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หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง 
พทุธศักราช 2557 

 
 

หลกัการของหลกัสูตร 
 
 

1. เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อพฒันาก าลังคนระดับเทคนิคให้มีสมรรถนะ        
มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ ทั้งในระดบัชุมชน ระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ 

 

2. เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสให้เลือกเรียนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เนน้สมรรถนะดว้ยการปฏิบติัจริง สามารถเลือก
วิธีการเรียนตามศกัยภาพและโอกาสของผูเ้รียน เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน
สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการและ              
สถานประกอบอาชีพอิสระ 

 

3. เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้ให้ผูส้ าเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิ ปฏิบติัไดจ้ริง 
มีความเป็นผูน้ าและสามารถท างานเป็นหมู่คณะไดดี้ 

 

4. เป็นหลกัสูตรท่ีสนบัสนุนการประสานความร่วมมือในการจดัการศึกษาร่วมกนั ระหวา่งหน่วยงานและ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

5. เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชนและทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรให้ตรงตาม
ความตอ้งการและสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
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จุดหมายของหลกัสูตร 
 
 

1. เพื่อใหมี้ความรู้และทกัษะพื้นฐานในการด ารงชีวติ สามารถศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมหรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
2. เพื่อใหมี้ทกัษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวชิาชีพ 
3. เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู้  ทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ  สอดคล้องกับ        

การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
4. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีความมัน่ใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองคก์ร สามารถท างาน 

เป็นหมู่คณะไดดี้ และมีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรียนวชิาชีพ 
5. เพื่อให้มีปัญญา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจดัการ การตดัสินใจและ   

การแก้ปัญหา รู้จ ักแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มาพัฒนาตนเอง  ประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างงาน           
ใหส้อดคลอ้งกบัวชิาชีพและการพฒันางานอาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

6. เพื่อให้มีบุคลิกภาพท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย ์มีวินยั มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 
เหมาะสมกบัการปฏิบติัในอาชีพนั้น ๆ 

7. เพื่อให้เป็นผูมี้พฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด ทั้ งในการท างาน       
การอยูร่่วมกนั มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว องคก์ร ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคมเขา้ใจ
และเห็นคุณค่าของศิลปวฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตระหนักในปัญหาและความส าคญัของ
ส่ิงแวดลอ้ม 

8. เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการพฒันาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นก าลัง
ส าคญัในดา้นการผลิตและใหบ้ริการ 

9. เพื่อให้เห็นคุณค่าและด ารงไวซ่ึ้งสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ปฏิบติัตนในฐานะพลเมืองดี
ตามระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
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หลกัเกณฑ์การใช้หลกัสูตร 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

 

1. การเรียนการสอน 
 

1.1 การเรียนการสอนตามหลกัสูตรน้ี ผูเ้รียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุ้กวิธีเรียนท่ีก าหนดและ
น าผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกนัได ้สามารถเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบความรู้และ
ประสบการณ์ได ้

1.2 การจดัการเรียนการสอนเน้นการปฏิบติัจริง สามารถจดัการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ 
เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในวชิาการท่ีสัมพนัธ์กบัวชิาชีพ ในการวางแผน แกปั้ญหา
และจัดการทรัพยากรในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาการ ริเร่ิมส่ิงใหม่มี         
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้นและหมู่คณะ  เป็นอิสระในการปฏิบติังานท่ีซับซ้อนหรือจดัการงานผูอ่ื้น       
มีส่วนร่วมท่ีเก่ียวกับการวางแผน การประสานงานและการประเมินผล รวมทั้ งมีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวชิาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการท างาน 
 

2. การจดัการศึกษาและเวลาเรียน 
 

2.1 การจดัการศึกษาในระบบปกติส าหรับผูเ้ขา้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาและสาขาวิชาตามท่ีหลักสูตรก าหนด ใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา          
ส่วนผูเ้ขา้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผูเ้ขา้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาท่ีก าหนด ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 3 ปีการศึกษา 

2.2 การจดัเวลาเรียนใหด้ าเนินการ  ดงัน้ี 
 2.2.1 ในปีการศึกษาหน่ึง ๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค        

ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์  โดยมีเวลาเรียนและจ านวนหน่วยกิตตามท่ีก าหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบนัอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนไดอี้กตามท่ีเห็นสมควร 

 2.2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปิดท าการสอน        
ไม่นอ้ยกวา่สัปดาห์ละ 5 วนั ๆ ละไม่เกิน 7 ชัว่โมง โดยก าหนดใหจ้ดัการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที 
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3. หน่วยกติ 
 

 ใหมี้จ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร ระหวา่ง  83 - 90  หน่วยกิต  การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ ์ดงัน้ี 
3.1 รายวชิาทฤษฎีท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่นอ้ยกวา่ 18 ชัว่โมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 
3.2 รายวิชาปฏิบติัท่ีใชเ้วลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบติัในห้องปฏิบติัการ ไม่น้อยกวา่ 36 ชัว่โมง 

เท่ากบั 1 หน่วยกิต 
3.3 รายวิชาปฏิบติัท่ีใช้เวลาในการฝึกปฏิบติัในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชัว่โมง 

เท่ากบั 1 หน่วยกิต 
3.4 รายวชิาท่ีใชใ้นการศึกษาระบบทวภิาคี ไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 
3.5 การฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวทิยาการ ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง 

เท่ากบั 4 หน่วยกิต 
3.6 การท าโครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 

4. โครงสร้าง 
 

 โครงสร้างของหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา และ
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร ดงัน้ี 

4.1 หมวดวชิาทกัษะชีวติ 
 4.1.1 กลุ่มทกัษะภาษาและการส่ือสาร 
  1) กลุ่มวชิาภาษาไทย 
  2) กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 
 4.1.2 กลุ่มทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา 
  1) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
  2) กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ 
 4.1.3 กลุ่มทกัษะทางสังคมและการด ารงชีวิต 
  1) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
  2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

4.2 หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ 
 4.2.1 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพื้นฐาน 
 4.2.2 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ 
 4.2.3 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก 
 4.2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 
 4.2.5 โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ 

4.3 หมวดวชิาเลือกเสรี 
4.4 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
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 จ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลกัสูตร ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงสร้างของ
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา  รายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถจดั
ตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร และหรือพฒันาไดต้ามความเหมาะสมตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  ทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งก าหนดรหัสวิชา 
จ านวนหน่วยกิตและจ านวนชัว่โมงเรียนตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
 
5. การฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 
 

เป็นการจดักระบวนการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนักบัภาค
การผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากท่ีผูเ้รียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดหรือฝึกปฏิบติัเบ้ืองต้นใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันแล้วระยะเวลาหน่ึง  ทั้ งน้ี เพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ไดส้ัมผสักบัการปฏิบติังานอาชีพ เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั และบรรยากาศ
การท างานร่วมกนั ส่งเสริมการฝึกทกัษะการส่ือสาร การใชเ้หตุผล การคิดวิเคราะห์ การแกปั้ญหาและการจดัการ 
การเผชิญสถานการณ์ ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนท าได ้คิดเป็น ท าเป็นและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนเกิด
ความมัน่ใจและเจตคติท่ีดีในการท างานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจดัฝึกประสบการณ์ทกัษะ
วชิาชีพตอ้งด าเนินการ  ดงัน้ี 

5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้มีการฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ ในรูปของ
การฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ โดยใชเ้วลารวมไม่นอ้ยกวา่ 
320 ชั่วโมง ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต โดยให้น ารายวิชาในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพท่ีตรงหรือ
สัมพันธ์กับลักษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐได ้           
โดยใชเ้วลารวมกบัการฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน 

5.2 การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวชิาอ่ืน 
 

6. โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ 
 

เป็นรายวิชาท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ศึกษาค้นควา้  บูรณาการความรู้ ทกัษะและประสบการณ์        
จากส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองตามความถนดัและความสนใจในลกัษณะงานวิจยั ตั้งแต่การเลือก
หวัขอ้หรือเร่ืองท่ีจะศึกษาคน้ควา้ การวางแผน การก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ การด าเนินงาน การประเมินผล
และการจดัท ารายงาน  ซ่ึงอาจท าเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได ้ ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัลกัษณะของโครงการนั้น ๆ 
โดยการจดัท าโครงการดงักล่าวตอ้งด าเนินการ  ดงัน้ี 

6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจดัให้ผูเ้รียนจดัท าโครงการพฒันาทักษะวิชาชีพ           
ในภาคเรียนท่ี 3 และหรือภาคเรียนท่ี 4 รวมจ านวน  4  หน่วยกิต ใช้เวลาไม่น้อยกว่า  216  ชั่วโมง ทั้ งน้ี 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหมี้ชัว่โมงเรียน  4  ชัว่โมงต่อสัปดาห์ กรณีท่ีใชร้ายวชิาเดียว 

 หากจัดให้ มีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  2 รายวิชา คือ โครงการ 1 และโครงการ                      
2ใหส้ถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัจดัใหมี้ชัว่โมงเรียนต่อสัปดาห์ท่ีเทียบเคียงกบัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ 

6.2 การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวชิาอ่ืน 
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7. การศึกษาระบบทวภิาค ี
 

 การศึกษาระบบทวิภาคีเป็นรูปแบบการจดัการศึกษาท่ีเกิดจากขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบนักบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผูเ้รียนใชเ้วลาส่วนหน่ึง
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐ   เพื่อให้การจดัการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและ
พฒันาก าลงัคนท่ีตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้ตามจุดหมายของหลักสูตร สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบนัตอ้งน ารายวิชาทวิภาคีในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือก ไปร่วมก าหนดรายละเอียดของรายวิชา ได้แก่
จุดประสงคร์ายวิชา สมรรถนะรายวชิา ค าอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใชฝึ้กและจ านวนหน่วยกิตให้สอดคลอ้งกบั
ลกัษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งสมรรถนะวิชาชีพของสาขางาน  
พร้อมจดัท าแผนฝึกอาชีพ การวดัและประเมินผลในแต่ละรายวิชา   ทั้งน้ี  อาจน ารายวิชาชีพอ่ืนในหมวดวชิา
ทกัษะวชิาชีพไปจดัร่วมดว้ยก็ได ้
 จ านวนหน่วยกิตและจ านวนชัว่โมงท่ีใชฝึ้กอาชีพของแต่ละรายวิชาทวภิาคีใหเ้ป็นไปตามท่ีหลกัสูตร
ก าหนด และใหร้ายงานการพฒันารายวชิาใหส้ านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
 

8. การเข้าเรียน 
 

  ผูเ้ขา้เรียนตอ้งมีพื้นความรู้และคุณสมบติั  ดงัน้ี 
  8.1 พื้นความรู้ 
   ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือส าเร็จการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
   ผูเ้ขา้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาท่ีก าหนด  ตอ้งเรียนรายวชิาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
ใหค้รบตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรแต่ละประเภทวชิาและสาขาวชิา 
   การเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร สาขาวิชา 
และการตัดสินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและ                
การประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2557  พ.ศ. 2558 
  8.2 คุณสมบติั 
 คุณสมบติัของผูเ้ขา้เรียน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการจดัการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2557  พ.ศ. 2558 
 
9. การประเมนิผลการเรียน 
 

 เนน้การประเมินสภาพจริง  ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการจดัการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2557  พ.ศ. 2558 
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10. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
 

10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้มีกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ไม่น้อยกวา่ 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์
ทุกภาคเรียน  เพื่อพฒันาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัยของตนเอง        
การต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด  ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรคก์ารท างาน ปลูกฝังจิตส านึก
และเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ใช้กระบวนการกลุ่มในการท าประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถ่ิน 
รวมทั้งการทะนุบ ารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผลและปรับปรุง
การท างาน ทั้งน้ี ส าหรับนกัเรียนอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีสถานประกอบการจดัข้ึน 

10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ย
การจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557
พ.ศ. 2558 
 

11. การจดัแผนการเรียน 
 

การจดัท าแผนการเรียน เป็นการก าหนดรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรท่ีจะด าเนินการสอน         
ในแต่ละภาคเรียน โดยจดัอตัราส่วนการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบติัในหมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ ประมาณ 
40 : 60  ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัลกัษณะหรือกระบวนการจดัการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวชิา ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

11.1 จดัรายวิชาในแต่ละภาคเรียน โดยค านึงถึงรายวชิาท่ีตอ้งเรียนตามล าดบัก่อน-หลงั ความง่าย-ยาก
ของรายวิชา ความต่อเน่ืองและเช่ือมโยงสัมพันธ์กันของรายวิชา รวมทั้ งรายวิชาท่ีสามารถบูรณาการ              
จดัการศึกษาร่วมกนั เพื่อเรียนเป็นงานและหรือช้ินงานในแต่ละภาคเรียน 

11.2 จดัให้ผูเ้รียนได้เลือกเรียนรายวิชาชีพเลือกและวิชาเลือกเสรี  ตามความถนัด ความสนใจ           
เพื่อสนบัสนุนการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ 

11.3 รายวิชาทวิภาคี หรือการน ารายวิชาไปเรียนและฝึกในสถานประกอบการ /แหล่งวิทยาการ 
ให้ประสานงานร่วมกบัสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการ เพื่อพิจารณาก าหนดรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีตรงกบั
ลกัษณะงานของสถานประกอบการ/แหล่งวทิยาการนั้น ๆ 

11.4 รายวิชาโครงการ สามารถจดัให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 3 หรือ 4 คร้ังเดียว 
จ านวน 4 หน่วยกิต หรือจดัให้ลงทะเบียนเรียนเป็น 2 คร้ัง คือ ภาคเรียนท่ี 3 และภาคเรียนท่ี 4 รวม 4 หน่วยกิต 
ตามเง่ือนไขของหลกัสูตรนั้น ๆ 

11.5 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร ให้ก าหนดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรไวใ้นแต่ละภาคเรียน โดยนกัศึกษา
ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

11.6 จ านวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภาคเรียน  ในแต่ละภาคเรียนปกติส าหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา 
ใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต  และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  ส่วนการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน
ให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 12 หน่วยกิต  ทั้งน้ี เวลาในการจดัการเรียนการสอนโดยเฉล่ีย ไม่ควรเกิน 35 
ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
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12. การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 

12.1 ไดร้ายวชิาและจ านวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวชิาทกัษะชีวติ  หมวดวชิาทกัษะวิชาชีพ  และ
หมวดวชิาเลือกเสรี ครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวชิา และตามแผนการเรียน
ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

12.2 ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 
12.3 ผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
12.4 ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ “ผ่าน” ทุกภาคเรียน ตามแผนการเรียน                

ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 

13. การพฒันารายวชิาในหลกัสูตร 
 

13.1 หมวดวิชาทกัษะชีวิต  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถพฒันารายวิชาเพิ่มเติม             
ในแต่ละกลุ่มวิชาของหมวดวิชาทกัษะชีวิต ในลกัษณะจ าแนกเป็นรายวชิาหรือลกัษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได ้
โดยผสมผสานเน้ือหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 
โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มวชิานั้น ๆ  เพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคข์องหมวดวชิาทกัษะชีวติ 

13.2 หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถปรับปรุงรายละเอียด
ของรายวิชาในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะในแผนการจดัการเรียนรู้ และหรือพฒันารายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่ม
ทกัษะวชิาชีพเลือกได ้โดยพิจารณาจากจุดประสงคส์าขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชา  ตลอดจน
ความช านาญเฉพาะดา้นของสถานประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัของประเทศ 

13.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถพฒันารายวิชาเพิ่มเติมได ้
ตามความช านาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถ่ิน หรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค         
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และหรือเพื่อการศึกษาต่อ 

ทั้งน้ี การก าหนดรหสัวชิา จ  านวนหน่วยกิตและจ านวนชัว่โมงเรียนให้เป็นไปตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
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14.  การปรับปรุงแก้ไข พฒันารายวชิา กลุ่มวชิาและการอนุมตัหิลกัสูตร 
 

14.1 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระส าคัญของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ให้เป็นหน้าท่ีของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สถาบนัการอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.2 การอนุมติัหลกัสูตร ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
14.3 การประกาศใชห้ลกัสูตร ใหท้  าเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
14.4 การพฒันารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถด าเนินการได ้

โดยตอ้งรายงานใหส้ านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
 

15.  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 

 ใหทุ้กหลกัสูตรก าหนดระบบประกนัคุณภาพไวใ้หช้ดัเจน อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย 4 ประเด็น คือ 
15.1 คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 
15.2 การบริหารหลกัสูตร 
15.3 ทรัพยากรการจดัการอาชีวศึกษา 
15.4 ความตอ้งการก าลงัคนของตลาดแรงงาน 
 

ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจดัให้มีการประเมิน
เพื่อพฒันาหลกัสูตรท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบอยา่งต่อเน่ือง อยา่งนอ้ยทุก  5  ปี 
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การก าหนดรหัสวชิาหลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

ท-ป-น 1 2 3 4 - 5 6 7 8 

 
ช่ือวิชา 

ล าดบัทีว่ิชา  01-99 

3 0 0 0 

 

3 0 0 1 

 

3 X 0 0 

 

วิชาเรียนร่วม 
หมวดวิชาทกัษะชีวิต 

11 กลุ่มวิชาภาษาไทย 

12 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

13 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

14 กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ 

15 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ 

16 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

17-19  กลุ่มวิชาบูรณาการ 

20 กลุ่มกิจกรรม 

9X กลุ่มวิชาเลือกเสรี 

90 กลุ่มวิชาเลือกเสรี      

สาขาวิชา/วิชาเรียนร่วม กลุ่มวิชา 

หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ 
กลุ่มทกัษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ 
กลุ่มทกัษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

10 กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสตูร (การจัดการอาชีพ) 

20  กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสตูร (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

00 วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพประเภทวิชา 

10 วิชาชีพพ้ืนฐาน (ร่วมประเภทวิชา) 

0X วิชาชีพพ้ืนฐาน (ร่วมกลุ่ม/สาขาวิชา) 

หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ 00 วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพสาขาวิชา 

10 กลุ่มทกัษะวิชาชีพพ้ืนฐานสาขาวิชา  

20 กลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะ 

21-49 กลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือก 

51-79 กลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี) 

80 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณท์กัษะวิชาชีพ 

85 กลุ่มวิชาโครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพ 
9X กลุ่มวิชาชีพเลือกเสรี  

-  รายวิชาพัฒนาโดยส่วนกลาง     * รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา 

ประเภทวิชา 

1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  6 ประเภทวิชาประมง 
2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว 
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม  8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
4 ประเภทวิชาคหกรรม  9 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัสูตร 3  หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู  (ปวส.) 

