบตางๆ
2. เลือกใช และเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ในการทําวิกผมจากเสนผมจริง และเสนใยสังเคราะห
3. ทําวิกผมจากเสนผมจริง และเสนใยสังเคราะห
4. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรค สะอาด ประหยัด เรียบรอยและอดทน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการทํา ชนิด และลักษณะวิกผมที่ทําจากเสนผมจริง และเสนใย
สังเคราะหแบบตาง ๆ การเลือก การเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ในการทําวิกผมจากเสนผมจริง และเสนใย
สังเคราะห การทําวิกผมจากเสนผมจริง และเสนใยสังเคราะห
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3407-2005

เทคนิคการแตงหนาเอฟเฟค
(Effect Makeup)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มี ค วามรู ความเข า ใจ เกี่ ย วกับ สรี ร ะมนุ ษ ย ทฤษฎี สี ทฤษฎี แ สงและเงา ในการตกแต งร องรอย
เพื่อแสดงวัย และบาดแผลบนสวนตาง ๆ ของรางกาย
2. มีทักษะในการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ และผลิตภัณฑที่ใชในการตกแตงรองรอยบนใบหนา และ
บาดแผล
3. มีทักษะในการตกแตงรองรอยเพื่อแสดงวัย และบาดแผลบนสวนตางๆ ของรางกาย
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสรีระมนุษย ทฤษฎีสี ทฤษฎีแสงและเงา ในการตกแตงรองรอยเพื่อแสดงวัย
และบาดแผลบนสวนตาง ๆ ของรางกาย
2. เลือกใชวัสดุ อุปกรณ และผลิตภัณฑ ในการตกแตงรองรอยบนใบหนา และบาดแผล
3. ตกแตงรองรอยบนใบหนาเพื่อแสดงวัย และตกแตงรอยรอยบาดแผลบนสวนตางๆ ของรางกาย
ตามหลักการและกระบวนการ
4. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรค สะอาด ประหยัด และอดทน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางสรีระมนุษย ลักษณะใบหนาของบุคคลวัยตาง ๆ ทฤษฎีสี
แสงและเงา การแตงหนาขั้นพื้นฐาน หลักการออกแบบตกแตงรองรอยตาง ๆ ใหเหมือนจริง วัสดุ เครื่องมือ
อุปกรณ และผลิตภัณฑที่ใชในการตกแตง
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3407-2006

เทคนิคการเพนทเล็บและการตอเล็บ
(Nail Painting and Nail Extension Technigues)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจหลักการ ตกแตงเล็บ เพนทเล็บ และการตอเล็บดวยสารสังเคราะห
2. มีทักษะในการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ ในการตกแตงเล็บ เพนทเล็บ ตอเล็บดวยสารสังเคราะห
3. มีทักษะในการตกแตงเล็บ เพนทเล็บ และการตอเล็บดวยสารสังเคราะห
4. มีทักษะในการคํานวณราคาคาบริการ
5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการตกแตงเล็บ เพนทเล็บ และการตอเล็บดวยสารสังเคราะห
2. เลือกใชวัสดุ อุปกรณ ตกแตงเล็บ เพนทเล็บ และการตอเล็บดวยสารสังเคราะห
3. มีทักษะในการตกแตงเล็บ เพนทเล็บ และการตอเล็บดวยสารสังเคราะห
4. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรค ประณีต ประหยัด สะอาด และอดทน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการตกแตงเล็บ การเพนทเล็บ และการตอเล็บดวยสารสังเคราะห การเลือกใช
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการตกแตงเล็บ การเพนทเล็บ และการตอเล็บดวยสารสังเคราะห การคํานวณราคา
คาบริการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาคหกรรม

31

3407-2007

การนวดน้ํามันอโรมา
(Aroma Massage)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของการนวดน้ํามันอโรมา วิธีการ
นวดน้ํามันอโรมา
2. มีทักษะในการเลือกใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ และผลิตภัณฑในการนวดน้ํามันอโรมา
3. มีทักษะในการผสมน้ํามันหอมระเหยที่ใชในการนวดน้ํามันอโรมาเพื่อบําบัดอาการเจ็บปวยตาง ๆ
และการนวดเพื่อผอนคลาย
4. มีทักษะในการคํานวณราคาคาบริการ
5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมา และวิวัฒนาการของการนวดน้ํามันอโรมา
2. เลือกใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ และผลิตภัณฑในการนวดน้ํามันอโรมา
3. ผสมน้ํามันหอมระเหยที่ใชในการนวดน้ํามันอโรมาเพื่อบําบัดอาการเจ็บปวยตาง ๆ และการนวด
เพื่อผอนคลาย
4. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ สะอาด ประหยัด สรางสรรค และอดทน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเปนมา และวิวัฒนาการนวดน้ํามันอโรมา เครื่องมือ เครื่องใช
อุปกรณ และน้ํามันหอมระเหยที่ใชในการนวดน้ํามันอโรมา วิธีการใชน้ํามันในการนวดสวนตาง ๆ ของรางกาย
การนวดเพื่อบําบัดอาการเจ็บปวยตาง ๆ การคิดคํานวณราคาคาบริการ และจรรยาบรรณในการนวด
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
3407-2101
3407-2102
3407-2103
3407-2104
3407-2105
3407-2106

เทคนิคการการออกแบบทรงผม
เทคนิคการสักคิ้ว 3 มิติ
เทคนิคการเพนทหนา และการเพนทรางกาย
เทคนิคการแตงหนาเพื่อการแสดงละครเวที
การนวดสปาตัว
การนวดตัวเพือ่ สลายเซลลูไลท
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3407-2101

เทคนิคการออกแบบทรงผม
(Hair Styling Techniques)

3-0-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะทรงผมที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ วัย และอาชีพ
2. มีทักษะในการออกแบบทรงผมดวยลายเสน สีฝุน ใหเหมาะสมกับบุคลิกภาพ วัย และอาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับลักษณะทรงผมที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ
2. ออกแบบทรงผมดวยลายเสน และสีฝุนใหเหมาะสมกับบุคลิกภาพ วัย และอาชีพ
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรค สะอาด ประหยัด เรียบรอย และอดทน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบทรงผมตามบุคลิกภาพและงานอาชีพ ดวยลายเสน และสีฝุน เทคนิคการ
ออกแบบทรงผมแบบตางๆ
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3407-2102

เทคนิคการสักคิ้ว 3 มิติ
(3D Eyebrow Tattoo Techniques)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตรสุขภาพและความงาม ระบบกายวิภาคศาสตรของชั้น
ผิวหนัง วิธีการสักคิ้ว 3 มิติ และขั้นตอนการทําความสะอาด
2. มีทักษะในการเลือก เตรียม เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการสักคิ้ว 3 มิติ
3. มีทักษะและเทคนิคในการสักคิ้ว 3 มิติ
4. มีทักษะในการบริหารจัดการอาชีพและธุรกิจสักคิ้ว
5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรสุขภาพและความงาม ระบบกายวิภาคศาสตรของชั้นผิวหนัง
วิธีการสักคิ้ว 3 มิติ และขั้นตอนการทําความสะอาด
2. เลือก และเตรียม เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการสักคิ้ว 3 มิติ
3. สักคิ้ว 3 มิติ ไดตามหลักการ
4. บริหารจัดการอาชีพและธุรกิจสักคิ้ว
5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรค สะอาด ประหยัด เรียบรอยและอดทน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยาศาสตรสุขภาพและความงาม ระบบกายวิภาคศาสตรของชั้นผิวหนัง
วิธีการสักคิ้ว 3 มิติ และขั้นตอนการทําความสะอาด การเลือก และการเตรียม เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการ
สักคิ้ว 3 มิติ การบริหารจัดการอาชีพและธุรกิจสักคิ้ว
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3407-2103

เทคนิคการเพนทหนา และการเพนทรางกาย
(Face Paint-Body Paint Techniques)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจงานศิลปะ หลักการเพนท เทคนิคการเพนทหนา และการเพนทรางกาย ทฤษฎีสี
ทฤษฎีแสง และการแตงหนาขั้นพื้นฐาน
2. มีทักษะในการเลือกใช เตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ และผลิตภัณฑในการเพนทหนา และเพนทรางกาย
3. มีทักษะการเพนทหนา และการเพนทรางกาย ตามหลักการ ทฤษฎีสี ทฤษฎีแสง และการแตงหนาขั้น
พื้นฐาน
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับงานศิลปะ หลักการ และเทคนิคการเพนทหนา การเพนทรางกาย ตามคูมือ
2. เลือกใช เตรียม เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ และผลิตภัณฑในการเพนทหนา และเพนทรางกาย
3. เพนทหนา และเพนทรางกาย ตามหลักการ ทฤษฎีสี ทฤษฎีแสง การแตงหนาขั้นพื้นฐาน และเทคนิค
การเพนทแบบตาง ๆ
4. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรค สะอาด ประหยัด เรียบรอย และอดทน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ งานศิ ล ปะ หลั ก การ และเทคนิ ค การเพ น ท ห น า และการเพ น ร า งกาย
การเลือกใช และการเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ และผลิตภัณฑในการเพนทหนา และเพนทรางกาย
ทฤษฎีสี ทฤษฎีแสง และการแตงหนาขั้นพื้นฐาน เทคนิคการเพนทแบบตางๆ
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3407-2104