 

3 X X X 

 

สาขาวิชา 

0  วิชาเรียนร่วม 

17 ทกัษะการคดิฯ 

18 ทกัษะทางสงัคมฯ 

19 ทกัษะชีวติ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 

สาขาวชิาการท่องเทีย่ว 
จุดประสงค์สาขาวชิา 

 
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านการส่ือสาร ทกัษะการคิดและการแก้ปัญหา 

ทกัษะทางสังคมและการด ารงชีวติในการพฒันาตนเองและวชิาชีพการท่องเท่ียว 
2. เพื่อให้เขา้ใจการบริหารและการจดัการตามหลกัวิชาชีพ มีทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่องานอาชีพ  สามารถพฒันาวชิาชีพการท่องเท่ียวใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ
และเทคโนโลย ี

3. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการท างานในกลุ่มงานพื้นฐานดา้นการท่องเท่ียว 
4. เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู้ และทกัษะจากศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาประยุกตใ์ชใ้นวิชาชีพ

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5. เพื่ อให้ส ามารถปฏิบัติ งานด้านการวางแผนจัดน าเท่ี ยว  งานด้านมัค คุ เทศก์  งานด้าน 

การประสานงาน งานดา้นการขายและการตลาด  และงานธุรการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว
ทั้งในสถานประกอบการและอาชีพอิสระ  ตลอดจนสามารถใช้ความรู้และทกัษะเพื่อเป็นฐาน
ส าหรับการศึกษาต่อในระดบัสูงได ้

6. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านการท่องเท่ียวในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ  
รวมทั้งการใชค้วามรู้และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้

7. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวินัย เป็น 
ผูมี้ความรับผดิชอบต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติดใหโ้ทษ 
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 
คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว  สาขาวชิาการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย 
 

1. ด้านคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ ไดแ้ก่  
1.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น ความเสียสละ ซ่ือสัตยสุ์จริต กตญัญู

กตเวที อดกลั้น  ละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั มีจิตส านึกและเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพและสังคม  เป็นตน้ 
1.2 ดา้นพฤติกรรมลกัษณะนิสยั เช่น ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความรักสามคัคี มีมนุษยสัมพนัธ์  

เช่ือมัน่ในตนเอง ขยนั ประหยดั อดทน พึ่งตนเอง  ปฏิบติังานโดยค านึงถึงความปลอดภยั อาชีวอนามยั  การอนุรักษ์
พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  เป็นตน้ 

1.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา เช่น ความรู้ในหลกัทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
ความสามารถในการคิด วเิคราะห์ เป็นตน้ 
 

2. ด้านสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป  ไดแ้ก่ 
2.1 ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวติประจ าวนัและเพื่อพฒันางานอาชีพ 
2.2 แกไ้ขปัญหาและพฒันางานอาชีพโดยใช้หลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์  
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลกัษณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพและการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 
2.4 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยเีพื่อส่งเสริมและพฒันางานอาชีพ  

         
3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ  ไดแ้ก่ 

3.1 วางแผน ด าเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ  
โดยค านึงถึงการบริหารงานคุณภาพ  การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  และหลกัความปลอดภยั 

3.2 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพฒันางานอาชีพ 
สาขางานการท่องเทีย่ว 
                   3.3  ประยกุตใ์ชค้วามรู้ และทกัษะวชิาชีพการท่องเท่ียวตามมาตรฐานสมรรถนะร่วมวชิาชีพ
ส าหรับการท่องเท่ียวอาเซียน (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา: 2554) ประกอบดว้ย 
             3.3.1 การปฏิบติังานต าแหน่งผูช่้วยผูจ้ดัการสาขาหวัหนา้น าเท่ียว 
              3.3.2 การปฏิบติังานต าแหน่งพนกังานท่ีปรึกษาการน าเท่ียว 
              3.3.3 การปฏิบติังานต าแหน่งพนกังานวางแผนน าเท่ียว 
              3.3.4 การปฏิบติังานต าแหน่งผูจ้ดัการน าเท่ียว 
  3.3.5 การปฏิบติังานในหนา้ท่ีมคัคุเทศก ์
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สาขางานการท่องเทีย่ว 
3.3.6 วางแผน จดัการและด าเนินงาน บริการนกัท่องเท่ียวไดเ้หมาะสมกบักลุ่มนกัท่องเท่ียว

และยคุสมยั 
3.3.7 ปฏิบติังานในส านกังานธุรกิจน าเท่ียว ตามหลกัการและกระบวนการ ครบถว้นทุก

หนา้ท่ีงานและประสานงาน 
สาขาวชิาธุรกจิการบิน 

3.3.6  วางแผน จดัการ และด าเนินการใหบ้ริการภาคพื้นไดค้วามหลกัการและกระบวนการ 
3.3.7  ปฏิบติัการส ารองท่ีนัง่ จดัจ าหน่ายและออกบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
3.3.8  ใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือ และส่ิงอ านวยความสะดวกในงานบริการภาคพื้น 
3.3.9  ส่ือสารโดยใชภ้าษาต่างประเทศในงานบริการธุรกิจการบินทั้งดา้นการบริการ 

โดยสารและส่วนงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 

สาขาวชิาการท่องเที่ยว 
 

 

ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557   ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวิชาการท่องเท่ียว จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 
83 หน่วยกิต และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร  ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 

 

1.  หมวดวชิาทกัษะชีวติ  ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกติ 
1.1  กลุ่มทกัษะภาษาและการส่ือสาร (ไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต)  
1.2 กลุ่มทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต)  
1.3 กลุ่มทกัษะทางสังคมและการด ารงชีวิต (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต)  
 
\ 

2.  หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกติ 
2.1  กลุ่มทกัษะวชิาชีพพื้นฐาน (15 หน่วยกิต) 
2.2  กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต) 
2.3  กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 
2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ (4 หน่วยกิต) 
2.5 โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ (4 หน่วยกิต) 
 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 

   รวม ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกติ 
 
 

 โครงสร้างน้ีส าหรับผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ในประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว  สาขาวชิาการท่องเท่ียว หรือเทียบเท่า 
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ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืน 
หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ท่ีไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะตอ้งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วชิาชีพ ต่อไปน้ี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
          3700- 0001 การโรงแรมและการท่องเท่ียว 3-0-3 
          3700-0002      ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืม                                 3-0-3         
          3700-0003     เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 2-2-3 
          3700-0004 บุคลิกภาพส าหรับธุรกิจบริการ 3-0-3 
 

1.  หมวดวชิาทกัษะชีวติ   ไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกติ 
 

ให้เลือกเรียนในลกัษณะเป็นรายวิชา หรือลกัษณะบูรณาการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวิชา เพื่อพฒันา
ผูเ้รียนให้มีทกัษะในการปรับตวัและด าเนินชีวิตในสังคมสมยัใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพฒันาตน 
มีความใฝ่รู้ แสวงหาและพฒันาความรู้ใหม่ มีความสามารถในการใชเ้หตุผล การคิดวิเคราะห์ การแกปั้ญหา
และการจดัการ มีทกัษะในการส่ือสาร การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มีคุณธรรม 
จริยธรรม มนุษยสัมพนัธ์ รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในสัดส่วนท่ีเหมาะสมเพื่อให้บรรลุ
จุดประสงคข์องหมวดวชิาทกัษะชีวติ รวมไม่นอ้ยกวา่ 21 หน่วยกิต 

    

 1.1 กลุ่มทกัษะภาษาและการส่ือสาร  (ไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต) 
  

1.1.1  กลุ่มวชิาภาษาไทย  (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
 

3000-1101 ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1102 การเขียนเชิงวชิาชีพ 3-0-3 
3000-1103 ภาษาไทยเพื่อการน าเสนองาน 3-0-3 
3000-1104 การพูดเพื่อส่ือสารงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1105 การเขียนรายงานการปฏิบติังาน 3-0-3 
3000*1101 ถึง 3000*1199         รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาไทยท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
      หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

1.1.2  กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-3  
3000-1202 กลยทุธ์การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 2-0-2 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1203 ภาษาองักฤษส าหรับการปฏิบติังาน 2-0-2 
3000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 
3000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นเวป็ไซต ์ 0-2-1 
3000-1206 การสนทนาภาษาองักฤษ 1 3-0-3 
3000-1207 การสนทนาภาษาองักฤษ 2 3-0-3 
3000-1208 ภาษาองักฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1210 ภาษาองักฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 3-0-3 
3000-1211 ภาษาองักฤษธุรกิจไมซ์ 3-0-3 
3000-1212 ภาษาองักฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 3-0-3 
3000-1221 ภาษาองักฤษเพื่อกิจการการบิน 3-0-3 
3000*1201 ถึง 3000*1299         รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
      หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 1.2 กลุ่มทกัษะการคิดและการแก้ปัญหา  (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 
 

1.2.1  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1305 วทิยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 2-2-3 
3000-1306 วทิยาศาสตร์งานธุรกิจท่องเท่ียวและโรงแรม 2-2-3 
3000-1312 การจดัการทรัพยากร พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2-2-3 
3000-1313 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อชีวติ 2-2-3 
3000-1314 วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ 2-2-3 
3000-1315 ชีวติกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ 2-2-3 
3000-1316 วทิยาศาสตร์เพื่องานเทคนิคพลงังาน 2-2-3 
3000-1317 การวจิยัเบ้ืองตน้ 3-0-3  
3000*1301 ถึง 3000*1399         รายวชิาในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
      หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

           1.2.2  กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1401 คณิตศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะการคิด       3-0-3  
3000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-3 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1403 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3-0-3  
3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3  
3000-1408 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 
3000-1409 การคิดและการตดัสินใจ 3-0-3 
3000*1401 ถึง 3000*1499        รายวชิาในกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
     หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 1.3 กลุ่มทกัษะทางสังคมและการด ารงชีวติ  (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 
1.3.1  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000–1501 ชีวติกบัสังคมไทย 3-0-3 
3000–1502 เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000–1503 มนุษยสัมพนัธ์กบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000–1504 ภูมิฐานถ่ินไทย 3-0-3 
3000–1505 การเมืองการปกครองไทย 3-0-3 
3000*1501 ถึง 3000*1599          รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
       หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

1.3.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-1601 การพฒันาทกัษะชีวติเพื่อสุขภาพและสังคม               3-0-3  
3000-1602 การบริหารจดัการสุขภาพเพื่อภาวะผูน้ า  3-0-3 
3000-1603 พฤติกรรมนนัทนาการกบัการพฒันาตน                             3-0-3  
3000-1604 เทคนิคการพฒันาสุขภาพในการท างาน  2-0-2 
3000-1605 สุขภาพชุมชน 2-0-2 
3000-1606 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2-0-2  
3000-1607 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0-2-1 
3000-1608 พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-1 
3000-1609 ลีลาศเพื่อสมาคม 0-2-1 
3000-1610 คุณภาพชีวติเพื่อการท างาน 1-0-1 
3000*1601 ถึง 3000*1699  รายวชิาในกลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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2. หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า 56  หน่วยกติ 
2.1 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืน้ฐาน  (15  หน่วยกิต)

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 3-0-3 
3001-2001   เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ 2-2-3 
3700-1001   การด าเนินงานอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 3-0-3 
3700-1002 หลกัการด าเนินงานโรงแรม 3-0-3 
3700-1003   ศิลปะการตอ้นรับและการบริการ 2-2-3 

      2.2 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ   (21  หน่วยกิต) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3702-2001 ทรัพยากรการท่องเท่ียวไทย 2-2-3 
3702-2002 ไทยศึกษาส าหรับการท่องเท่ียว 2-2-3 
3702-2003 พฤติกรรมและวฒันธรรมนกัท่องเท่ียว 2-2-3 
3702-2004 การจดัการธุรกิจน าเท่ียว 2-2-3 
3702-2005 งานมคัคุเทศก์ 2-2-3 
3702-2006 กฎหมายเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว 3-0-3 
3702-2007 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว 3-0-3 

2.3 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก  (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 
ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือกตามท่ีก าหนด 
2.3.1 สาขางานการท่องเทีย่ว 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3702-2101 การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 2-2-3 
3702-2102         ธุรกิจการบินและการจ าหน่ายบตัรโดยสาร 2-2-3 
3702-2103 การจดันนัทนาการเพื่อการท่องเท่ียว 2-2-3 
3702-2104 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจการท่องเท่ียว 2-2-3 
3702-2105 ภาษาองักฤษส าหรับงานมคัคุเทศก ์ 2-2-3 
3702-2106 การจดัการส านกังานธุรกิจท่องเท่ียว 2-2-3 
3702-2107 การจดัการประชุม นิทรรศการ และการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (ธุรกิจMICE) 2-2-3 
3702-2108 การสัมมนาการจดัการธุรกิจท่องเท่ียว 2-2-3 
3702-2109 การด าเนินงานการท่องเท่ียวเดินป่า  2-2-3 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3702-2110 การด าเนินงานการท่องเท่ียวทางทะเล 2-2-3 
3702-2111 การด าเนินงานการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ                                               2-2-3 
3702-2112     การด าเนินงานการท่องเท่ียวชุมชนและโฮมสเตย ์                                2-2-3 
3702-2113    การด าเนินงานการท่องเท่ียวเชิงเกษตร                                            2-2-3 
3702-2114     การด าเนินงานการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ                                           2-2-3 
3702-2115    การท่องเท่ียวในประชาคมอาเซียน 2-2-3 
3702-2116 การด าเนินงานการท่องเท่ียวเชิงแนวคิด 2-2-3 
3702-2117 โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 2-2-3 

          3702*2101 ถึง 3702*2199   รายวชิาตามความช านาญของสถานประกอบการ *-*-* 
                                              หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 รายวชิาทวภิาคี 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3702-5101 งานการท่องเท่ียว *-*-*  
3702-5102 งานการท่องเท่ียว 1 *-*-* 
3702-5103 งานการท่องเท่ียว 2 *-*-* 
3702-5104 งานการท่องเท่ียว 3 *-*-*  
3702-5105 งานการท่องเท่ียว 4 *-*-* 
3702-51xx งานการท่องเท่ียว x *-*-* 
 

2.3.2 สาขางานธุรกจิการบิน 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3702-2201 การใหบ้ริการภาคพื้น 1-6-3 
3702-2202 คุณลกัษณะของเคร่ืองบินและสภาพโดยรอบเคร่ืองบิน 1-4-3 
3702-2203 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการใหบ้ริการธุรกิจการบิน 2-2-3 
3702-2204 ภาษาองักฤษส าหรับงานบริการภาคพื้น 1-4-3 

 3702*2101 ถึง 3702*2199   รายวชิาตามความช านาญของสถานประกอบการ *-*-* 
                                              หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
รายวชิาทวภิาคี 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3702-5201 งานธุรกิจการบิน 1 *-*-*  
3702-5202 งานธุรกิจการบิน 2 *-*-* 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3702-5203 งานธุรกิจการบิน 3 *-*-* 
3702-5204 งานธุรกิจการบิน 4 *-*-*  
3702-52xx งานการท่องเท่ียว x *-*-* 
 

ส าหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต นั้น ให้สถานศึกษาร่วมวิเคราะห์
ลกัษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อน ามาก าหนดจุดประสงคร์ายวิชา 
สมรรถนะรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา ท่ีสอดคล้องกนัระหว่างสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกบัลกัษณะ           
การปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ  รวมทั้งจ  านวนหน่วยกิตและเวลาท่ีใช้ในการฝึกอาชีพในแต่ละ
รายวิชาเพื่อน าไปจัดท าแผนการฝึกอาชีพ การวดัและการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะรายวชิา  ทั้งน้ี  โดยใหใ้ชเ้วลาฝึกในสถานประกอบการไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง  มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 2.4  ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ  (4  หน่วยกิต) 
ใหเ้ลือกเรียนรายวชิา 3702-8001  หรือรายวชิา 3702-8002  และ 3703-8003 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3702-8001 ฝึกงาน *-*-4  
3702-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 
3702-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 

 2.5  โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต) 
ใหเ้ลือกเรียนรายวชิา 3702-8501  หรือรายวชิา 3702-8502  และ 3702-8503 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3702-8501 โครงการ *-*-4 
3702-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3702-8503 โครงการ 2 *-*-2 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
  ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาท่ี เสนอแนะหรือเลือกเรียนจากรายวิชา 
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา   
โดยตอ้งไม่เป็นรายวิชาท่ีเคยศึกษามาแลว้ และตอ้งไม่เป็นรายวิชาท่ีก าหนดให้ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 
รวมในเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-9201 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 
3000-9202 การสนทนาภาษาจีนส าหรับการท างาน 2-0-2 
3000-9203 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 2-0-2 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
3000-9204 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นส าหรับการท างาน 2-0-2 
3000-9205 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 
3000-9206 การสนทนาภาษาเกาหลีส าหรับการท างาน 2-0-2 
3000-9207 ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 2-0-2 
3000-9208 การสนทนาภาษาเวยีดนามส าหรับการท างาน 2-0-2 
3000-9209 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 
3000-9210 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียส าหรับการท างาน 2-0-2 
3000-9211 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 
3000-9212 การสนทนาภาษามลายสู าหรับการท างาน 2-0-2 
3000-9213 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 
3000-9214 การสนทนาภาษาพม่าส าหรับการท างาน 2-0-2 
3000-9215 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 
3000-9216 การสนทนาภาษาเขมรส าหรับการท างาน 2-0-2 
3000-9217 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 
3000-9218 การสนทนาภาษาลาวเพื่อการท างาน 2-0-2 
3000-9219 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 
3000-9220 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนส าหรับการท างาน 2-0-2 
3000-9221 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 
3000-9222 การสนทนาภาษารัสเซียส าหรับการท างาน 2-0-2 
3000-9223 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 
3000-9224 การสนทนาภาษาเยอรมนัส าหรับการท างาน 2-0-2 
3000-9225 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 
3000-9226 การสนทนาฝร่ังเศสส าหรับการท างาน 2-0-2 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

3000-2001 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 
3000-2002 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 
3000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 
3000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมท่ีสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจดั *-*-* 
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หมวดวชิาทักษะชีวติ 
1. กลุ่มทกัษะภาษาและการส่ือสาร 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย   
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ 3 - 0 - 3 
3000-1102 การเขียนเชิงวชิาชีพ 3 - 0 - 3 
3000-1103 ภาษาไทยเพื่อการน าเสนองาน 3 - 0 - 3 
3000-1104 การพูดเพื่อส่ือสารงานอาชีพ 3 - 0 - 3 
3000-1105 การเขียนรายงานการปฏิบติังาน 3 - 0 - 3 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ   
3000-1201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม 3 - 0 - 3  
3000-1202 กลยทุธ์การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 2 - 0 - 2 
3000-1203 ภาษาองักฤษส าหรับการปฏิบติังาน   2 - 0 - 2 
3000-1204  ภาษาองักฤษโครงงาน 0 - 2 - 1 
3000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นเวบ็ไซต ์ 0 - 2 - 1 
3000-1206 การสนทนาภาษาองักฤษ 1 3 - 0 - 3 
3000-1207 การสนทนาภาษาองักฤษ 2 3 - 0 - 3 
3000-1208  ภาษาองักฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3 - 0 - 3 
3000-1210 ภาษาองักฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 3 - 0 - 3 
3000-1211 ภาษาองักฤษธุรกิจไมซ์ 3 - 0 - 3 
3000-1212 ภาษาองักฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 3 - 0 - 3 
3000-1221 ภาษาองักฤษเพื่อกิจการการบิน 3 - 0 - 3 

2. กลุ่มทกัษะการคิดและการแก้ปัญหา  
2.1 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   

3000-1305 วทิยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ 2 - 2 - 3 
3000-1306 วทิยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจท่องเท่ียวและการโรงแรม 2 - 2 - 3 
3000-1312 การจดัการทรัพยากร พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2 - 2 - 3 
3000-1313 วทิยาศาสตร์และเทคโนยเีพื่อชีวติ 2 - 2 - 3 
3000-1314 วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ 2 - 2 - 3 
3000-1315 ชีวติกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ 2 - 2 - 3 
3000-1316 วทิยาศาสตร์เพื่องานเทคนิคพลงังาน 2 - 2 - 3 
3000-1317 การวจิยัเบ้ืองตน้ 3 - 0 - 3 
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2.2  กลุ่มวชิาคณติศาสตร์   
3000-1401 คณิตศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะการคิด 3 - 0 - 3 
3000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3 - 0 - 3 
3000-1403 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3 - 0 - 3 
3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3 - 0 - 3 
3000-1408 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3 - 0 - 3 
3000-1409 การคิดและการตดัสินใจ 3 - 0 - 3 

3. กลุ่มทกัษะทางสังคมและการด ารงชีวติ   
3.1 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์   

3000-1501 ชีวติกบัสังคมไทย 3 - 0 - 3 
3000-1502 เศรษฐกิจพอเพียง 3 - 0 - 3 
3000-1503 มนุษยสัมพนัธ์กบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 - 0 - 3 
3000-1504 ภูมิฐานถ่ินไทย 3 - 0 - 3 
3000-1505 การเมืองการปกครองของไทย 3 - 0 - 3 

3.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   
3000-1601 การพฒันาทกัษะชีวติเพื่อสุขภาพและสังคม 3 - 0 - 3 
3000-1602 การบริหารจดัการสุขภาพเพื่อภาวะผูน้ า  3 - 0 - 3 
3000-1603 พฤติกรรมนนัทนาการกบัการพฒันาตน 3 - 0 - 3 
3000-1604 เทคนิคการพฒันาสุขภาพในการท างาน  2 - 0 - 2 
3000-1605 สุขภาพชุมชน 2 - 0 - 2 
3000-1606 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2 - 0 - 2 
3000-1607 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0 - 2 - 1 
3000-1608 พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0 - 2 - 1 
3000-1609 ลีลาศเพื่อการสมาคม 0 - 2 - 1 
3000-1610 คุณภาพชีวติเพื่อการท างาน 1 - 0 - 1 
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กลุ่มวชิาภาษาไทย   
3000-1101 ภาษาไทยเพ่ือส่ือสารในงานอาชีพ 3 - 0 - 3 

(Thai for Career Communication) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาไทยส่ือสารในงานอาชีพ 
2. สามารถน าภาษาไทยไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในงานอาชีพ 
3. เห็นคุณค่าและความส าคญัของการใชภ้าษาไทยส่ือสารในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. เลือกใช้ถ้อยค าส านวน ระดับภาษา ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล 

โอกาส และสถานการณ์ 
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสารในชีวิตประจ าวนัและงานอาชีพจากส่ือประเภทต่างๆ 

และน าเสนอขอ้มูลตามหลกัการ 
3. พูดติดต่อกิจธุระ ธุรกิจ  และพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคมตามหลกัการ 
4. เขียนติดต่อกิจธุระ ธุรกิจ  และเขียนรายงานตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาไทยในการส่ือสาร  การวเิคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิน

ค่าสารในชีวติประจ าวนัและในงานอาชีพจากส่ือประเภทต่างๆ  การน าเสนอขอ้มูลหรือบรรยายสรุป  การพูด
ในงานอาชีพและในโอกาสต่างๆของสังคม  การเขียนเพื่อติดต่อกิจธุระและธุรกิจ  และการเขียนรายงาน
วชิาการหรือรายงาน  การวจิยั   
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1102 การเขียนเชิงวชิาชีพ 3 - 0 - 3 
(Career-based Writing) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการเขียนเอกสารเชิงวชิาชีพ 
2. สามารถรวบรวมขอ้มูลเพื่อวางแผนในการเขียน 
3. สามารถเขียนเอกสารเชิงวชิาชีพประเภทต่าง ๆ 
4. เห็นคุณค่าและความส าคญัของการเขียนเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. เลือกใชถ้อ้ยค าส านวน ระดบัภาษา และเรียบเรียงขอ้ความตามหลกัการเขียน 
2. รวบรวมขอ้มูลเพื่อวางแผนการเขียนตามหลกัการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า 
3. เขียนขอ้ความติดต่อกิจธุระและธุรกิจตามรูปแบบของเอกสารวชิาชีพ 
4. เขียนรายงานวชิาการหรือรายงานการวจิยัตามหลกัการเขียน 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการใช้ถอ้ยค าส านวน ระดบัภาษา และวิธีการเรียบเรียงขอ้ความ การ

รวบรวมขอ้มูลจากส่ือประเภทต่าง ๆ เพื่อวางแผนการเขียนตามรูปแบบของเอกสารแต่ละประเภท   การเขียน
บทความในงานอาชีพ  การเขียนขอ้ความส่ือสารทางจดหมายและบนัทึกภายในหน่วยงานทั้งในราชการและ
ธุรกิจ   การเขียนโฆษณา ประชาสัมพนัธ์   การเขียนเอกสารการประชุม  การเขียนโครงการ  การเขียน
รายงานการปฏิบติังานและการเขียนรายงานวชิาการหรือรายงานการวจิยั   
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1103 ภาษาไทยเพ่ือการน าเสนองาน 3 - 0 - 3 
(Thai for Presentation)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาไทยในการน าเสนองาน 
2. สามารถใชท้กัษะทางภาษาไทยน าเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ 
3. เห็นคุณค่าและความส าคญัของการใชภ้าษาไทยเพื่อการน าเสนองาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. เลือกใช้วจันภาษาและอวจันภาษา ตามหลักการพูดในท่ีประชุมชน เหมาะสมกับกาลเทศะ 

บุคคล โอกาส และสถานการณ์ 
2. รวบรวมขอ้มูลเพื่อการน าเสนองานโดยใชห้ลกัการวเิคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า 
3. เลือกขอ้มูลและจดัล าดบัขอ้มูลตามลกัษณะของโครงเร่ือง 
4. เขียนและพูดเพื่อการน าเสนองานตามเทคนิคการน าเสนอ 
5. เลือกใชส่ื้อประกอบการน าเสนองาน เหมาะสมตามลกัษณะงาน 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับหลักการพูดในท่ีประชุมชน   องค์ประกอบในการน าเสนองาน   การ

รวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้จากการวเิคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า   กระบวนการจดัล าดบัความคิดและการ
กลัน่กรองขอ้มูล   เทคนิคการเขียนและการพูดเพื่อน าเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ   และการใชส่ื้อประเภทต่าง 
ๆ ประกอบ    การน าเสนองาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1104 การพูดเพ่ือส่ือสารงานอาชีพ 3 - 0 - 3 
 (Speech for Career Communication) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการพูด 
2. สามารถเลือกใชว้จันภาษา อวจันภาษา และวธีิการพูดในงานอาชีพและโอกาสต่าง ๆ ของสังคม 
3. ใชท้กัษะการพูดพฒันาบุคลิกภาพและงานอาชีพ 
4. เห็นคุณค่าและความส าคญัของการพูดเพื่อส่ือสารงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา   
1. เลือกใชถ้อ้ยค าส านวน ระดบัภาษา  และเรียบเรียงถอ้ยค าตามหลกัการพูด 
2. แสดงการใชอ้วจันภาษา เหมาะสมกบักาลเทศะ บุคคล โอกาส และสถานการณ์ 
3. พูดติดต่อกิจธุระและธุรกิจ ตามหลกัการ 
4. พูดในท่ีประชุมชนในโอกาสต่างๆ ตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการพูด  การใชว้จันภาษาและอวจันภาษาในการพูด   การพูดในงาน

อาชีพ สนทนากิจธุระ พูดอภิปราย  มอบหมายงาน  ขอความร่วมมือ  พูดทางโทรศพัท ์ พูดสัมภาษณ์  การพูด
เสนอขายสินคา้หรือบริการ  การน าเสนอผลงานหรือบรรยายสรุปในรูปแบบต่าง ๆ การพูดในท่ีประชุมชน
ในหน้าท่ีโฆษกและพิธีกร  กล่าวตอ้นรับ กล่าวขอบคุณ กล่าวแสดงความรู้สึก  กล่าวรายงานและกล่าวเปิด
ในงานพิธี 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1105 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 3 - 0 - 3 
(On-the-Job Report Writting) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการเขียนรายงานการปฏิบติังาน 
2. สามารถรวบรวมขอ้มูลเพื่อวางแผนในการเขียน 
3. สามารถเขียนรายงานการปฏิบติังานประเภทต่าง ๆ 
4. เห็นคุณค่าและความส าคญัของการเขียนรายงานในวชิาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. เลือกใชถ้อ้ยค าส านวน ระดบัภาษา และเรียบเรียงขอ้ความ ตามหลกัการเขียน 
2. รวบรวมขอ้มูลเพื่อวางแผนการเขียนตามหลกัการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า 
3. เรียบเรียงความคิดและเขียนขอ้มูล ตามขั้นตอนในการเขียน 
4. เขียนรายงานการปฏิบติังานประเภทต่างๆ ตามรูปแบบของการเขียน 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการเขียนรายงานการปฏิบติังาน  การเลือกใช้ถอ้ยค าส านวน ระดบั

ภาษา   การรวบรวมขอ้มูลเพื่อวางแผนการเขียนรายงานแต่ละประเภท โดยใช้หลกัการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และประเมินค่า   กระบวนการเรียบเรียงความคิดและการเขียนเน้ือหาตามขั้นตอน  การเขียนรายงานการ
ปฏิบติังานประเภทต่าง ๆ  รายงานการศึกษาคน้ควา้  รายงานการเดินทาง รายงานความคืบหนา้ รายงานการ
ประชุม  รายงานวเิคราะห์เพื่อเลือกแนวทาง  และรายงานน าเสนอภายในองคก์ร  
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1201 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกจิและสังคม   3 - 0 - 3 
(English for Business and Social Communication) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษส่ือสารในงานอาชีพ 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารทางธุรกิจและสังคม 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง – ดู การส่ือสารในชีวิตประจ าวนั และทางดา้นธุรกิจจากส่ือโสตทศัน์ 
2. พูดส่ือสารในชีวติประจ าวนั และทางดา้นธุรกิจ 
3. อ่านขอ้มูล เอกสารการปฏิบติังาน เอกสารธุรกิจ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ หรือส่ือออนไลน์ 
4. เขียนใหข้อ้มูลส่วนตวั บนัทึกรายละเอียด และจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ 
5. ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
6. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใน
ชีวติประจ าวนัและทางดา้นธุรกิจ ฝึกการสนทนาสอบถามและใหข้อ้มูลเบ้ืองตน้ทางธุรกิจ การใหข้อ้มูลส่วน
บุคคล การให้ขอ้มูลหรือค าแนะน าเก่ียวกบัสถานท่ี สินคา้ และบริการ โดยใช้บทบาทสมมุติ สถานการณ์
จ าลอง  สถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวนั และสาขางานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ใจความเหมือนความแตกต่าง
ระหวา่งวฒันธรรมตามมารยาทสังคม ประเพณีของเจา้ของภาษา การใชก้ระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1202 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 2 - 0 - 2 
(Reading Strategies & Writing) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
 1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชก้ลยทุธ์อ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 
 2.  สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
 3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษและการศึกษาต่อ 
สมรรถนะรายวชิา 

1. อ่านขอ้มูลข่าวสารทัว่ไปและในงานอาชีพโดยใช้กลยุทธ์การอ่านแบบต่าง ๆ จากส่ือส่ิงพิมพ์
ต่าง ๆ หรือส่ือออนไลน์ 

2. เขียนใหข้อ้มูลโดยใชรู้ปแบบการเขียนต่าง ๆ ตามท่ีก าหนด 
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการอ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้         

ดว้ยตนเอง 
ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการอ่านขอ้มูล บทความ ข่าวสารทัว่ไป และในงานอาชีพจากส่ือส่ิงพิมพ ์
โดยใช้กลยุทธ์การอ่านกวาดสายตาหาข้อมูลท่ีต้องการ (Scanning), การอ่านข้ามค้นหาเฉพาะข้อมูลท่ี
ต้องการ (Skimming) การเดาความหมายจากบริบท  (Guessing meaning from the context)  การอนุมาน 
(Inference) การบอกใจความหลกั การบอกรายละเอียด การสรุปความจากเร่ืองท่ีอ่าน   การเขียนให้ขอ้มูล 
การเขียนโตต้อบทางสังคม การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  การเขียนใบสมคัรต่าง ๆ  
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1203 ภาษาองักฤษส าหรับการปฏิบัติงาน   2 - 0 - 2 
(English-on-the-Job) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษส าหรับปฏิบติังาน 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติังาน 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง – ดู การส่ือสารในการปฏิบติังานในสถานประกอบการจากส่ือโสตทศัน์ 
2. พูดส่ือสารตามสถานการร์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั และในงานอาชีพ 
3. อ่านขอ้มูล เอกสารการปฏิบติังานจากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ  หรือส่ือออนไลน์ 
4. เขียนใหข้อ้มูล บนัทึกการปฏิบติังาน และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีก าหนด 
5. ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
6. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษ การส่ือสารในองคก์ร ผูร่้วม
ประกอบวิชาชีพ  ฝึกการสนทนาโต้ตอบกับลูกค้าในบริบทท่ีหลากหลาย การให้ข้อมูลหรือค าแนะน า
เก่ียวกบัสถานท่ี สินคา้ และบริการ โดยใชบ้ทบาทสมมุติ สถานการณ์จ าลอง  สถานการณ์จริงในสาขางาน
อาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง อ่านคู่มือปฏิบติังาน บทความในงานอาชีพ เขียนรายงานการปฏิบติังาน และจดหมาย
อิเล็คทรอนิคส์  น าเสนองาน ขั้นตอนการปฏิบติังาน เขา้ใจความเหมือนความแตกต่างระหว่างวฒันธรรม 
ตามมารยาทสังคม ประเพณีและของเจา้ของภาษา   การใช้กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
 
 

31



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0 - 2 - 1 
(English Project Work) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1.  มีความรู้ความเขา้ใจกระบวนการท าภาษาองักฤษโครงงาน 
2.  สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. อ่านเร่ืองทัว่ไปและเร่ืองเก่ียวกบัอาชีพเพื่อสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
2. ด าเนินขั้นตอนการจดัท าภาษาองักฤษโครงงานตามแนวคิดและกระบวนการของท า

ภาษาองักฤษโครงงาน (project work in English Language Teaching)   
3. เขียนบนัทึกยอ่ เขียนบรรยาย รายงานสั้น ๆ 
4. พูดน าเสนอโครงงานในรูปแบบต่าง ๆ   
5. ใชค้  าศพัทเ์ทคนิคในงานอาชีพ 
6. ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
7. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัทกัษะการพูด อ่านและเขียน การเลือกหัวขอ้ท าภาษาองักฤษโครงงาน 
ท่ีบูรณาการกับการศึกษาวิชาชีพ  การเขียนโครงร่าง (outline)  การเสนอโครงร่าง (present outline) การ
ด าเนินการศึกษาคน้ควา้ การสืบคน้รวบรวมขอ้มูล การน าเสนอความก้าวหน้าของโครงงานการให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบัต่อโครงงานท่ีน าเสนอ การเขียนรายงาน การพูดน าเสนอโครงงาน  การแสดงบทบาทสมมุติ การ
จดัแสดงผลงาน  การใชก้ลยทุธ์การเรียนรู้และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1205        การเรียนภาษาองักฤษผ่านเว็บไซต์ 0 - 2 - 1 
(Web-based English Learning)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการคน้หาแหล่งการเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นเวบ็ไซตต่์าง ๆ 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสืบคน้ขอ้มูลต่าง ๆ 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษโดยการเรียนผา่นเวบ็ไซต ์

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน ภาษาองักฤษจากเวบ็ไซตต่์าง ๆ จากส่ือโสตทศัน์ 
2. สืบคน้ขอ้มูลและแหล่งเรียนรู้ภาษาองักฤษจากเวบ็ไซตต่์าง ๆ 
3. เลือกเวบ็ไซต ์หรือ ใชแ้อพพลิเคชัน่ต่าง ๆ ฝึกทกัษะทางภาษาแบบออนไลน์ดว้ยตนเอง 
4. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค าอธิบายรายวชิา  

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษจากเวบ็ไซตต่์าง ๆ การพฒันาทกัษะ
การฟัง การพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ  การอ่านบทความ ข่าว เร่ืองสั้ น ๆ  การใช้โครงสร้างภาษา ค าศพัท ์
ส านวน การสืบค้นข้อมูลโดยใช้ค  าหลัก  (Keywords)  การส่ือสารผ่านสังคมออนไลน์ และการใช้
แอพพลิเคชัน่ต่าง ๆ  
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1206  การสนทนาภาษาองักฤษ 1 3 - 0 - 3 
(English Conversation 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสนทนาภาษาองักฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ  
2.  สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. สนทนาโตต้อบเร่ืองทัว่ไปทางสังคมและการท างานท่ีคุน้เคย 
2. ใชว้ลี ส านวนทางภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
3. ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
4. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด เร่ืองราว  เหตุการณ์  ความสนใจ  กิจกรรมทัว่ ๆ ไปท่ีคุน้เคย        
ความเป็นอยู่  ครอบครัว การศึกษา  การท างาน การแลกเปล่ียนข้อมูล  การแสดงความคิดเห็น การ
เปรียบเทียบ   ความเหมือนและความต่างทางวฒันธรรมของเจา้ของภาษา   การใช้กระบวนการเรียนรู้และ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะการพูด 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1207   การสนทนาภาษาองักฤษ 2 3 - 0 - 3 
(English Conversation 2) 
(วชิาบงัคบัก่อน: การสนทนาภาษาองักฤษ 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสนทนาภาษาองักฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ  
2.  สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. สนทนาโตต้อบเร่ืองทัว่ไปทางสังคมและการท างาน 
2. ใชว้ลี ส านวนทางภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
3. ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
4. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด  เร่ืองราว  เหตุการณ์ ความฝัน ความหวงั ความทะเยอทะยาน
ในชีวิต การวางแผนเร่ืองท่ีสนใจหรือเก่ียวของกบัอาชีพ  ความประทบัใจ การเล่าเร่ือง การบรรยาย  บอก
เหตุผล อธิบาย แสดงความคิดเห็น การใชก้ระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันา 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1208 ภาษาองักฤษธุรกจิในงานอาชีพ 3 - 0 - 3 
(Business English for Careers)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาองักฤษธุรกิจในงานอาชีพ 
2.  สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในงานอาชีพ 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง – ดู เร่ืองการติดต่อทางธุรกิจในงานอาชีพจากส่ือโสตทศัน์  
2. พูดส่ือสารเก่ียวกบัธุรกิจในงานอาชีพ 
3. อ่านขอ้มูล เอกสารการปฏิบติังาน เอกสารธุรกิจในงานอาชีพจากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ หรือส่ือ

ออนไลน์ 
4. เขียนใหข้อ้มูลในเอกสารทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ ตามท่ีก าหนด 
5. การใชค้  าศพัทเ์ทคนิคในงานธุรกิจ 
6. ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
7. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษเพื่อส่ือสาร  การตอ้นรับ  การนัด
หมาย การสนทนาทางโทรศพัท ์ การให้บริการ  การซ้ือ-ขาย  รายละเอียดสินคา้หรือบริการ  การสาธิตและ
น าเสนอการอ่านเอกสารทางธุรกิจ โฆษณา ประกาศ ตาราง กราฟ ก าหนดการ สืบคน้ขอ้มูลทางธุรกิจจากส่ือ
ต่าง ๆ การเขียนรายงานการปฏิบติังาน  บนัทึกข้อความ  การบนัทึกโทรศพัท์  การติดต่อธุรกิจผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต  e-commerce  การใช้กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาองักฤษ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1210 ภาษาองักฤษเพ่ืออุตสาหกรรมธุรกจิบริการ            3 - 0 - 3 
(English for Hospitality Industry) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาองักฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 
2.  สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1.    ฟัง – ดู การส่ือสารภาษาองักฤษในอุตสาหกรรมธุรกิจบริการจากส่ือโสตทศัน์ 
2. พูดส่ือสารในการปฏิบติังานธุรกิจบริการ 
3. อ่านขอ้มูล เอกสารการปฏิบติังาน เอกสารงานธุรกิจบริการจากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ หรือส่ือ

ออนไลน์ 
4. เขียนใหข้อ้มูล  รายงานการปฏิบติังาน   
5. ใชค้  าศพัทเ์ทคนิคในงานธุรกิจบริการ 
6. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษเพื่อส่ือสารในอุตสาหกรรมธุรกิจ
บริการ การให้บริการท่ีพกั ส่ิงอ านวยความสะดวก การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม การตอ้นรับและดูแล
ลูกคา้ การจดังาน การสาธิตน าเสนอกิจกรรมบนัเทิงต่าง ๆ การเดินทาง การท่องเท่ียว การใหข้อ้มูลส่ิงอ านวย
ความสะดวก การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน ป้าย สัญลักษณ์  เร่ืองเก่ียวกับงานบริการ เอกสารทางธุรกิจ 
โฆษณา ประกาศ ตาราง กราฟ ก าหนดการ  การกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์ม การเขียนบนัทึก  รายงานการ
ปฏิบติังาน ปัญหา การแก้ปัญหา การใช้กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะ
ภาษาองักฤษ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1211      ภาษาองักฤษธุรกจิไมซ์ 3 - 0 - 3 
(English for MICE Business) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาองักฤษธุรกิจไมซ์  
2.  สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง – ดู น าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบังานธุรกิจไมซ์ 
2. พูดส่ือสารขอ้มูล เก่ียวกบัธุรกิจไมซ์ 
3. อ่านขอ้มูล เอกสารเก่ียวกบัธุรกิจไมซ์จากส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ หรือส่ือออนไลน์ 
4. เขียนใหข้อ้มูล กรอกแบบฟอร์ม เก่ียวกบัธุรกิจไมซ์ตามท่ีก าหนด 
5.   ใชค้  าศพัทเ์ทคนิคในงานธุรกิจไมซ์ 
6.   ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
7.   ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษ ในงานธุรกิจ MICE (Meetings, 
Incentive Travel, Conventions/Conference, Exhibitions)  กล่าวต้อนรับ น าเสนอให้การบริการและการ
อ านวยความสะดวกแก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไมซ์  การใหข้่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัการจดังาน อธิบายการจดัล าดบั
ขั้นตอนและกระบวนการ จดังาน การเขียนขอ้ความประชาสัมพนัธ์ บนัทึกยอ่ เอกสารการจอง และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  การใช้กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1212       ภาษาองักฤษเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์  3 - 0 - 3 
(English for Advertising and Public Relations) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาองักฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 
2.  สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง – ดู น าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบังานโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 
2. พูดส่ือสารใหข้อ้มูลการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 
3. อ่านขอ้มูล เอกสาร เก่ียวกบัโฆษณาและประชาสัมพนัธ์จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ หรือส่ือออนไลน์ 
4. เขียนใหข้อ้มูลเอกสารโฆษณาและประชาสัมพนัธ์  
5. ใชค้  าศพัทเ์ทคนิคในงานโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
6. ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
7. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค าอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์   ฟัง-ดูโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ ส่ือออนไลน์ น าเสนอข้อมูล ตอบข้อซักถาม   การ
สัมภาษณ์อ่านเอกสารงานโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ การสรุปใจความส าคญัจากเร่ืองท่ีฟังหรืออ่านท่ี
เก่ียวขอ้ง การเขียนโฆษณาสินคา้หรือบริการ เขียนประชาสัมพนัธ์ดว้ยส่ือส่ิงพิมพ ์ใบปลิว แผ่นพบั ประกาศ 
และพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-commerce) การใช้กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันา
ทกัษะภาษาองักฤษ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1221  ภาษาองักฤษเพ่ือกจิการการบิน                          3 - 0 - 3 
(English for Aviation) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาองักฤษเพื่อกิจการการบิน 
2.  สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง-ดู สนทนาโตต้อบเก่ียวกบัการบินในสถานการณ์ต่าง ๆ 
2. อ่านคู่มือการใชง้านของอุปกรณ์เคร่ืองมือดา้นการบินและเอกสารภาษาองักฤษดา้นการบิน  
3. เขียนบนัทึกขอ้มูลหรือเขียนรายงานปฏิบติังานการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
4. ใชค้  าศพัทเ์ทคนิคเฉพาะดา้นกิจการการบิน 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบังานกิจการการ

บิน 
6. แสดงหลกัฐานการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและการเขียน การอ่านเน้ือความ รายงาน เอกสาร คู่มือ 

การใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือเก่ียวกบักิจการการบิน การเขียนบนัทึกขอ้มูล เขียนรายงานการปฏิบติังาน การซ่อม
บ ารุงอากาศยาน โดยใชค้  าศพัท์เทคนิคทัว่ไปและค าศพัท์เฉพาะในการบิน (jargon buster) การสนทนา การ
แสดงความคิดเห็น การน าเสนอ อภิปราย การติดต่อส่ือสารในสถานการณ์การบิน การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบังานกิจการการบินจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และแสดงหลกัฐาน 
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
3000-1305 วทิยาศาสตร์เพ่ืองานธุรกจิและบริการ   2 - 2 -3 

(Science  for  Business)  
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบา้นและส านักงาน  การเก็บรักษา
สินค้า   การใช้พลังงานเพื่อการขนส่ง  การอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม  สารละลาย  
ปฏิกิริยาเคมี  สารเคมี    ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัและส านกังาน สารสังเคราะห์และผลิตภณัฑ ์  

2. มีทกัษะการค านวณ การทดลอง การวเิคราะห์และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นวชิาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อวทิยาศาสตร์และกิจนิสัยท่ีดีในการท างาน  

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัไฟฟ้าและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้นและส านกังาน  การเก็บรักษาสินคา้  การ

ใช้พลังงานเพื่อการขนส่ง การอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี 
สารเคมีท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัและส านกังาน สารสังเคราะห์และผลิตภณัฑ ์       

2. ค านวณขอ้มูลเก่ียวกบัไฟฟ้าและพลงังานตามหลกัการ 
3. ส ารวจตรวจสอบเก่ียวกบัสารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมีและสารสังเคราะห์ตามกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร์ 
4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการศึกษาวทิยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการในงานอาชีพ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัไฟฟ้าและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้นและส านกังาน   การเก็บรักษาสินคา้   การ

ใช้พลงังานเพื่อการขนส่ง การอนุรักษ์พลงังานและส่ิงแวดล้อม สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมีท่ีใช้ใน
ชีวติประจ าวนัและส านกังาน สารสังเคราะห์และผลิตภณัฑ ์  
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1306 วทิยาศาสตร์เพ่ืองานธุรกจิท่องเทีย่วและการโรงแรม 2 - 2 - 3 
(Science  for  Tourism  and  Hospitality) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย ์  พืชและสมุนไพรในงานอาชีพ 

สารละลาย การสกัดสาร  เคร่ืองส าอางและสปา  สารท าความสะอาด   นิเวศวิทยากับการ
ท่องเท่ียว การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม   เทคโนโลยกีารส่ือสารและการประยกุตใ์ช ้

2. มีทกัษะในการสกดัสารจากสมุนไพร  การทดสอบสารเคมีในเคร่ืองส าอาง สารท าความสะอาด 
การใชเ้คร่ืองมือตรวจสอบการท างานของร่างกาย       

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวทิยาศาสตร์และกิจนิสัยท่ีดีในการท างาน  
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์   พืชและสมุนไพรในงานอาชีพ   
สารละลายและการสกดัสาร เคร่ืองส าอางและสปา   สารท าความสะอาด   นิเวศวิทยากบัการ
ท่องเท่ียวและการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  เทคโนโลยกีารส่ือสารและการประยกุตใ์ช้ 

2. ส ารวจตรวจสอบเก่ียวกบัสกดัสารจากสมุนไพร  สารเคมีในเคร่ืองส าอาง  สารท าความสะอาด 
ตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

3. ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการศึกษาวทิยาศาสตร์ธุรกิจท่องเท่ียวและการโรงแรมในงานอาชีพ 
ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย ์ พืชและสมุนไพรในงานอาชีพ  สารละลาย 
การสกัดสาร เคร่ืองส าอางและสปา  สารท าความสะอาด  นิเวศวิทยากับการท่องเท่ียว  การอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม   เทคโนโลยกีารส่ือสารและการประยกุตใ์ช ้
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1312 การจัดการทรัพยากร พลงังานและส่ิงแวดล้อม 2 - 2 - 3 
(Resources Energy and Environmental Management)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแร่ธาตุและองค์ประกอบทางเคมี   โลหะมีค่าและอัญมณี  

ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ์ การใชพ้ลงังานเพื่อการขนส่ง สารเคมีในอุตสาหกรรม  นิเวศวิทยา
กบัอาชีพ  การจดัการส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ  และการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

2. มีทกัษะการทดลอง การค านวณ การวเิคราะห์และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อวทิยาศาสตร์และกิจนิสัยท่ีดีในการท างาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัแร่ธาตุและองคป์ระกอบทางเคมี  โลหะมีค่าและอญัมณี  ปิโตรเลียมและ 

ผลิตภณัฑ์ การใช้พลงังานเพื่อการขนส่ง สารเคมีในอุตสาหกรรม  นิเวศวิทยากบัอาชีพ  การ
จดัการส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ  และการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

2. ส ารวจตรวจสอบเก่ียวกบัแร่ธาตุและองค์ประกอบทางเคมี โลหะมีค่าและอญัมณี  ปิโตรเลียม
และผลิตภณัฑต์ามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

3. ประยกุตใ์ชค้วามรู้ จากการศึกษา การจดัการทรัพยากร พลงังาน และส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 
ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัแร่ธาตุและองค์ประกอบทางเคมี  โลหะมีค่าและอญัมณี  ปิโตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ์  การใช้พลังงานเพื่อการขนส่ง  สารเคมีในอุตสาหกรรม   นิเวศวิทยากับอาชีพ  การจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ  การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1313 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพ่ือชีวติ 2 - 2 - 3 
(Science and Technology for Life) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัไฟฟ้าสถิตย ์สนามไฟฟ้า ศกัยไ์ฟฟ้า  การเคล่ือนท่ี  โมเมนต์และ

ทอร์กโมเมนตมั  ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในงานอาชีพ  สารและสมบติัของสาร  สารละลาย 
กรด เบส เกลือ  ปริมาณสารสัมพนัธ์  และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

2. มีทกัษะการทดลอง การค านวณ การวเิคราะห์และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อวทิยาศาสตร์และกิจนิสัยท่ีดีในการท างาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบั ไฟฟ้าสถิตย ์สนามไฟฟ้า ศกัยไ์ฟฟ้า  การเคล่ือนท่ี  โมเมนต์และทอร์ก

โมเมนตมั  ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในงานอาชีพ  สารและสมบติัของสาร  สารละลาย กรด 
เบส เกลือ  ปริมาณสารสัมพนัธ์ และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

2. ส ารวจตรวจสอบเก่ียวกบัไฟฟ้า การเคล่ือนท่ี  โมเมนต ์สารและสมบติัของสารตามกระบวน 
การทางวทิยาศาสตร์ 

3. ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการศึกษาวทิยาศาสตร์และเทคโนยเีพื่อชีวตในงานอาชีพ 
ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัไฟฟ้าสถิตย ์สนามไฟฟ้า ศกัยไ์ฟฟ้า  การเคล่ือนท่ี  โมเมนต์และทอร์ก
โมเมนตมั  ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในงานอาชีพ  สารและสมบติัของสาร  สารละลาย กรด เบส เกลือ  
ปริมาณสารสัมพนัธ์   และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1314 วทิยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวติ                                       2 - 2 - 3 
(Science for Quality of Life)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั ระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิต สารชีวโมเลกุล  การเจริญเติบโตและ

พนัธุกรรม   แสงและการมองเห็น  เสียงและการไดย้ิน  ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน 
สารเคมีในชีวติประจ าวนัและงานอาชีพ  สารสกดัจากพืชสมุนไพรและการใชป้ระโยชน์ 

2. มีทกัษะการทดลอง การค านวณ การวเิคราะห์และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อวทิยาศาสตร์และกิจนิสัยท่ีดีในการท างาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวติ สารชีวโมเลกุล  การเจริญเติบโตและพนัธุกรรม 

แสงและการมองเห็น  เสียงและการได้ยิน  ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน สารเคมี 
ในชีวติประจ าวนัและงานอาชีพ  สารสกดัจากพืชสมุนไพรและการใชป้ระโยชน์ 

2. ค านวณขอ้มูลเก่ียวกบัแสง เสียง ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อนตามหลกัการ 
3. ส ารวจตรวจสอบเก่ียวกบัระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิต สารชีวโมเลกุล พนัธุกรรม  แสงและการ

มองเห็น  เสียงและการได้ยิน  ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน สารเคมีและสารสกัด 
จากพืชสมุนไพรตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการศึกษาวทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติในงานอาชีพ 
ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิต   สารชีวโมเลกุล   การเจริญเติบโตและ
พนัธุกรรม  แสงและการมองเห็น  เสียงและการไดย้ิน  ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน  สารเคมีใน
ชีวติประจ าวนัและงานอาชีพ  สารสกดัจากพืชสมุนไพรและการใชป้ระโยชน์ 
 

45



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1315 ชีวติกบัเทคโนโลยสีมัยใหม่               2 - 2 - 3 
(Life and Modern Technology)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  เทคโนโลยีการส่ือสาร  จุลินทรียใ์นอุตสาหกรรม

อาหาร  เทคโนโลยีชีวภาพ  พอลิเมอร์และผลิตภณัฑ์  เคมีไฟฟ้า สารสี นาโนเทคโนโลยี และ
การใชป้ระโยชน์ในงานอาชีพ 

2. มีทกัษะการทดลอง การค านวณ การวเิคราะห์ สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อวชิาวทิยาศาสตร์และกิจนิสัยท่ีดีในการท างาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  เทคโนโลยีการส่ือสาร  จุลินทรียใ์นอุตสาหกรรม

อาหาร  เทคโนโลยีชีวภาพ  พอลิเมอร์และผลิตภณัฑ์ เคมีไฟฟ้า  สารสี นาโนเทคโนโลยีและ
การใชป้ระโยชน์ 

2. ค านวณขอ้มูลเก่ียวกบัคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าตามหลกัการ 
3. ส ารวจตรวจสอบเก่ียวกับจุลินทรียใ์นอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ พอลิเมอร์และ

ผลิตภณัฑ ์ เคมีไฟฟ้า และสารสีตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการศึกษาชีวติกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ในงานอาชีพ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและการใชป้ระโยชน์  เทคโนโลยกีารส่ือสาร  จุลินทรีย ์

ในอุตสาหกรรมอาหาร  เทคโนโลยีชีวภาพ  พอลิเมอร์และผลิตภณัฑ์  เคมีไฟฟ้ากบัการใชป้ระโยชน์  สารสี 
และการใชป้ระโยชน์ในงานงานอาชีพ  และนาโนเทคโนโลย ี
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1316 วทิยาศาสตร์เพ่ืองานเทคนิคพลงังาน 2 - 2 - 3  
(Science for Energy Technology) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสมบัติของแข็ง   ของเหลวและแก๊ส  สารและปฏิกิริยาเคมี  

สารประกอบและสารเคมีในอุตสาหกรรม   การถ่ายโอนความร้อน การจัดการพลังงาน 
ส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศในงานอาชีพ 

2. มีทกัษะการค านวณ การทดลอง การวเิคราะห์ สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อวชิาวทิยาศาสตร์และกิจนิสัยท่ีดีในการท างาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัของแข็ง ของเหลวและแก๊ส  สารและปฏิกิริยาเคมี  สารประกอบและ

สารเคมี   ในอุตสาหกรรม  การถ่ายโอนความร้อน การจดัการพลงังาน ส่ิงแวดลอ้มและระบบ
นิเวศในงานอาชีพ 

2. ส ารวจตรวจสอบเก่ียวกับสมบัติของของแข็ง  ของเหลวและแก๊ส  สารและสมบัติสาร 
สารประกอบและสารเคมี สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและปิโตรเลียม 

3. เข้าใจเก่ียวกับการส ารวจตรวจสอบเก่ียวกับความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน การใช้
พลงังานเพื่อการขนส่ง  การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  การจดัการพลงังาน ส่ิงแวดลอ้ม
และระบบนิเวศในงานอาชีพ   

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการศึกษาวทิยาศาสตร์งานเทคนิคพลงังานในงานอาชีพ 
ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับของแข็ง ของเหลวและแก๊ส  สารและสมบัติสารละลาย กรด เบส เกลือ  
ปฏิกิริยาเคมี  ปริมาณสารสัมพนัธ์  ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน สารประกอบไฮโดรคาร์บอน  
ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ พาราฟิน ไข ซิลิโคน  วสัดุและสารเคมีท่ีใช้ได้จากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม  
การเก็บรักษาสินคา้ สารเคมีในอุตสาหกรรม  การใช้พลงังานเพื่อการขนส่งและอุตสาหกรรม  การอนุรักษ์
พลังงานและส่ิงแวดล้อม  การจัดการส่ิงแวดล้อมจากอุตสาหกรรม  นิเวศวิทยากับอาชีพ  การจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ   
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1317 การวจัิยเบ้ืองต้น 3 - 0 - 3  
(Introduction to Research) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการวจิยัเบ้ืองตน้ 
2. สามารถเขียนโครงร่างการวจิยั วางแผนการด าเนินงานวิจยั วเิคราะห์ขอ้มูล สรุปและเขียน

รายงาน 
การวจิยั 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานอาชีพ   และมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความ
รับผดิชอบ รอบคอบ ขยนั อดทน มีความคิดสร้างสรรค ์และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวจิยัเบ้ืองตน้ 
2. เขียนโครงร่างการวจิยัตามหลกัการ 
3. วางแผนการด าเนินงานโครงการวจิยัตามหลกัการ 
4. สรุปผลการวจิยัตามหลกัการและกระบวนการรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลและแปลผล 
5. เขียนรายงานการวจิยัตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมายและความส าคญัของการวิจยั ประเภทของงานวิจยั การเลือก

หวัขอ้และก าหนดขอบเขตของปัญหา การก าหนดสมมติฐาน การเขียนโครงร่างการวิจยั การสร้างเคร่ืองมือ
รวบรวมขอ้มูล การเก็บรวบรวมขอ้มูล การจดักระท าขอ้มูล การสรุปผลการวจิยัและเขียนรายงานการวจิยั 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ 
3000-1401 คณติศาสตร์เพ่ือพฒันาทกัษะการคิด 3 - 0 - 3  

(Mathematics for Thinking Skills Development) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
2. น าความรู้เร่ืองทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ   
2.   ใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ   
3.   ส่ือสารส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอในงานอาชีพ 
4.   เช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ   
5.   ประยกุตค์วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ   

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัการฝึกทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัทกัษะการแกปั้ญหา  ทกัษะการให้

เหตุผล   ทกัษะในการส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ   ทกัษะในการเช่ือมโยง
ความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ  และทกัษะการคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1402 คณติศาสตร์อุตสาหกรรม  3 - 0 - 3  
(Industry Mathematics) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ เรขาคณิตวิเคราะห์  ภาคตัดกรวย  

ฟังกช์นัพีชคณิตและฟังกช์นัอดิศยั 
2. น าความรู้เร่ืองเมทริกซ์ดีเทอร์มิแนนต์เรขาคณิตวิเคราะห์  ภาคตดักรวย  ฟังก์ชนัพีชคณิตและ

ฟังกช์นัอดิศยัประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 
1.   ด าเนินการเก่ียวกบัเมทริกซ์และอินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์ 
2.   ประยกุตก์ารแกร้ะบบสมการเชิงเส้นโดยใชเ้มทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต ์ในงานอาชีพ 
3.   ค านวณหาระยะทาง จุดก่ึงกลาง และความชนัของเส้นตรง 
4.   สร้างสมการเส้นตรงในรูปทัว่ไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนด 
5.   สร้างสมการและเขียนกราฟภาคตดักรวยจากเง่ือนไขท่ีก าหนด 
6.   วเิคราะห์หาส่วนประกอบของภาคตดักรวยจากสมการท่ีก าหนด 
7.   ประยกุตเ์รขาคณิตวิเคราะห์และภาคตดักรวยในงานอาชีพ 
8.   ด าเนินการเก่ียวกบัฟังกช์นัพีชคณิตและฟังกช์นัอดิศยั 
9.   น าฟังกช์นัพีชคณิตและฟังกช์นัอดิศยัประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัการฝึกทกัษะการคิดค านวณ  และการแก้ปัญหาเก่ียวกบั  เมทริกซ์ดีเทอร์มิแนนต์ 

เรขาคณิตวเิคราะห์   ภาคตดักรวย  ฟังกช์นัพีชคณิตและฟังกช์นัอดิศยั 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1403 คณติศาสตร์ธุรกจิ 3 - 0 - 3  
(Business Mathematics) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต ์ระบบสมการเชิงเส้น และ 

ความน่าจะเป็น 
2. น าความรู้เร่ืองตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้น และความน่าจะเป็น  

ประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 
1.   แสดงการใหเ้หตุผลโดยใชต้รรกศาสตร์ 
2.   ด าเนินการเก่ียวกบัเมทริกซ์ 
3.   ค านวณค่าดีเทอร์มิแนนตข์องเมทริกซ์ 
4.   ประยกุตก์ารแกร้ะบบสมการเชิงเส้นโดยใชดี้เทอร์มิแนนตใ์นงานอาชีพ 
5.   วเิคราะห์ก าหนดการเชิงเส้น 
6.   ด าเนินการเก่ียวกบัความน่าจะเป็น 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัการฝึกทกัษะการคิดค านวณและการแกปั้ญหาเก่ียวกบัตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ ดีเทอร์

มิแนนต ์ ระบบสมการเชิงเส้น  และความน่าจะเป็น 

51



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1404 คณติศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ 3 - 0 - 3  
(Mathematics and Statistics for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบั ตรรกศาสตร์ สถิติพื้นฐานและความน่าจะเป็น 
2. น าความรู้เร่ืองตรรกศาสตร์ สถิติพื้นฐานและความน่าจะเป็นประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 
1.   แสดงเหตุผลโดยใชต้รรกศาสตร์ 
2.   ด าเนินการเก่ียวกบัสถิติพื้นฐาน 
3.   ด าเนินการเก่ียวกบัความน่าจะเป็น 
4.   ประยกุตใ์ชต้รรกศาสตร์สถิติพื้นฐานและความน่าจะเป็นในงานอาชีพ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัการฝึกทกัษะการคิดค านวณและการแกปั้ญหาเก่ียวกบั  ตรรกศาสตร์ การวดัแนวโนม้ 

เขา้สู่ส่วนกลาง  การวดัการกระจายของขอ้มูล  ค่ามาตรฐานการประยุกต์ใช้สถิติในงานอาชีพ และความ
น่าจะเป็น 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1405 คณติศาสตร์เกษตรกรรม 3 - 0 - 3  
(Agriculture Mathematics) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้นและความ

น่าจะเป็น 
2. น าความรู้เร่ืองตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้นและความน่าจะเป็น 

ไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 
1.   แสดงเหตุผลโดยใชต้รรกศาสตร์ 
2.   ด าเนินการเก่ียวกบัเมทริกซ์ 
3.   ค านวณค่าดีเทอร์มิแนนตข์องเมทริกซ์ 
4.   ประยกุตก์ารแกร้ะบบสมการเชิงเส้นโดยใชดี้เทอร์มิแนนตใ์นงานอาชีพ 
5.   วเิคราะห์ก าหนดการเชิงเส้น 
6.   ด าเนินการเก่ียวกบัความน่าจะเป็น 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัการฝึกทกัษะการคิดค านวณและการแกปั้ญหาเก่ียวกบัตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ ดีเทอร์

มิแนนต ์ระบบสมการเชิงเส้น ความน่าจะเป็นและการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1406 แคลคูลสัพืน้ฐาน 3 - 0 - 3  
(Basic Calculus) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัทฤษฏีบททวนิามเศษส่วนยอ่ย ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังกช์นั