เทคนิคการแตงหนาเพื่อการแสดงละครเวที
(Straight Makeup for Theatre)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการแตงหนาละครดึกดําบรรพ ละครอางอิงวัฒนธรรม และละครพูด
สมัยใหม ทฤษฎีสี ทฤษฎีแสง
2. มีทักษะในการเลือกใช การเตรียม เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ผลิตภัณฑ และเทคนิคการแตงหนาตาม
บทบาทของตัวแสดง
3. มีทักษะในการแตงหนาละครดึกดําบรรพ ละครอางอิงวัฒนธรรม และละครพูดสมัยใหม
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ วิธีการแตงหนาละครดึกบําบรรพ ละครอางอิงวัฒนธรรม และละครพูด
สมัยใหม ทฤษฎีสี ทฤษฎีแสง
2. เลือกใช เตรียม เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ผลิตภัณฑ และเทคนิคการแตงหนาละคร ดึกบําบรรพ
ละครอางอิงวัฒนธรรม และละครพูดสมัยใหม
3. แตงหนาตัวละครดึกบําบรรพ ละครอางอิงวัฒนธรรม และละครพูดสมัยใหม ตามหลักการและ
กระบวนการ
4. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรค ประหยัด สะอาด และอดทน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการแตงหนาละครดึกดําบรรพ ละครอางอิงวัฒนธรรม และละครพูด
สมัยใหม ทฤษฎีสี ทฤษฎีแสง การแตงใบหนาละครเวที การแตงหนาละคร ดึกดําบรรพ การแตงหนาละคร
อางอิงวัฒนธรรม และการแตงหนาละครพูดสมัยใหม การเลือกและการเตรียม เครือ่ งมือ วัสดุ อุปกรณ ที่ใชใน
การตกแตงใบหนา
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3407-2105

การนวดสปาเทา
(Foot Spa)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มี ค วามรู ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ สรี ร ะฝ า เท า หลั ก การ และขั้ น ตอนการนวดสปาเท า การเลื อ ก
การเตรียมวัสดุ อุปกรณ และผลิตภัณฑ สําหรับนวดสปาเทา
2. มีทักษะในการเลือกใช และเตรียมวัสดุ อุปกรณ สําหรับนวดสปาเทา
3. มีทักษะในการนวดสปาเทาตามขั้นตอน
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสรีระฝาเทา หลักการ และขั้นตอนการนวดสปาเทา การเลือก
2. เตรียมวัสดุ อุปกรณ และผลิตภัณฑ สําหรับนวดสปาเทา
3. เลือกใช และเตรียมวัสดุ อุปกรณ สําหรับนวดสปาเทา
4. นวดสปาเทาตามขั้นตอน
5. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรค สะอาด ประหยัด เรียบรอย และอดทน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสรีระฝาเทา หลักการ และขั้นตอนการนวดสปาเทา การเลือก การเตรียมวัสดุ
อุปกรณ และผลิตภัณฑ สําหรับนวดสปาเทา เทคนิคการใหบริการและการจูงใจลูกคา การนวดฝาเทาเพื่อผอน
คลาย การคํานวณราคาคาบริการ
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3407-2106

การนวดตัวเพือ่ สลายเซลลูไลท
(Cellulite Massage)

1-4-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะ สาเหตุ และตําแหนงที่เกิดเซลลูไลท (ผิวสม)
2. สามารถเลือกใช เตรียม เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ผลิตภัณฑสําหรับการนวดสลาย เซลลูไลท
(ผิวสม)
3. มีทักษะในการนวดสลายเซลลูไลทในสวนตาง ๆ ของรางกาย
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับลักษณะ สาเหตุ และตําแหนงที่เกิดเซลลูไลท (ผิวสม)
2. เลือกใช เตรียม เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ผลิตภัณฑสําหรับการนวดสลาย เซลลูไลท (ผิวสม)
3. นวดสลายเซลลูไลทในสวนตาง ๆ ของรางกาย ตามขั้นตอน
4. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรค สะอาด ประหยัด ซื่อสัตย และอดทน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะ และสาเหตุของการเกิดเซลลูไลท ตําแหนงของผิวหนังที่เกิดเซลลูไลท
หลักการสลายเซลลูไลท เทคนิคการนวดสลายเซลลูไลท็ การนวดสลายเซลลูไลทในตําแหนงตาง ๆ เทคนิคการบริการ
และจูงใจลูกคา การคิดคํานวณราคาคาบริการ จรรยาบรรณในการนวด
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
3407-8001
3407-8002
3407-8003

ฝกงาน
ฝกงาน 1
ฝกงาน 2

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557

*-*-4
*-*-2
*-*-2
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3407-8001

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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3407-8002

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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3407-8003

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 3407-8002 ในสถานประกอบการ
สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการแหงเดิมหรือแหงใหม)
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดทักษะวิชาชีพ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3407-8501
3407-8502
3407-8503

โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2
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3407-8501

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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3407-8502

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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3407-8503

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 3407-8502 หรือเปน
โครงการใหม)
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คําอธิบายรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
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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
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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
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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
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