อนุพนัธ์ฟังก์ชันพีชคณิต อนุพนัธ์ฟังก์ชันอดิศยั การประยุกต์ของอนุพนัธ์อินทิกรัลฟังก์ชัน
พีชคณิตอินทิกรัลฟังกช์นัอดิศยัและอินทิกรัลจ ากดัเขต 

2. น าความรู้เร่ืองทฤษฏีบททวินามเศษส่วนยอ่ย ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชนั อนุพนัธ์ของ
ฟังกช์นัอินทิกรัลของฟังกช์นั  และอินทิกรัลจ ากดัเขตประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
สมรรถนะรายวชิา 

1.   ด าเนินการกระจายทวนิาม 
2.   ด าเนินการเก่ียวกบัเศษส่วนยอ่ย 
3.   ด าเนินการเก่ียวกบัลิมิตและตรวจสอบความต่อเน่ืองของฟังกช์นั 
4.  ด าเนินการเก่ียวกบัอตัราการเปล่ียนแปลงของฟังกช์นั 
5.   ด าเนินการเก่ียวกบัอนุพนัธ์ของฟังกช์นัพีชคณิตและฟังกช์นัอดิศยั 
6.   ด าเนินการเก่ียวกบัอนุพนัธ์อนัดบัสูง 
7.   ประยกุตอ์นุพนัธ์ในงานอาชีพ 
8.   ด าเนินการเก่ียวกบัอินทิกรัลฟังกช์นัพีชคณิตและฟังกช์นัอดิศยั 
9.   ด าเนินการเก่ียวกบัอินทิกรัลจ ากดัเขตและประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัการฝึกทกัษะการคิดค านวณและการแกปั้ญหาเก่ียวกบัทฤษฏีบททวินาม เศษส่วนยอ่ย 

ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน อนุพนัธ์ฟังก์ชนัพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศยั การประยุกต์ของอนุพนัธ์
อินทิกรัลฟังกช์นัพีชคณิตและฟังกช์นัอดิศยัอินทิกรัลจ ากดัเขตและการประยกุต ์
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1407 คณติศาสตร์อุตสาหกรรมพลังงาน  3 - 0 - 3  
(Industry Mathematics) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการน าความรู้เร่ืองลิมิต ความต่อเน่ือง เมทริกซ์ดีเทอร์มิแนนต์ 

เรขาคณิตวเิคราะห์  ภาคตดักรวยประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
2. น าความรู้เร่ืองการวดัการกระจายของข้อมูล ค่ามาตรฐานและสถิติ ความน่าจะเป็นการ

ประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
3. น าความรู้เร่ืองอนุพันธ์ของฟังก์ชั่นเชิงก าลัง ฟังก์ชั่นพหุนาม ฟังก์ชั่นเลขช้ีก าลัง ฟังก์ชั่น

ตรีโกณมิติ ฟังก์ชัน่ลอกาลิทึม ฟังก์ชนัตรีโกณมิติผกผนั  สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหน่ึง 
อนัดบัสอง สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นหลายอนัดบั การแปลงลาปลาซประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

4. ประยกุตอ์นุพนัธ์และการสอดแทรกในงานอาชีพ 
สมรรถนะรายวชิา 

1. ด าเนินการเก่ียวกบัลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังกช์นัต่าง ๆ ในงานอาชีพ  
2. ประยกุตก์ารแกร้ะบบสมการเชิงเส้นโดยใชเ้มทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต ์ในงานอาชีพ 
3. ประยกุตเ์รขาคณิตวิเคราะห์และภาคตดักรวยในงานอาชีพ 
4. ด าเนินการและประยกุตเ์ก่ียวกบัสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหน่ึงและหลายอนัดบัในงาน

อาชีพ 
ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับการฝึกทักษะการคิดค านวณ การแก้ปัญหาเก่ียวกับลิมิต ความต่อเน่ือง เมทริกซ์ 
ดีเทอร์มิแนนต์ เรขาคณิตวเิคราะห์  ภาคตดักรวย การวดัการกระจายของขอ้มูล ค่ามาตรฐานการประยุกตใ์ช้
สถิติในงานอาชีพ และความน่าจะเป็น อนุพนัธ์ของฟังก์ชั่นเชิงก าลงั ฟังก์ชั่นพหุนาม ฟังก์ชัน่เลขช้ีก าลงั 
ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ ฟังก์ชั่นลอกาลิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผนั  สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหน่ึง 
อนัดบัสองสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นหลายอนัดบั การแปลงลาปลาซ การสอดแทรกและการประยุกตใ์ชใ้น
งานอาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1408 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3 - 0 - 3 
(Statistics and Experimental Design) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัสถิติพื้นฐานการประมาณค่าการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ 

ความแปรปรวน  และการวางแผนการทดลอง   
2. น าความรู้เร่ืองสถิติพื้นฐาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ

แปรปรวน และการวางแผนการทดลองไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 
1.   ด าเนินการเก่ียวกบัสถิติพื้นฐาน 
2.   ประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากร 
3.   ด าเนินการเก่ียวกบัการทดสอบสมมติฐาน 
4.   วเิคราะห์ความแปรปรวน 
5.   ด าเนินการเก่ียวกบัการวางแผนการทดลอง 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัการฝึกทกัษะการคิดค านวณและการแกปั้ญหาเก่ียวกบัสถิติพื้นฐาน  การประมาณค่า 

การทดสอบสมมติฐาน  การวเิคราะห์ความแปรปรวน  และการวางแผนการทดลอง   
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1409 การคิดและการตัดสินใจ 3 - 0 - 3 
(Thinking and  Decision Making) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการคิด กระบวนการคิด การพฒันากระบวนการคิด การ

แกปั้ญหาและการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล 
2. สามารถประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการคิดในการตดัสินใจและการแกปั้ญหา 
3. มีเจตคติและมีกิจนิสัยท่ีดีในการคิดและตดัสินใจอยา่งรอบคอบและมีเหตุผล 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการคิดและกระบวนการคิด การพฒันากระบวนการคิด การแกปั้ญหา

และตดัสินใจโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
2. รวบรวม วเิคราะห์และสรุปขอ้มูลเพื่อการคิดและตดัสินใจ 
3. แกปั้ญหาและตดัสินใจโดยใชห้ลกัการและกระบวนการคิด 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการคิดและกระบวนการคิด การพฒันากระบวนการคิด ตรรกศาสตร์และการให้

เหตุผล  การรวบรวม วิเคราะห์และสรุปขอ้มูลเพื่อการคิดและตดัสินใจ การแกปั้ญหาและตดัสินใจโดยใช้
หลกัการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
3000-1501 ชีวติกบัสังคมไทย 3 - 0 - 3 

(Thai Life and Society) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสังคม ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย หลกัธรรมาภิบาลใน
องคก์ร หลกัธรรมในการพฒันางาน พฒันาคนและสังคม  สันติวฒันธรรม และความร่วมมือกบั
ประเทศต่าง ๆ ในสังคมโลก 

2. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทย  โดย
ประยุกต์ใช้ ศาสนธรรมในการพัฒนางาน  พัฒนาคนและสังคม การใช้หลักสันติวิธีใน
สังคมไทยและการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 

3. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิต 
4. ตระหนักในการเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  

เห็นคุณค่าของศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสังคม  ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  หลกัธรรมาภิบาล  หลกัธรรม 
ในการพฒันางานคนและสังคม  สันติวฒันธรรมความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. วเิคราะห์และประเมินสถานการณ์ การเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทยกบัสังคมโลก 
บนพื้นฐานของศาสนธรรม 

3. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอาชีพและการด าเนินชีวิต 
4. ปฎิบติัตนเป็นพลเมืองดีในสังคมระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
5. สืบสาน ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัสังคม  การจดัระเบียบทางสังคม  ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย  หลกัธรรมาภิ

บาลในองค์กร  หลักธรรมเพื่อพัฒนางาน  พฒันาคนและสังคม  สันติวฒันธรรม  ความเป็นพลเมืองดี                 
ความร่วมมือกบัประเทศต่าง ๆ  หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1502 เศรษฐกจิพอเพยีง 3 - 0 - 3 
(Sufficiency  Economy) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ ทศพิธราชธรรม 

หลกัสัปปุริสธรรม 7 และหลกัการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ รัชกาลปัจจุบนั 
2. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
3. ตระหนกัในความส าคญัของการพึ่งตนเองและกา้วทนัต่อยคุโลกาภิวตัน์  

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ ทศพิธราชธรรม หลกัสัปปุริส

ธรรม 7  และหลกัการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ รัชกาลปัจจุบนั 
2. วิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ หลักธรรมและหลักการทรงงาน 

ในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ รัชกาลปัจจุบนักบัการพฒันาประเทศ 
3. ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ ทศพิธราชธรรม หลกัสัปปุริสธรรม 7 
หลกัการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบนั โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
และการประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใชใ้นการด าเนินชีวิต 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1503 มนุษยสัมพนัธ์กบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 3 - 0 - 3 
(Human Relation and Sufficiency Economic Philosophy) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัมนุษยสัมพนัธ์และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สามารถพฒันาตนทางกาย วาจา ใจ ตามกระบวนการทางจิตวทิยา ศาสนธรรม และหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการสร้างงมนุษยสัมพนัธ์ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัมนุษยสัมพนัธ์และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ปฏิบติัตนเป็นผูน้ า ผูต้ามท่ีดีภายใตห้ลกัศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ประยุกต์ใช้หลักมนุษยสัมพันธ์และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเสริมสร้าง

ความสัมพนัธ์อนัดีระดบับุคคล ชุมชน สังคม ประเทศชาติ 
ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัมนุษยสัมพนัธ์ วธีิการพฒันาตนตามศาสนธรรมปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเสริมสร้างหลกัการพฒันาตนและองคก์รเพื่อการพฒันาชีวติและงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1504 ภูมิฐานถิ่นไทย 3 - 0 - 3 
(Geographical and History Study on Thailand) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน 
2. สามารถวิเคราะห์อิทธิพลของภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ ต่อการสร้างสรรค์วฒันธรรม  

เอกลกัษณ์การด ารงชาติไทย และการท่องเท่ียว 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการสืบสานภูมิศาสตร์ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

มาตรฐานรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน 
2. วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับวฒันธรรมไทย 

ภูมิปัญญาไทย  การด ารงชาติไทยการท่องเท่ียวและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
3. วิเคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์ับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์

วฒันธรรมและมีจิตส านึกต่อการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
4. ใชข้อ้มูลภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเท่ียวและการพฒันา 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกับภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ท้องถ่ิน อิทธิพลของภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ 
ต่อการสร้างสรรค์วฒันธรรม  เอกลกัษณ์ไทยและการด ารงชาติไทย  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัการอนุรักษแ์ละ
สืบสานวฒันธรรมไทย  ภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
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3000-1505 การเมืองการปกครองของไทย 3 - 0 - 3 
(Thai Politics and Administration) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 
1. มีความรู้เข้าใจเก่ียวกับวิวฒันาการการเมืองการปกครองของไทย   นโยบายในการพฒันา

ประเทศสิทธิมนุษยชน  การบริหารราชการแผน่ดิน และการปกครองทอ้งถ่ิน 
2. สามารถปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการมีส่วนร่วม และติดตามขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา

ประเทศและทอ้งถ่ิน 
มาตรฐานรายวชิา 

1. วิเคราะห์วิวฒันาการการเมืองการปกครองของไทย  นโยบายในการพัฒนาประเทศ  สิทธิ
มนุษยชนการบริหารราชการแผน่ดิน และการปกครองทอ้งถ่ิน 

2.  มีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง 
3. ใชข้อ้มูลทางการเมืองการปกครองเพื่อการพฒันาตนเองและสังคม 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัวิวฒันาการการเมืองการปกครองของไทย การบริหารราชการแผ่นดิน การปกครอง

ท้องถ่ิน พรรคการเมือง  การเลือกตั้ง  องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  และสิทธิ
มนุษยชน 
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3000-1506 ปัจจัยมนุษย์และกฎหมายการเดินอากาศ 3 - 0 - 3 
(Human Performance and Air Law) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให ้
1. เข้าใจข้อจ ากัดของมนุษย์ ชนิดของข้อผิดพลาด การแก้ไขข้อบังคบัสากล ด้านการบินและ

กฎหมายการเดินอากาศยานของประเทศไทย 
2. ตระหนักถึงข้อบังคับสากลเก่ียวกับความปลอดภัยในการเดินอากาศข้อก าหนดกฎหมาย

เดินอากาศของประเทศไทย 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความหมายของข้อจ ากัดของมนุษย์สาเหตุข้อผิดพลาดของมนุษย ์การ
แกไ้ขความส าคญัของใบส าคญัสมควรเดินอากาศ  

2. ประยกุตใ์ชข้อ้ก าหนด กฎหมายเดินอากาศของประเทศไทย 
ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบักฎของเมอร์ฟ่ีส์  ความผิดพลาดของมนุษย์  ขอ้จ ากดัของมนุษยท์างกายภาพ  เรียนรู้
ภาวะความกดดันการท างานของมนุษย์ ภาวะงานและการติดต่อประสานงานอุบัติเหตุ  ชนิดของความ
ผิดพลาด การแกไ้ขขอ้ผิดพลาด  อนุสัญญาวา่ดว้ยการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ  ขอ้บงัคบัสากลเก่ียวกบั
ความปลอดภยัในการเดินอากาศ  ขอ้ก าหนดในใบส าคญัสมควรเดินอากาศกฎหมายเดินอากาศของประเทศไทย 
 
 
 

63
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กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
3000-1601      การพฒันาทกัษะชีวติเพ่ือสุขภาพและสังคม 3 - 0 - 3  

(Life skill Development for Health and Society) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนนัทนาการ 
2. สามารถเลือกปฏิบัติกิจกรรมเพื่ อส่งเสริมสุขภาพท่ีสัมพันธ์กับชุมชน กิจกรรมสร้าง

ความสัมพนัธ์กบัชุมชนและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพฒันาทกัษะชีวติเพื่อสุขภาพและสังคม 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อ

พฒันาทกัษะชีวติและสุขภาพ 
2. เลือกปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการตาม

หลกัการ 
3. พฒันาสมรรถภาพทางกายใหส้ามารถปฎิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 
4. เป็นผูน้ าและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
5. โน้มน้าวให้ผู ้อ่ืน เข้าใจความต้องการและเหตุผลของตนเองด้วย เทคนิคและวิธีการ

ประชาธิปไตย 
6. วางแผนด าเนินชีวติใหส้อดคลอ้งกบัวชิาชีพ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัการประยุกต์ใช้หลกัการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ 

หลกัการเลือกกิจกรรมพฒันาทกัษะชีวิตและสุขภาพ  การจดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกับ
ครอบครัว เพื่อน สังคม  กระบวนการทางประชาสังคมเพื่อก าหนดบทบาทของตนเองในการมีส่วนร่วม
เก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้เร่ืองเพศอยา่งรอบดา้น  สารเสพติด  สารพิษและอุบติัภยัของชุมชน และกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมสุขภาพท่ีสัมพนัธ์กบัชุมชน 
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3000-1602 การบริหารจัดการสุขภาพเพ่ือภาวะผู้น า  3 - 0 - 3  
(Healthy Management for Leadership) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการบริหารจดัการพื้นฐานทางดา้นสุขภาพในการด ารงชีวิต 
2. มีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรงทั้งร่างกายและจิตใจ มีบุคลิกภาพท่ีดี 
3. สามารถป้องกนัหรือหลีกเล่ียงส่ิงเสพติดทั้งในระดบัตนเองและระดบัชุมชน 
4. มีทกัษะในการจดัการปัญหาโดยไม่ใชค้วามรุนแรง   
5. มีจิตส านึกและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานอาชีพตามหลกัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการบริหารจดัการพื้นฐานทางดา้นสุขภาพในการด ารงชีวติ 
2. เลือกเล่นกีฬาเพื่อออกก าลงักายตามหลกัการทางพลศึกษา 
3. แสดงความเป็นผูน้ าในการปฏิบติักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนตามหลกัการนนัทนาการ 
4. พฒันาสมรรถภาพทางกายใหส้ามารถปฎิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 
5. ใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการไม่ละเมิดสิทธิ 
6. จดัการกบัขอ้ขดัแยง้โดยสันติวธีิ 
7. มีกระบวนการคิด ไตร่ตรองการแกปั้ญหาในสถานการณ์เฉพาะหนา้ 
8. วางแผนด าเนินชีวติใหส้อดคลอ้งกบัวชิาชีพ 
9. ปฏิบติังานโดยค านึงถึงความปลอดภยั 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัการประยุกต์ใช้หลกัการบริหารจดัการกบัการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  การพฒันา

ทกัษะชีวิตเพื่อภาวะผูน้ า  อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ  เศรษฐศาสตร์เพื่อการ
ด ารงชีวิตพฤติกรรมการบริโภคท่ีน าไปสู่ปัญหาสุขภาพ  สัญญาณเบ้ืองตน้ของการเกิดโรค  ระบบบริการ
สุขภาพ  การใช้       ภูมิปัญญาชาวบา้นในการดูแลสุขภาพ   ปัญหาสุขภาพจากแรงงานยา้ยถ่ิน  ทกัษะการ
เรียนรู้และการแกปั้ญหาส่ิงเสพติดและความรุนแรง  และการศึกษาพฤติกรรมมนุษยเ์พื่อพฒันาตนเอง  
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3000-1603 พฤติกรรมนันทนาการกบัการพฒันาตน      3 - 0 - 3  
(Behavioral Recreation and Self Development) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมมนุษย ์การพฒันาตนเองและหลกัการนนัทนาการ 
2.  มีทกัษะพื้นฐานทางดา้นนนัทนาการ 
3.  มีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรงทั้งร่างกายและจิตใจ มีบุคลิกภาพท่ีดี 
4.  สามารถจดักิจกรรมกลุ่มใหส้อดคลอ้งกบังานอาชีพ 
5.  มีทกัษะการส่ือสารเพื่อสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลในสังคม 

สมรรถนะรายวชิา 
1.   แสดงความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมมนุษย ์การพฒันาตนเองและหลกัการนนัทนาการ 
2. เลือกปฏิบติักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนตามหลกัการนนัทนาการ 
3.   ใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการไม่ละเมิดสิทธิ 
4.   เผยแพร่ความรู้เร่ืองสิทธิในเร่ืองสุขภาพท่ีเก่ียวกบัการท างาน 
5.   เป็นผูน้ าและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
6.   วางแผนด าเนินชีวติใหส้อดคลอ้งกบัวชิาชีพ 
7.   ปฏิบติังานโดยค านึงถึงความปลอดภยั 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัแนวคิดพฤติกรรมมนุษยแ์ละปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพของการท างาน 

วางแผนแกไ้ขปัญหาเพื่อให้มีสุขภาวะ อาชีวอนามยัและความปลอดภยัจากการประกอบอาชีพ  การพฒันา
บุคลิกภาพ การติดต่อส่ือสาร การท างานเป็นทีม มนุษยสัมพนัธ์ส่งเสริมภาวะผูน้ าดว้ยการออกแบบและจดั
กิจกรรมนนัทนาการตามหลกัการ  น าหลกัการมีน ้าใจนกักีฬาประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
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3000-1604 เทคนิคการพฒันาสุขภาพในการท างาน    2 - 0 -2   
(Improving  Health  Technique for Careers)   

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคนิควธีิการพฒันาสุขภาพในการท างานและการด ารงชีวิต 
2. มีทกัษะพื้นฐานทางดา้นสุขภาพในการด ารงชีวติ 
3. มีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรงทั้งร่างกายและจิตใจ มีบุคลิกภาพท่ีดี 
4. สามารถป้องกนัหรือหลีกเล่ียงสารเสพติดทั้งในระดบัตนเองและระดบัชุมชน 
5. มีทกัษะในการจดัการปัญหาโดยไม่ใชค้วามรุนแรง  
6. วิเคราะห์สภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีส่งผลกระทบกบัตนเองและชุมชนอนัเน่ืองมาจาก 

การเขา้สู่อาเซียน 
7. มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย ์มีวนิยั เหมาะสมกบัการปฏิบติังานในอาชีพนั้น ๆ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัเทคนิควธีิการพฒันาสุขภาพในการท างานและการด ารงชีวติ 
2. ใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการไม่ละเมิดสิทธิ 
3. เผยแพร่ความรู้เร่ืองสิทธิในเร่ืองสุขภาพท่ีเก่ียวกบัการท างาน 
4. จดัการกบัขอ้ขดัแยง้โดยสันติวธีิ 
5. แกปั้ญหาในสถานการณ์เฉพาะหนา้ดว้ยกระบวนการคิด ไตร่ตรอง 
6. โน้มน้าวให้ผู ้อ่ืน เข้าใจความต้องการและเหตุผลของตนเองด้วย เทคนิคและวิธี การ

ประชาธิปไตย 
7. ไกล่เกล่ีย ลดความขดัแยง้ตามหลกัการ 
8. วางแผนด าเนินชีวติใหส้อดคลอ้งกบัวชิาชีพ 
9. ปฏิบติังานโดยค านึงถึงความปลอดภยั 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัส่ิงคุกคามสุขภาพอนามยัจากการท างานและการป้องกนัโรคจากการท างาน  โรคพิษ

สุราเร้ือรัง  โรคจากบุหร่ี  ปัญหาสังคมแรงงาน  ปัญหาสุขภาพแรงงานขา้มชาติ  โรคอุบติัใหม่และอุบติัซ ้ าท่ี
ระบาดจากการเคล่ือนยา้ยแรงงาน  สุขภาพจิตและการวิเคราะห์ความเช่ือท่ีส่งผลต่อสุขภาพจิต   ทกัษะการ
ป้องกนัภยัจากการก่อการร้าย  อาชญากรรมและการหลบหนีเขา้เมือง 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1605 สุขภาพชุมชน                              2 - 0 - 2 
(Community Health) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการดูแลและพฒันาสุขภาพชุมชน สุขภาพส่วนบุคคล   
2. มีทกัษะพื้นฐานทางดา้นสุขภาพในการด ารงชีวติ 
3. สามารถแกไ้ขปัญหาสุขภาพส่วนบุคคลเบ้ืองตน้ 
4. สามารถเผยแพร่ความรู้พื้นฐานในการดูแลสุขภาพสู่สถานศึกษาหรือชุมชน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการดูแลและพฒันาสุขภาพชุมชน สุขภาพส่วนบุคคล   
2. ใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการไม่ละเมิดสิทธิ 
3. เผยแพร่ความรู้เร่ืองสิทธิในเร่ืองสุขภาพท่ีเก่ียวกบัการท างาน 
4. จดัการกบัขอ้ขดัแยง้โดยสันติวธีิ 
5. มีกระบวนการคิด ไตร่ตรองการแกปั้ญหาในสถานการณ์เฉพาะหนา้ 
6. วางแผนด าเนินชีวติใหส้อดคลอ้งกบัวชิาชีพ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัหลกัสุขภาพชุมชน  สุขภาพส่วนบุคคล  การดูแลและแก้ไขปัญหาสุขภาพส่วนบุคคล

และชุมชน  สุขภาพจิต  การควบคุมโรคติดต่อ  หลกัโภชนาการ  กลไกคุม้ครองผูบ้ริโภค  การบริโภคท่ีย ัง่ยืน  
การปฐมพยาบาล  บทบาทและการมีส่วนร่วมในการพฒันาสุขภาพชุมชน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1606 การคิดอย่างเป็นระบบ 2 - 0 - 2 
(Systematic Thinking) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพื้นฐานในการคิดอยา่งเป็นระบบ
2. มีทกัษะการคิดอย่างเป็นระบบในการจดัล าดบังาน การตดัสินใจ การจดัการกบัความเส่ียงและ

การแกปั้ญหา
3. สามารถน าทกัษะการคิดอยา่งเป็นระบบไปใชใ้นการตดัสินใจ โดยพิจารณาทั้งส่วนท่ีพอใจและ

ความเส่ียงเพื่อหลีกเล่ียงปัญหาและแกปั้ญหา
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการด าเนินชีวติและประกอบอาชีพดว้ยความรอบคอบและมีเหตุมีผล

มาตรฐานรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดอยา่งเป็นระบบ
2. ประเมินสถานการณ์ตามขั้นตอนท่ีก าหนด
3. วเิคราะห์การตดัสินใจตามขั้นตอนท่ีก าหนด
4. วเิคราะห์ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามขั้นตอนท่ีก าหนด
5. วเิคราะห์ปัญหาตามขั้นตอนท่ีก าหนด
6. ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการคิดอยา่งเป็นระบบในการด าเนินชีวิต

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะและขั้นตอนของกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ประเภทและวตัถุประสงค ์

ของค าถามท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล   ขั้ นตอนและแนวคิดของกระบวนการประเมินสถานการณ์ 
การวิเคราะห์การตัดสินใจ  การวิเคราะห์ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนและการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ทักษะ
กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  กระบวนการสืบคน้  กระบวนการมีส่วนร่วม  การตั้ง
ค  าถามโดยใชก้ารเรียนรู้ของกลุ่มและบริบทของแต่ละบุคคล 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1607 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 0 - 2 -1 
(Information for Learning) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแหล่งเรียนรู้ สารสนเทศ  การใช้สารสนเทศในการเรียนรู้และ

ด ารงชีวติ 
2. มีทกัษะในการสืบคน้สารสนเทศดว้ยเทคโนโลยีจากแหล่งสารสนเทศท่ีหลากหลายอย่างเป็น

สากล 
3. สามารถคดัเลือก รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ เพื่อสร้างนวตักรรมทางวิชาการ  

และวชิาชีพ 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชส้ารสนเทศเพื่อพฒันาการเรียนรู้และการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัแหล่งการเรียนรู้  สารสนเทศ และการใชส้ารสนเทศ 
2. สืบคน้สารสนเทศดว้ยเทคโนโลยอียา่งเป็นระบบสากล 
3. คดัเลือกสารสนเทศมาประยกุตใ์ชไ้ดต้รงตามความตอ้งการ 
4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการใชส้ารสนเทศสู่การปฏิบติัดา้นวชิาการและวชิาชีพ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ปฏิบัติเก่ียวกับสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ การสืบค้นสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การประยกุตใ์ชส้ารสนเทศเพื่อการศึกษา คน้ควา้ วจิยัและสร้างนวตักรรมทางวชิาการและวชิาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1608 พลศึกษาเพ่ืองานอาชีพ 0 - 2 - 1 
(Physical Education for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพื้นฐานเร่ืองความสมบูรณ์ทางกาย 
2. มีทกัษะในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอ่ื้น 
3. ใชกิ้จกรรมทางศึกษาในการจดัท าโครงการเพื่อพฒันาสุขภาพ 
4. มีทกัษะในการแกไ้ขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหนา้ 
5. มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  เล่นกีฬาเพื่อออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอตามหลกัการทางพลศึกษา 
2. พฒันาสมรรถภาพทางกายใหส้ามารถปฎิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 
3. เป็นผูน้ าและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
4. ปฏิบติังานโดยค านึงถึงความปลอดภยั 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ปฏิบติัเก่ียวกบักิจกรรมทางพลศึกษาหรือเล่นกีฬาโดยใชห้ลกัการทางพลศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
วางแผนแก้ปัญหาด้านสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอ่ื้น  ส่งเสริมบุคลิกภาพ  มนุษย
สัมพนัธ์  ภาวะผูน้ า และการมีน ้าใจนกักีฬาใหเ้หมาะสม ปลอดภยัต่อการท างานและการด ารงชีวติ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1609 ลลีาศเพ่ือการสมาคม 0 - 2 - 1 
(Social Dance for Association) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประวติั ความเป็นมา  ประเภทของการลีลาศและประโยชน์ของการ

ลีลาศ 
2. มีทกัษะในการลีลาศ 
3. ลีลาศอยา่งมีมารยาท 
4. สามารถปรับตวัเขา้งานสังคม และมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 

สมรรถนะรายวชิา 
1. พฒันาบุคลิกภาพใหส้ามารถปฎิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 
2. เป็นผูน้ าและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมตามหลกัการทางพลศึกษา 
3. เตรียมความพร้อมทางดา้นมารยาทและสังคม  
4. ปรับตวัเขา้กบัสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ปฏิบติัเก่ียวกบัการลีลาศเพื่อเขา้สังคม ประวติัและความรู้พื้นฐาน ประโยชน์และรูปแบบในการ
ลีลาศ มารยาทในการเขา้สังคม  มนุษยสัมพนัธ์และการปรับปรุงบุคลิกภาพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1610 คุณภาพชีวติเพ่ือการท างาน 1 - 0 - 1 
(Quality of Life for Work) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัทกัษะชีวติท่ีจ  าเป็นในชีวติประจ าวนัและการประกอบอาชีพ 
2. มีทกัษะเฉพาะบุคคลในการด าเนินชีวติ 
3.   ตระหนกัรู้คุณค่าในตนเอง 
4.   มีภาวะผูน้ าและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
5.   มีทกัษะในการจดัการปัญหาโดยไม่ใชค้วามรุนแรง  
6.   มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย ์มีวนิยั 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัทกัษะชีวติท่ีจ  าเป็นในชีวติประจ าวนัและการประกอบอาชีพ 
2. ใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการไม่ละเมิดสิทธิ 
3. เผยแพร่ความรู้เร่ืองสิทธิในเร่ืองสุขภาพท่ีเก่ียวกบัการท างาน 
4. จดัการกบัขอ้ขดัแยง้โดยสันติวธีิ 
5. แกปั้ญหาในสถานการณ์เฉพาะหนา้ดว้ยกระบวนการคิด ไตร่ตรอง 
6. มี เทคนิคและวิธีโน้มน้าวให้ผู ้อ่ืนเข้าใจความต้องการและเหตุผลของตนเองได้ด้วยวิธีการ

ประชาธิปไตย 
7. ด าเนินการไกล่เกล่ียลดความขดัแยง้ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัทกัษะชีวิตท่ีจ  าเป็นในชีวิตประจ าวนัและการประกอบอาชีพ  การจดัการปัญหาชีวิต 
ดา้นสุขภาพทางเพศเพื่อให้เกิดสุขภาวะ  หลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อความรุนแรง  ส่ิงเสพติด  การอยูร่่วมกนั 
ในสังคม  การเสียสละเพื่อส่วนรวม  ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการท างานโดยเนน้ทกัษะกระบวนการคิด  
เศรษฐศาสตร์เพื่อการด ารงชีวติ  พฤติกรรมการบริโภคท่ีน าไปสู่ปัญหาสุขภาพ 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
วชิำปรับพืน้ฐำนวชิำชีพ 

หลกัสูตรประกำศนียบตัรวชิำชีพช้ันสูง พุทธศักรำช 2557 
ประเภทวชิำอุตสำหกรรมท่องเทีย่ว 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
วชิำปรับพืน้ฐำนวชิำชีพ 

 
3700–0001 การโรงแรมและการท่องเท่ียว 3-0-3 
3700–0002 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืม 3-0-3 

       3700-0003 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว      2-2-3 
       3700-0004 บุคลิกภาพส าหรับธุรกิจบริการ 3-0-3 
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3700 – 0001  กำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว                        3-0-3 
(Hotel and Tourism Industry) 

จุดประสงค์รำยวชิำ เพื่อให้ 
1. มีความรู้เร่ืองอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเท่ียว 
2. มีความรู้ความเขา้ใจในงานบริการในอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเท่ียว 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัของอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเท่ียว 
4. มีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพการโรงแรมและท่องเท่ียว 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ระบุความส าคญัของอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเท่ียว 
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเท่ียว 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาเก่ียวกบัการโรงแรมและการท่องเท่ียว หลกัการ ประเภทของท่ีพกั งานบริการดา้นท่ีพกัแรมและ

การท่องเท่ียว ความสัมพนัธ์ระหวา่งธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่องเท่ียว การประสานงานภายในองคก์รและธุรกิจ
ท่ีเก่ียวขอ้ง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ โรงแรมและธุรกิจท่องเท่ียว 

 
  

76
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3700 – 0002 ควำมรู้ เบื้องต้นเกีย่วกบัอำหำรและเคร่ืองด่ืม 3-0-3 
 (Introduction to Food and Beverage) 

จุดประสงค์รำยวชิำ เพื่อให้ 
1. มีความรู้เก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีบริการในโรงแรม 
2. มีความรู้และเขา้ใจหลกัโภชนาการเบ้ืองตน้ รายการอาหาร และลกัษณะอาหารท่ีมีบริการ      

ในโรงแรม 
3. มีความรู้ในเร่ืองอุปกรณ์เคร่ืองใชเ้ก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืม 
4. มีความละเอียดรอบคอบและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีบริการในโรงแรม 
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัอุปกรณ์เคร่ืองใชเ้ก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืม 
3. แสดงความรู้เก่ียวกบัมารยาทในการรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม 
4.  

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืม  หลกัโภชนาการเบ้ืองตน้   ความรู้เก่ียวกบั 

อาหารและรายการอาหาร หลกัและวธีิการจดัรายการอาหารม้ือต่าง ๆ ประเภทของเคร่ืองด่ืม การบริการเคร่ืองด่ืม
กบัอาหารแต่ละประเภท  ชนิดและลกัษณะของเคร่ืองด่ืมท่ีมีบริการในโรงแรม อุปกรณ์เคร่ืองใชเ้ก่ียวกบัอาหาร
และเคร่ืองด่ืม มารยาทในการรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 

  

77
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3700-0003 เทคโนโลยสีำรสนเทศส ำหรับอุตสำหกรรมท่องเที่ยว      2-2-3 
 (Information Technology for Tourism Industry) 

จุดประสงค์รำยวชิำ เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
2. เลือกและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ในการด าเนินงานอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. เขา้ใจและสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตและระบบฐานขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์ 
2. ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  เคร่ืองมือและเทคโนโลยใีนการปฏิบติังาน 
3. ออกแบบเอกสารเพื่อวางแผน  ด าเนินงาน  รายงานดว้ยระบบขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์ 
4.  ด าเนินงานการส ารองทางธุรกิจส าหรับการบริการต่าง ๆ ดว้ยคอมพิวเตอร์ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  การจัดท าข้อมูล

สารสนเทศ  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการปฏิบติังาน  การสืบคน้  บนัทึก  จดัเก็บ  และการน าเสนอขอ้มูล
โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  เครือข่ายอินเตอร์เนต  การรวบรวมขอ้มูลและสถิติต่าง ๆ  และการรับ-ส่งจดหมาย
อีเล็คทรอนิคส์ 
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3700-0004 บุคลกิภำพส ำหรับธุรกจิบริกำร      2-2-3 
 (Personality for Service Sector ) 

จุดประสงค์รำยวชิำ เพื่อให้ 
1. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบับุคลิกภาพและการพฒันาบุคลิกภาพ 
2. มีทกัษะในการพฒันาบุคลิกภาพในธุรกิจบริการ 
3. มีเจตคติและตระหนกัถึงความส าคญัของบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกบัวชิาชีพ 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบับุคลิกภาพและการพฒันาบุคลิกภาพ 
2. แสดงบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกบัอาชีพ 
3.  มีทกัษะการพูดในท่ีชุมชน 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย ความส าคญัของบุคลิกภาพและการพฒันาบุคลิกภาพ การประเมิน

บุคลิกภาพของตนเอง การปรับปรุงบุคลิกภาพใหเ้หมาะสมกบัอาชีพ บุคลิกภาพดา้นการแต่งกาย การสร้างความ
ฉลาดทางอารมณ์ มารยาททางสังคม ศิลปะการพูดและการพูดในท่ีชุมชน บุคลิกภาพกบัการเป็นผูน้ า การคิดเชิง
บวก การปลูกฝังเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานวชิาชีพในธุรกิจบริการ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557    ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว   สาขาวชิาการท่องเท่ียว  

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
หมวดวชิำทกัษะวชิำชีพ  

กลุ่มทกัษะวชิำชีพพืน้ฐำน
กลุ่มบริหำรและจัดกำรวชิำชีพ  
3001-1001 การบริการงานคุณภาพในองคก์ร 3-0-3 
3001-1002 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ 2-2-3 

      กลุ่มทกัษะวชิำชีพพืน้ฐำน 
3700-1001 การด าเนินงานอุตสาหกรรมท่องเท่ียว      3-0-3 
3700-1002 หลกัการด าเนินงานโรงแรม      3-0-3 
3700-1003 ศิลปะการตอ้นรับและการบริการ      2-2-3 

      กลุ่มทกัษะวชิำชีพเฉพำะ 
3702-2001 ทรัพยากรท่องเท่ียวไทย 2-2-3 
3702-2002 ไทยศึกษาส าหรับการท่องเท่ียว 2-2-3 
3702-2003 พฤติกรรมและวฒันธรรมนกัท่องเท่ียว 2-2-3 
3702-2004 การจดัการธุรกิจท่องเท่ียว 2-2-3 
3702-2005 งานมคัคุเทศก์ 2-2-3 
3702-2006 กฎหมายเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว 3-0-3 
3702-2007 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว 3-0-3 

กลุ่มทกัษะวชิำชีพเลือก 
      สำขำงำนกำรท่องเทีย่ว 

3702-2101 การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 2-2-3 
3702-2102 ธุรกิจการบินและการจ าหน่ายบตัรโดยสาร 2-2-3 
3702-2103 การจดันนัทนาการเพื่อการท่องเท่ียว 2-2-3 
3702-2104 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจการท่องเท่ียว 2-2-3 
3702-2105 ภาษาองักฤษส าหรับงานมคัคุเทศก ์ 2-2-3 
3702-2106 การจดัการส านกังานธุรกิจท่องเท่ียว 2-2-3 
3702-2107 การจดัการประชุม นิทรรศการ และการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (ธุรกิจMICE) 2-2-3 
3702-2108 การสัมมนาการจดัการธุรกิจท่องเท่ียว 2-2-3 
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3702-2109 การด าเนินงานการท่องเท่ียวเดินป่า                                                                      2-2-3 
3702-2110 การด าเนินงานการท่องเท่ียวทางทะเล 2-2-3 
3702-2111 การด าเนินงานการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ                                                                   2-2-3 
3702-2112 การด าเนินงานการท่องเท่ียวชุมชนและโฮมสเตย ์                                               2-2-3 
3702-2113 การด าเนินงานการท่องเท่ียวเชิงเกษตร                                                                2-2-3 
3702-2114 การด าเนินงานการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ                                                                     2-2-3 
3702-2115 การท่องเท่ียวในประชาคมอาเซียน 2-2-3 
3702-2116 การด าเนินงานการท่องเท่ียวเชิงแนวคิด 2-2-3 
3702-2117 โลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 2-2-3 

สำขำวชิำธุรกจิกำรบิน           
3702-2201 การใหบ้ริการภาคพื้น 1-6-3 
3702-2202 คุณลกัษณะของเคร่ืองบินและสภาพโดยรอบเคร่ืองบิน 1-4-3 
3702-2203 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการใหบ้ริการธุรกิจการบิน 2-2-3 
3702-2204 ภาษาองักฤษส าหรับงานบริการภาคพื้น 1-4-3 
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กลุ่มทักษะวชิำชีพพืน้ฐำน   
3001-1001 กำรบริหำรงำนคุณภำพในองค์กำร 3-0-3 

(Quality Administration in Organization) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการองคก์ารและองคก์ร หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต หลกัการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน และการประยกุตใ์ชใ้นการจดัการงานอาชีพ  

2. สามารถวางแผนการจดัการงานอาชีพ โดยประยุกตใ์ชห้ลกัการจดัการองคก์าร การเพ่ิมประสิทธิภาพของ
องคก์ร และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการจดัการงานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยนั ประหยดั 
อดทนและสามารถท างานร่วมกนั 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการจัดการองค์การและองค์กร  การบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต           

การจดัการความเส่ียง และการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
2. วางแผนการจดัการองคก์ารและเพ่ิมประสิทธิภาพขององคก์รตามหลกัการ 
3. เลือกกลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานตามหลกัการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 
4. ก าหนดแนวทางจดัการความเส่ียงในงานอาชีพ 
5. ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการจดัการงานอาชีพ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาเก่ียวกบั การจดัองคก์าร การเพ่ิมประสิทธิภาพขององคก์ร การบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต  การ

จดัการความเส่ียง  กลยทุธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน  การน ากิจกรรมระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตมาประยกุตใ์ช้
ในการจดัการงานอาชีพ 
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3001-2001 เทคโนโลยสีำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรอำชีพ 2-2-3 
 (Information Technology for Works) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  การ
สืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพ 

2. สามารถสืบค้น จัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่าน จัดด าเนินการข้อมูลสารสนเทศ  น าเสนอและส่ือสารข้อมูล
สารสนเทศในงานอาชีพโดยใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจดัการอาชีพ 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสืบคน้ จดัด าเนินการและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงาน

อาชีพ โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  และ
โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ   

3. จดัเกบ็ คน้คืน ส่งผา่นและจดัด าเนินการขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 
4. น าเสนอและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  

การสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ  การจดัเก็บ คน้คืน ส่งผ่านและจดัด าเนินการขอ้มูลสารสนเทศ  การประยุกตใ์ชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปในการน าเสนอและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 
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กลุ่มทักษะวชิำชีพพืน้ฐำน 
3700-1001 กำรด ำเนินงำนอุตสำหกรรมท่องเทีย่ว 3-0-3 

(Operations in the Tourism Industry) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัพื้นฐานการด าเนินงานของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
2. วเิคราะห์ผลกระทบ สถานการณ์ และแนวโนม้ของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพดา้นการท่องเท่ียวในฐานะเจา้ของประเทศ 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1.  จดัการและดูแลตรวจสอบดา้นโครงสร้างพื้นฐานการท่องเท่ียว 

2.  วเิคราะห์ผลกระทบและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียวของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

3.  วเิคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และแนวโนม้ของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  

4.  ประเมิน วางแผน ประสานงาน และพฒันารูปแบบการท่องเท่ียวส าหรับชุมชนอยา่งย ัง่ยนื   

จดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงวถีิชีวติ การท่องเท่ียวเดินป่า ฯลฯ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
       ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัพื้นฐานการด าเนินงานอุตสาหกรรมท่องเท่ียว บทบาท และผลกระทบของ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว โครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว องคป์ระกอบของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียว รูปแบบและกิจกรรมการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื การท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงวถีิชีวติ การท่องเท่ียวเดินป่า ฯลฯ นโยบายและการส่งเสริมการท่องเท่ียวของ
ภาครัฐและเอกชน สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปัจจุบนั แนวทางการวางแผนพฒันา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว  แนวโนม้และทิศทางของการท่องเท่ียว 
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3700 –1002 หลกักำรด ำเนินงำนโรงแรม                  3-0-3 
(Hotel Operation) 

จุดประสงค์รำยวชิำ เพ่ือให้ 
                     1.  มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการด าเนินงานในธุรกิจโรงแรม และการแบ่งสายงานต่าง ๆ  
                         ในโรงแรม 

2. มีความเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ของแผนกต่าง ๆ ในธุรกิจโรงแรม 
3. มีความรู้ความเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม 
4. มีเจตคติท่ีดีต่องานในธุรกิจโรงแรม 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
        1.  แสดงความรู้เร่ืองหลกัการด าเนินงานโรงแรม 
        2.  จ าแนกสายงานในโรงแรม 
        3. ระบุความสัมพนัธ์ของแผนกต่าง ๆ ในธุรกิจโรงแรม 
        4.  จ าแนกปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการด าเนินงานโรงแรม ประวติัความเป็นมา วิวฒันาการของธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ 
ท่ีพกั   ประเภทของธุรกิจท่ีพกัและโรงแรม  ระบบการบริหารกิจการโรงแรม หน้าท่ีความรับผิดชอบของ 
แผนกต่าง ๆ ในโรงแรม ความสัมพนัธ์ของแผนกต่าง ๆในโรงแรม   ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม 
ตลอดจนปัญหาท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจโรงแรม  สถานการณ์และแนวโนม้ดา้นการโรงแรมในปัจจุบนั 
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3700 – 1003  ศิลปะกำรต้อนรับและกำรบริกำร 2-2-3 
(Art of Reception and Service) 

จุดประสงค์รำยวชิำ    เพื่อให้ 
1. มีความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัศิลปะการตอ้นรับและบริการ 
2. มีทกัษะ ปฏิบติัตามขั้นตอนวิธีการตอ้นรับ และเทคนิคในการใหบ้ริการ 
3. มีเจตคติท่ีดีในงานอาชีพบริการ 

สมรรถนะรำยวชิำ 
 1.  จดัการและรักษาความสัมพนัธ์ในท่ีท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.  สร้างและรักษาแนวทางการท างานเป็นทีมเพื่องานบริการ 
 3.  ดูแลและควบคุมการปฏิบติังานตอ้นรับและบริการ 
 4.  ส่ือสารทางโทรศพัทแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5.  น าเสนอสินคา้และบริการแก่ลูกคา้ 
 6.  จดัการและแกปั้ญหาความขดัแยง้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัศิลปะการตอ้นรับและการบริการ หลกัการ ความส าคญัและรูปแบบในการ
ใหบ้ริการ การตอ้นรับและเทคนิคในการใหบ้ริการ การอยูร่่วมกนัและการปรับตวัในสังคม การผกูมิตรไมตรี
พฤติกรรมของลูกคา้ จิตวทิยาการบริการ การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ เทคนิคการจูงใจ การสร้างความประทบัใจ
ใหก้บัลูกคา้ แนวทางการท างานเป็นทีมเพื่องานบริการ การส่ือสารทางโทรศพัทแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ การ
จดัการและแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
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3702-2001 ทรัพยำกรท่องเทีย่วไทย  2-2-3 
(Thai Tourism Resources) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัทรัพยากรท่องเท่ียวไทย 
2. มีทกัษะในการน าเสนอทรัพยากรท่องเท่ียว และผลิตภณัฑพ์ื้นเมืองท่ีส าคญัของไทย 
3. ตระหนกัถึงคุณค่าของทรัพยากรท่องเท่ียว  การอนุรักษแ์ละการพฒันาทรัพยากรท่องเท่ียว 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัทรัพยากรการท่องเท่ียวไทย  
2.  จ าแนกประเภททรัพยากรดา้นการท่องเท่ียว 
3.  จดักิจกรรมอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรท่องเท่ียว 
4.  น าเสนอ ใหค้  าแนะน าและให้ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรท่องเท่ียวและผลิตภณัฑพ์ื้นเมืองท่ีส าคญั

ของไทย 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัทรัพยากรท่องเท่ียวของไทย  จดัสรรและจ าแนกประเภทของทรัพยากร 
การท่องเท่ียว ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียวไทย แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  โบราณสถาน โบราณวตัถุ  
ศิลปวฒันธรรม  แหล่งท่องเท่ียวมรดกโลกของไทย  กิจกรรมและผลิตภณัฑพ์ื้นเมือง การอนุรักษแ์ละพฒันา
ทรัพยากรท่องเท่ียว ใหค้  าแนะน าและใหข้อ้มูลดา้นแหล่งท่องเท่ียว และการศึกษานอกสถานท่ี 
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3702-2002 ไทยศึกษำส ำหรับกำรท่องเที่ยว       2-2-3 
              (Thai Studies) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจความเป็นมาและความส าคญัของประวติัศาสตร์ชาติไทย และศิลปวฒันธรรมไทย 
2. มีทกัษะในการน าเสนอขอ้มูลประวติัศาสตร์ชาติไทย และศิลปวฒันธรรมไทย 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัของมรดกทางภูมิปัญญาไทยและการอนุรักษว์ฒันธรรมไทย 

สมรรถนะรำยวชิำ 
        1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ชาติไทยและวิถีความเป็นไทย 
        2.  ประยกุตใ์ชศิ้ลปวฒันธรรมไทยเพื่อการท่องเท่ียว 
        3.  อนุรักษแ์ละส่งเสริมมรดกทางภูมิปัญญาไทย 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความเป็นมาของประวติัศาสตร์ชาติไทย สังคมไทย เศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครอง  เทศกาล งานประเพณีและวฒันธรรมไทย  วรรณคดีไทยเพื่อการท่องเท่ียว  ศิลปกรรมไทย  หตัถกรรม
และสถาปัตยกรรมไทย  นาฏศิลป์และดนตรีไทย อาหารไทย ขนมและผลไมไ้ทย มรดกทางภูมิปัญญาไทย พุทธ
ศาสนา และศาสนาอ่ืน  ๆในประเทศไทย  ประวติัศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย การเปล่ียนแปลง
วฒันธรรมในยคุปัจจุบนั การศึกษานอกสถานท่ี 
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3702-2003 พฤติกรรมและวฒันธรรมนักท่องเทีย่ว  2-2-3      
                            (Tourist Behavior) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 
2. วเิคราะห์พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในการใชบ้ริการ และจดักิจกรรม 

ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มนกัท่องเท่ียว 
3. มีทกัษะในการปฏิสัมพนัธ์ และแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ใหก้บันกัท่องเท่ียว 
4. ตระหนกัถึงความส าคญัของความแตกต่างทางวฒันธรรม 

สมรรถนะรำยวชิำ 
        1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวแต่ละภูมิภาค 
        2.  วเิคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมการใชบ้ริการทางการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวแต่ละ  
                          ภูมิภาค 

       3.  ประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวในการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวและการแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะหนา้ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในด้าน ค่านิยม สังคม 

วฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันักท่องเท่ียวในแต่ละภูมิภาค พฤติกรรมการท่องเท่ียว 

พฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมพฤติกรรมการใช้บริการขนส่ง พฤติกรรมการบริโภค  การซ้ือของ การจดั
กิจกรรมให้ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มนกัท่องเท่ียว ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในการปฏิสัมพนัธ์
กบันกัท่องเท่ียว 
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3702-2004 กำรจัดกำรธุรกจิน ำเทีย่ว                                                                                     2-2-3 
(Tour Business Management) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพ่ือให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการด าเนินงานธุรกิจน าเท่ียว 
2. มีทกัษะในการคิดวเิคราะห์เชิงบูรณาการเพื่อการท่องเท่ียว   
3. มีทกัษะในการจดัท า  เสนอขาย จดัน าเท่ียวแก่นกัท่องเท่ียว ตามรายการน าเท่ียวและใชเ้ทคนิค

การแกปั้ญหา 
4. ตระหนกัถึงความส าคญัของจรรยาบรรณในวชิาชีพ และมีกิจนิสัยท่ีดีในการท างาน  

สมรรถนะรำยวชิำ 
1.   แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการด าเนินงานในธุรกิจน าเท่ียว 
2.   จดัท า เสนอขาย และจดัน าเท่ียวแก่นกัท่องเท่ียวตามรายการน าเท่ียวและการแกปั้ญหา  
3.  ประยกุตใ์ชแ้ละบูรณาการความรู้เก่ียวกบัการจดัการธุรกิจน าเท่ียวในการบริการทางการ

ท่องเท่ียว การแกไ้ขปัญหาให้กบันกัท่องเท่ียว 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการด าเนินงานธุรกิจน าเท่ียว โครงสร้างบทบาทหนา้ท่ีและ
รูปแบบของธุรกิจน าเท่ียว กระบวนการจดัน าเท่ียว คิดคน้ ปรับปรุง พฒันา และติดตามกิจกรรมการท่องเท่ียว
การจดัท ารายการน าเท่ียว  การเสนอขายการน าเท่ียว การท าธุรกรรมทางการเงินกบัธนาคาร  การแลกเปล่ียน
เงินตรา  การประกนัภยัในการท่องเท่ียว  การใหบ้ริการแนะน าและใหข้อ้มูลดา้นแหล่งท่องเท่ียว การอ านวย
ความสะดวกและเทคนิคการแกปั้ญหา  การลดความขดัแยง้และการจดัการความเส่ียง  การคิดวเิคราะห์เชิงบูรณา
การเพื่อการท่องเท่ียว  จรรยาบรรณในวชิาชีพธุรกิจน าเท่ียว  การรักษาความปลอดภยัของการประกอบการ และ
การรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีในท่ีท างาน 
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3702-2005 งำนมัคคุเทศก์ 2-2-3 
(Tour Guide) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้   
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบังานมคัคุเทศก ์
2. มีทกัษะในการปฏิบติังานมคัคุเทศก ์
3. มีจรรยาบรรณในวชิาชีพมคัคุเทศก ์

สมรรถนะรำยวชิำ 
1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการมคัคุเทศกแ์ละการจดัน าเท่ียว 
2.  แนะน าและใหข้อ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว ควบคุมการน าเท่ียว ดูแลความปลอดภยัและให้การปฐม

พยาบาลเบ้ืองตน้กบันกัท่องเท่ียว 
3.  เป็นผูน้ าและบริหารจดัการทีมงานดา้นการน าเท่ียว   
4.  วางแผน ประสานงานและด าเนินการน าเท่ียวการท่องเท่ียวรูปแบบต่าง  
5.  บรรยายและน าชมแหล่งท่องเท่ียวตามรายการน าเท่ียว 
6. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัหลกัการมคัคุเทศกใ์นการแกไ้ขปัญหาในการน าเท่ียว 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการ คุณสมบติั  บทบาท หนา้ท่ี จรรยาบรรณ และวธีิปฏิบติัของมคัคุเทศก์
ทัว่ไป ประเภทของมคัคุเทศก์  ศิลปะการพูดส าหรับมคัคุเทศก ์ และการครองใจผูใ้ชบ้ริการ  เทคนิควธีิการ 
จดัน าเท่ียว ระเบียบพิธีการ เขา้ – ออกราชอาณาจกัร การตรวจลงตรา (VISA)  พิธีการทางศุลกากร (CUSTOM)  
การแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  การก าหนดแผนงานการท่องเท่ียว  การรับเขา้ – น าเท่ียว – ส่งออก  การจดั
กิจกรรมท่องเท่ียว  การติดต่อประสานงานท่ีเก่ียวขอ้ง การจดักิจกรรมนนัทนาการ การดูแลความปลอดภยัและ
การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ให้กบันกัท่องเท่ียว ปฏิบติัการน าชมและใหข้อ้มูลแหล่งท่องเท่ียว  การใชว้าทศิลป์และ 
การฝึกพูดในท่ีชุมชน การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 
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3702-2006 กฎหมำยเพ่ืออุตสำหกรรมท่องเทีย่ว 3-0-3 
(Law for Tourism Industry) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้   
1. รู้และเขา้ใจกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
2. ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว มคัคุเทศกแ์ละธุรกิจน าเท่ียว 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1.   แสดงความรู้เก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
2.   ประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเพื่อด าเนินธุรกิจให้

สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดการจดัน าเท่ียว         
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาเก่ียวกบัพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ฉบบัปัจจุบนั พระราชบญัญติัอุทยาน 

แห่งชาติ กฎหมายสงวนและการคุม้ครองสัตวป่์า  พระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ พระราชบญัญติั 
การขนส่ง พระราชบญัญติัโรงแรม กฎหมายเก่ียวกบัการตรวจคนเข้าเมือง กฎหมายภาษีอากรและศุลกากร   
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ รวมทั้งการให้ความ
เป็นธรรมแก่นกัท่องเท่ียว มคัคุเทศกแ์ละธุรกิจน าเท่ียว 
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3702-2007 กำรตลำดเพ่ืออุตสำหกรรมท่องเทีย่ว  3-0-3 
(Marketing for Tourism Industry)  

จุดประสงค์รำยวชิำ เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
2. วเิคราะห์แนวโนม้และรูปแบบการตลาดในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
3. ประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นการตลาดเพื่อด าเนินงานอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว  
2.  วเิคราะห์สถานการณ์  สภาพแวดลอ้มทางการตลาด  เพื่อแผนการตลาดและแผนการส่งเสริม 

การตลาดในงานอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
 3.  ด าเนินงาน  ประสานงานกิจกรรมดา้นการตลาด  การผลิตแผน่พบั/โปรชวัร์  

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาเก่ียวกบัการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว  องคป์ระกอบของการตลาด ลกัษณะสินคา้และตลาด

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว  การวิเคราะห์สถานการณ์  สภาพแวดล้อมทางการตลาด  จดัท าแผนการตลาดและ
แผนการส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด  การผลิตแผน่พบั/โปรชวัร์และส่ือเพื่อส่งเสริมการขาย ศึกษา
แนวโนม้ทางการตลาดเพื่อการด าเนินงาน 
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กลุ่มทักษะวชิำชีพเลือก   
3702-2101 กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน        2-2-3 

              (Sustainable Tourism) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
2. ประเมินศกัยภาพในการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัของการเสริมสร้างความร่วมมือและจิตส านึกในการพฒันา 

การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
สมรรถนะรำยวชิำ 
        1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
        2.  ประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืในการจดักิจกรรมทางการท่องเท่ียว 
                     3.  คน้ควา้ วจิยัและน าผลการวจิยัสินคา้ทางการท่องเท่ียวไปใชใ้นการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่ง 
                          ย ัง่ยนื 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ศึกษาเก่ียวกบัความหมาย  หลกัการจดัการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื   การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื   
นโยบายของรัฐและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ 
การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื  จิตส านึกในการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื กฎหมายและขอ้ก าหนดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื สถานการณ์และแนวโนม้การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื  การคน้ควา้วจิยัและ 
น าผลการวจิยัสินคา้ทางการท่องเท่ียวไปใชใ้นการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
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3702-2102 ธุรกจิกำรบินและกำรจ ำหน่ำยบัตรโดยสำร 2 -2 -3 
(Airline Business and Ticketing) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจการบิน  สายการบิน  ตารางเวลาการบิน
2. รู้หลกัการส ารองท่ีนัง่และการจ าหน่ายบตัรโดยสาร
3. ด าเนินการจอง ยืนยนัการจอง และออกบัตรโดยสาร ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Online

Booking)
4. มีจิตนิสัยท่ีดีในการท างาน

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. อธิบายรายละเอียดของงานสายการบิน  การอ่านตารางเวลาการบิน
2. รับและด าเนินการส ารองบตัรโดยสารต่าง ๆ ดว้ยระบบการส ารองผา่นคอมพิวเตอร์
3. จดัท าและออกบตัรโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ ระหวา่งประเทศ และบตัรโดยสารอ่ืน ๆ
4. ใชร้หสัสากลในการส ารองบตัรโดยสาร
5. จดัการส่งเสริมการจ าหน่ายบตัรโดยสาร
6. ประยกุตใ์ชค้วามรู้ในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในการส ารองท่ีนัง่และการจ าหน่ายบตัร

โดยสาร
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัธุรกิจการบิน  สายการบินประเทศต่างๆ  การใหบ้ริการของสายการบิน  
ตารางเวลาการบิน การส ารองท่ีนัง่และจดัจ าหน่ายบตัรโดยสาร ตารางเวลาเดินทาง เส้นทางโดยสาร พาหนะ
รถยนต ์รถไฟ เรือ และเคร่ืองบิน การออกบตัรโดยสาร การใชร้หสัสากลในการส ารองบตัรโดยสาร การค านวณ
อตัราค่าโดยสาร การจองผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Online Booking) การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในการส ารอง
ท่ีนัง่และการจ าหน่ายบตัรโดยสาร 
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3702-2103 กำรจัดนันทนำกำรเพ่ือกำรท่องเทีย่ว  2 -2- 3 
 (Recreation for Tourism) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้   

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการจดันนัทนาการเพื่อการท่องเท่ียว 
2. เลือกและประยกุตใ์ชอุ้ปกรณ์ในการจดักิจกรรมนนัทนาการเพื่อการท่องเท่ียว 
3. จดักิจกรรมนนัทนาการและกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์เพื่อการท่องเท่ียว 
4. มีกิจนิสัยท่ีดีในการท างาน 

สมรรถนะรำยวชิำ 
    1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดันนัทนาการเพื่อการท่องเท่ียว 
    2.  ปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการเพื่อการท่องเท่ียว 

                  3.  ดูแลความปลอดภยัในการจดักิจกรรมนนัทนาการเพื่อการท่องเท่ียว 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการจดัการนนัทนาการเพื่อการท่องเท่ียว การเลือกและประยุกต์ใช้
อุปกรณ์ในการจดักิจกรรมนนัทนาการ การจดักิจกรรมนนัทนาการเพื่อการท่องเท่ียวและกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ท่ี
เหมาะสมกบันกัท่องเท่ียว การดูแลความปลอดภยัในการจดักิจกรรมท่องเท่ียว 
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3702-2104 ภำษำองักฤษส ำหรับธุรกจิกำรท่องเที่ยว  2-2-3 
(English for Business Tourism) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัค าศพัท ์ ส านวนและโครงสร้างภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจท่องเท่ียว 
2. มีทกัษะในการส่ือสาร สนทนาโตต้อบ และใหข้อ้มูลกบันกัท่องเท่ียว 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัของการส่ือสารโดยใชภ้าษาองักฤษ 

สมรรถนะรำยวชิำ 
    1.  ใชค้  าศพัท ์ส านวนและโครงสร้างภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจท่องเท่ียว 
    2.  อ่าน เขียนและส่ือสารภาษาองักฤษไดใ้นระดบัสูงขั้นหวัหนา้งาน 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัค าศพัท ์ส านวน และโครงสร้างภาษาท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  การ
ส่ือสาร สนทนาโตต้อบเก่ียวกบัการโรงแรม การท่องเท่ียวและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง การให้ขอ้มูลของโรงแรมท่ีพกั 
สถานท่ีท่องเท่ียว เส้นทาง การเดินทางและบริการอ่ืนๆ การอ่านขอ้มูลข่าวสารและประกาศต่างๆท่ีเก่ียวกบั
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
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3702-2105 ภำษำองักฤษส ำหรับงำนมัคคุเทศก์  2 -2-3 
  (English for Tour Guide) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้   

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัค าศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษท่ีใชส้ าหรับงานมคัคุเทศก ์
2. มีทกัษะในการส่ือสาร ภาษาองักฤษในงานอาชีพมคัคุเทศก ์
3. ตระหนกัถึงความส าคญัของการส่ือสารโดยใชภ้าษาองักฤษ  

สมรรถนะรำยวชิำ 
    1.  ใชค้  าศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษในงานมคัคุเทศก ์
    2.  อ่าน เขียนและส่ือสารภาษาองักฤษไดใ้นระดบัสูงขั้นหวัหนา้งาน 
    3.  ใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวต่างชาติ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับค าศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษท่ีใช้ในงานมัคคุเทศก์ การพูด 
ฟัง อ่าน เขียนภาษาองักฤษในงานอาชีพมคัคุเทศก์ การใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวต่างชาติ 
การให้ข้อมูล แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว เส้นทาง ท่ีพกั เอกสารการเดินทาง ตารางการเดินทาง ตารางบิน  
ตัว๋โดยสารต่างๆ 
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3702-2106 กำรจัดกำรส ำนักงำนธุรกจิท่องเทีย่ว  2-2-3 
 (Tourism Operation Office) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีและขั้นตอนการปฏิบติังานในส านกังานธุรกิจท่องเท่ียว 
2. มีทกัษะในการปฏิบติังานในส านกังานธุรกิจท่องเท่ียว 
3. มีกิจนิสัยท่ีดีในการท างาน 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1.   ดูแลควบคุมการปฏิบติังานของพนกังาน ฝึกทกัษะในการท างานใหแ้ก่พนกังาน การจดัตาราง

การท างานและมอบหมายงานแก่พนกังานในส านกังาน 
2.   พฒันาความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ส ารองและประสานงานกบัผูใ้หบ้ริการทางการท่องเท่ียว 
3.   ด าเนินวธีิการป้องกนัและลดการสูญเสียทรัพยสิ์นในส านกังาน ดูแลตรวจสอบระบบการ

จดัการบริหารงานในส านกังาน จดัการดา้นการเงินและงบประมาณ และแกไ้ขปัญหาใน
ส านกังานธุรกิจท่องเท่ียว  

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ี ขั้นตอนการปฏิบติังานในส านกังานธุรกิจท่องเท่ียว  วิธีการ
จดัการเอกสารส าคญัต่างๆ เทคนิคการติดต่อประสานงาน และใหค้  าแนะน าในการบริการลูกคา้  ดูแลควบคุมผล
การปฏิบติังานของพนกังาน  ฝึกทกัษะในการท างานให้แก่พนกังาน การจดัตารางการท างานและมอบหมายงาน
แก่พนกังานในส านกังาน ด าเนินวิธีการป้องกนัและลดการสูญเสียทรัพยสิ์นในส านกังาน ดูแลตรวจสอบระบบ
การจดัการบริหารงานในส านกังานธุรกิจท่องเท่ียว ตลอดจนแกไ้ขปัญหาในส านกังานธุรกิจท่องเท่ียว 
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3702-2107 กำรจัดกำรประชุม นิทรรศกำร และกำรท่องเทีย่วเพ่ือเป็นรำงวลั (ธุรกจิ MICE)  2 -2-3 
(Meeting Incentive Convention Exhibition) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการจดัประชุม  นิทรรศการ และการท่องเท่ียวเพื่อ 

เป็นรางวลั (MICE) 
2. ระบุรูปแบบและความแตกต่างการจดัประชุม นิทรรศการ และการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 

(MICE) 
3. มีกิจนิสัยท่ีดีในการท างาน 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1.   วางแผน ด าเนินการจดัประชุมสัมมนา นิทรรศการ และการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (MICE) 
2.   บริหารทรัพยากรต่างๆใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประชุมสัมมนา นิทรรศการ และการท่องเท่ียว

เพื่อเป็นรางวลั (MICE) 
 3.  ใชเ้ทคโนโลยกีารติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีส่งเสริมการจดัประชุมสัมมนา นิทรรศการ 

และการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (MICE) 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัประชุมสัมมนา นิทรรศการ และการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั(MICE) 

รูปแบบ การวางแผน และด าเนินงานการจดัประชุมสัมมนา นิทรรศการ และการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (MICE) 

การบริหารทรัพยากรต่างๆให้สอดคลอ้งกบัการจดัประชุมสัมมนา นิทรรศการ และการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 

(MICE) การใชเ้ทคโนโลยกีารติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีส่งเสริมการจดัประชุมสัมมนา นิทรรศการ และ
การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (MICE) 
 
  

100



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557             ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                     สาขาวชิาการท่องเท่ียว  

3702-2108 กำรสัมมนำกำรจัดกำรธุรกจิท่องเทีย่ว  2-2-3 
(Seminar in Tourism) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้   
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ รูปแบบการจดัประชุมสัมมนา 
2. มีทกัษะในการวางแผนและจดัการประชุมสัมมนาดา้นการท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ 
3. มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับการประชุมสัมมนา 
4. มีกิจนิสัยท่ีดีในการท างาน 

สมรรถนะรำยวชิำ 
       1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ รูปแบบการจดัประชุมสัมมนาดา้นการท่องเท่ียว 
       2.  ด าเนินการจดัประชุมสัมมนาดา้นการท่องเท่ียว 
       3.  ใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับการประชุมสัมมนา 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการ รูปแบบการจดัประชุมสัมมนาด้านการท่องเท่ียว การติดต่อ
ประสานงาน การเชิญวิทยากรภายนอกบรรยายพิเศษ การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับการประชุมสัมมนา 
กระบวนการจดัประชุมสัมมนา การศึกษาดูงานดา้นการท่องเท่ียว 
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3702-2109 กำรด ำเนินงำนกำรท่องเทีย่วเดินป่ำ  2-2-3 
(Trekking Operation) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการด าเนินการท่องเท่ียวเดินป่า 
2. ด าเนินการจดัการท่องเท่ียวเดินป่า 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัของการท่องเท่ียวเดินป่า 

สมรรถนะรำยวชิำ 
       1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการด าเนินการท่องเท่ียวเดินป่า 
       2.  ด าเนินการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเดินป่า 
       3.  วเิคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวเดินป่า   

                     4.  อนุรักษแ์ละการส่งเสริมการจดัการท่องเท่ียวเดินป่า 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ประเภทของป่า สัตว์ป่า พืชพรรณ การยงัชีพในป่า การใช้เข็มทิศ 
และแผนท่ี วฒันธรรมประเพณีและวถีิชีวิตของชุมชนในทอ้งถ่ิน ชาวเขาเผา่ต่าง ๆ ของไทย หลกัการเลือกท าเลท่ี
พกัแรม การจดักิจกรรมการท่องเท่ียวแบบเดินป่าและผลกระทบ การอนุรักษพ์นัธ์ุป่า 
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3702-2110 กำรด ำเนินงำนกำรท่องเทีย่วทำงทะเล  2-2-3 
(Marine Tourism Operation) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการท่องเท่ียวทางทะเล 
2. ด าเนินการจดัการท่องเท่ียวทางทะเล 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัของการท่องเท่ียวทางทะเล 

สมรรถนะรำยวชิำ 
       1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการด าเนินการท่องเท่ียวทางทะเล 
       2.  ด าเนินการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวทางทะเล 
       3.  วเิคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวทางทะเล 

                     4.  อนุรักษแ์ละการส่งเสริมการจดัการท่องเท่ียวทางทะเลอยา่งย ัง่ยนื 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการด าเนินการท่องเท่ียวทางทะเล กฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเล ความรู้เร่ืองระบบนิเวศวิทยาและส่ิงมีชีวิตในทางทะเล แหล่งท่องเท่ียวทางทะเล ลักษณะธรณีวิทยา 
กระแสน ้ า คล่ืนลม ฤดูกาล ปฏิบติังานเก่ียวกบัการท่องเท่ียวทางทะเล ความปลอดภยัในการท่องเท่ียว การปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน้ การอนุรักษแ์ละการส่งเสริมการจดัการท่องเท่ียวทางทะเลอยา่งย ัง่ยนื 
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3702-2111 กำรด ำเนินงำนกำรท่องเทีย่วเชิงนิเวศ  2-2 -3 
(Eco Tourism Operation) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการด าเนินการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
2. ด าเนินการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

สมรรถนะรำยวชิำ 
       1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการด าเนินการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

                    2.  ด าเนินการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
       3.  วเิคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

                     4.  อนุรักษแ์ละการส่งเสริมการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยนื 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมายของระบบนิเวศ ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ  ความสัมพนัธ์
ระหวา่งระบบนิเวศและการท่องเท่ียว  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  ความส าคญั  รูปแบบและวิธีการจดักิจกรรมของ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  การจัดการด้านท่ีพัก  พาหนะ  การน าเท่ียว   การบริหารทรัพยากรท่ีเก่ียวข้องกับ 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

แนวทางการอนุรักษแ์ละพฒันารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน กรณีศึกษา  
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3702-2112  กำรด ำเนินงำนกำรท่องเทีย่วชุนชนและโฮมสเตย์                                                      2-2-3 
 (Community Base Tourism & Homestay  Operation) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินงานการท่องเท่ียวชุมชน และรูปแบบมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย 
2. มีทกัษะในการในการจดักิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมกบัชุมชน  
3. ระบุรูปแบบและความแตกต่างของการจดักิจกรรมทางการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์
4. มีจิตส านึกในการอนุรักษแ์ละส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบชุมชนและโฮมสเตย ์

สมรรถนะรำยวชิำ 
       1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัการด าเนินงานการท่องเท่ียวชุมชน และรูปแบบมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย 
       2.  ด าเนินการเก่ียวกบัการท่องเท่ียวชุมชน และรูปแบบมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย 
       3.  วเิคราะห์รูปแบบและความแตกต่างของการจดักิจกรรมทางการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์
       4.  อนุรักษแ์ละส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบชุมชนและโฮมสเตย ์

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับแนวคิดพื้นฐาน  ความหมาย  ความส าคัญของชุมชนในการจัดการ
ท่องเท่ียว  การสร้างจิตส านึก  การพฒันาศกัยภาพของชุมชน  การสร้างเครือข่าย  การจดักิจกรรมการท่องเท่ียว
และการอนุรักษ์  แนวทางการจดัโฮมสเตย์และกิจกรรมการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์ท่ีเหมาะสมในชุมชน  
มาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย  ปัญหาขอ้จ ากดัและแนวทางการจดัการท่ีดี  กรณีศึกษา 
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3702-2113 กำรด ำเนินงำนกำรท่องเทีย่วเชิงเกษตร  2-2 -3 
(Agro Tourism Operation) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการด าเนินการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
2. ด าเนินการจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

สมรรถนะรำยวชิำ 
       1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการด าเนินการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

                 2.  ด าเนินการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
       3.  วเิคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

                     4.  อนุรักษแ์ละการส่งเสริมการจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมายของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ความส าคญัรูปแบบและวธีิการจดั
กิจกรรมของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร การจดัการดา้นท่ีพกั พาหนะ การน าเท่ียว และกิจกรรมอ่ืนๆ การบริหาร
ทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงเกษตร การติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การจดักิจกรรม
การท่องเท่ียวเชิงเกษตร แนวทางการอนุรักษ์และพฒันารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงเกษตรภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
กรณีศึกษา 
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3702-2114 กำรด ำเนินงำนกำรท่องเทีย่วเชิงสุขภำพ 2-2-3 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้   

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินงานการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
2. มีทกัษะในการจดักิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมกบัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  
3. ระบุรูปแบบและความแตกต่างของการจดักิจกรรมทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
4. ตระหนกัถึงความส าคญัของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัการด าเนินงานการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

       2.  ด าเนินการเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
       3.  วเิคราะห์รูปแบบและความแตกต่างของการจดักิจกรรมทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
       4.  ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัแนวคิดพื้นฐาน  ความหมาย  ขอบข่ายและลกัษณะของการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ  ประเภทของนักท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  วิธีการและการจดักิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  การบ าบดัโรคด้วยวิธีทางธรรมชาติ  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและการตลาดส าหรับการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  กรณีศึกษา 
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3702-2115 กำรท่องเที่ยวในประชำคมอำเซียน 2-2-3 
 (ASEAN Tourism) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้   
1.  รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายความส าคญัของการท่องเท่ียวประชาคมอาเซียน 
2. มีทกัษะในการจดัเส้นทางทางการท่องเท่ียวในแถบภูมิภาคอาเซียน 
3. ตระหนกัถึงความแตกต่างของวฒันธรรม วถีิความเป็นอยูข่องประชาคมในภูมิภาคอาเซียน 

สมรรถนะรำยวชิำ 
       1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัความส าคญัของการท่องเท่ียวประชาคมอาเซียน 
       2.  ด าเนินการจดัเส้นทางทางการท่องเท่ียวในแถบภูมิภาคอาเซียน 

                     3.  วเิคราะห์แหล่งท่องเท่ียว ประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีส าคญัในแถบภูมิภาคอาเซียน 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาและเรียนรู้เก่ียวกับความหมายและความส าคัญของประชาคมอาเซียน ประเทศสมาชิก 
ในแถบภูมิภาคอาเซียน เส้นทางการคมนาคม ประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีส าคญัในแถบภูมิภาคอาเซียน
แหล่งท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน 
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3702-2116 กำรด ำเนินงำนกำรท่องเทีย่วเชิงแนวคิด  2-2 -3 
(Thematic Tourism Operation) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบันวตักรรมการท่องเท่ียวเชิงแนวคิด 
2. มีทกัษะในการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงแนวคิด 
3. วเิคราะห์แนวโนม้การตลาดการท่องเท่ียวเชิงแนวคิดรูปแบบใหม่ 
4. มีกิจนิสัยท่ีดีในการท างาน 

สมรรถนะรำยวชิำ 
       1.  แสดงความรู้เก่ียวกบันวตักรรมการท่องเท่ียวเชิงแนวคิด 
       2.  ด าเนินการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงแนวคิด 

                 3.  วเิคราะห์แนวโนม้การตลาดการท่องเท่ียวเชิงแนวคิดรูปแบบใหม่ 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความหมาย ความส าคัญ นวตักรรมของการท่องเท่ียวเชิงแนวคิด  
การจดักิจกรรม การท่องเท่ียวท่ีมีพื้นฐานกบัธรรมชาติ การท่องเท่ียวในแหล่งวฒันธรรม การท่องเท่ียวแบบผจญ
ภยั และการท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม ผลกระทบของรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงแนวคิดท่ีมีผลต่อภาพลกัษณ์ของการ
ท่องเท่ียว 
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3702-2117 โลจิสติกส์ส ำหรับอุตสำหกรรมท่องเทีย่ว                                                  2-2-3 
 (Logistics  for Tourism Industry) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้   
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัระบบโลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
2. เลือกวธีิการขนส่งท่ีเหมาะสมกบัประเภทของการท่องเท่ียว 
3. มีจรรยาบรรณท่ีดีในการขนส่งเพื่อการท่องเท่ียว 

สมรรถนะรำยวชิำ 
       1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัระบบโลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

                     2.  เลือกวธีิการขนส่งท่ีเหมาะสมกบัประเภทของการท่องเท่ียว 
       3.  จดัการความเส่ียงในกระบวนการโลจิสติกส์ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาเก่ียวกับความหมายและบทบาทของระบบโลจิสติกส์ ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  
การตดัสินใจในกระบวนการด าเนินการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเท่ียว การบริหารจดัการขนส่งและการบริการ 
ระบบสารสนเทศด้านการท่องเท่ียว  การจัดการความเส่ียงในกระบวนการโลจิสติกส์ แนวโน้มการจัด 
การระบบขนส่งเพื่อการท่องเท่ียวในปัจจุบนั  
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สำขำวชิำธุรกจิกำรบิน 
3702-2201  กำรให้บริกำรภำคพืน้  1-6-3 
 (Ground Handing Service) 
จุดประสงค์รำยวชิำเพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจหลกัการ กระบวนการในการใหบ้ริการภาคพื้น 
2. มีทกัษะในการใหบ้ริการภาคพื้น 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบั หลกัการ กระบวนการใหบ้ริการภาคพื้น 
2. เลือกใชอุ้ปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกในการบริการภาคพื้น 
3. ปฏิบติังานบริการภาคพื้นตามหลกัการ กระบวนการ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับหลักการ กระบวนการให้บริการภาคพื้น การรับเข้า-ส่งออกอากาศยาน
เคร่ืองบิน หลกัปฏิบติัในการให้บริการภาคพื้น อุปกรณ์ภาคพื้น การให้บริการลานจอด บุคลิกภาพ ผูใ้ห้บริการ            
ท่ีดี มารยาทสากลในการปฏิบติังานบริการ ฝึกปฏิบติัการใหบ้ริการภาคพื้น  
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3702-2202 คุณลกัษณะของเคร่ืองบินและสภำพโดยรอบเคร่ืองบิน 1-4-3 
 (Airplane Description and Operation Area) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัคุณลกัษณะของเคร่ืองบินแต่ละแบบ ต าแหน่งการให้บริการ หลกัการและ
กระบวนการใหบ้ริการต่าง ๆ  

2.  มีทกัษะในการปฏิบติังานให้บริการภาคพื้นตามหลกัการ กระบวนการ คุณลกัษณะและสภาพ
โดยรอบของเคร่ืองบิน 

3.  มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 
สมรรถนะรำยวชิำ 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัคุณลกัษณะและสภาพโดยรอบของเคร่ืองบินแต่ละประเภท  
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการให้บริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองบินและสภาพ

โดยรอบของเคร่ืองบิน 
3. ประยุกต์ใช้ความรู้เก่ียวกับคุณลกัษณะของเคร่ืองบินและสภาพโดยรอบในการปฏิบติังาน

ใหบ้ริการภาคพื้น 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัคุณลกัษณะและสภาพโดยรอบของเคร่ืองบิน แต่ละประเภท ต าแหน่ง การใหบ้ริการ 
หลกัการและกระบวนการการให้บริการ การให้บริการภาคพื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองบิน การดูแลรักษาความ
ปลอดภยั ช่ือเรียกเฉพาะท่ีใชก้บัเคร่ืองบินแต่ละประเภท 
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3702-2203 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในกำรให้บริกำรธุรกจิกำรบิน  2-2-3 
 (Facilities and Equipment in Aviation Service) 
จุดประสงค์รำยวชิำ 

1. รู้และเขา้ใจชนิด ประเภทและวิธีการใช้วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการใหบ้ริการธุรกิจการบิน 

2.  สามารถเลือกใชเ้คร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการบริการธุรกิจการบิน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

สรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบั ชนิด ประเภท หลกัการและวธีิการใชว้สัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละ  

ส่ิงอ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการธุรกิจการบิน 
2.  เลือกใชเ้คร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการบริการธุรกิจการบิน 
3. ปฏิบติังานโดยใชเ้คร่ืองมือและวสัดุ อุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการธุรกิจการ

บินตามหลกัการและกระบวนการ 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัชนิดประเภท หลกัการและวิธีการใชว้สัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละ ส่ิง
อ านวยความสะดวกในการให้บริการธุรกิจการบิน การบริการภาคพื้น หลกัปฏิบติัการให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้น
แต่ละชนิดทั้งในอาคารผูโ้ดยสาร ลานจอดและพื้นท่ีหวงหา้ม การบ ารุงรักษา ระบบความปลอดภยัในการใชว้สัดุ
อุปกรณ์ภาคพื้น การปฏิบติัตวัเม่ือเขา้สู่พื้นท่ีหวงห้าม ฝึกปฏิบติัการใช้วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการ
ใหบ้ริการภาคพื้น 
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3702-2204 ภำษำองักฤษส ำหรับธุรกจิกำรบิน   1-4-3 
  (English foe Aviation Business)  
จุดประสงค์รำยวชิำ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใช้ภาษาองักฤษในธุรกิจการบิน ค าศพัท์ ส านวน โครงสร้างการ
สนทนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการบิน  

2. สามารถส่ือสารภาษาองักฤษในงานธุรกิจการบินและบริการ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังานและการส่ือสาร 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในงานธุรกิจการบิน ค าศพัท ์ส านวน โครงสร้าง 

การสนทนา ภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการบิน 
2. ส่ือสารภาษาองักฤษดา้นการฟัง การอ่าน การเขียน ในงานธุรกิจการบินและบริการ 
3. ประยกุตใ์ชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการบิน 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในธุรกิจการบิน ค าศพัท ์ส านวน โครงสร้าง การสนทนา
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร และการใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการบิน ค าศพัท ์เฉพาะเก่ียวกบัรหสัสายการ
บิน (Airline Code) รหสัท่าอากาศยาน (IATA Airport Code) ระบบตวัอกัษรท่ีใชใ้นธุรกิจการบิน (International 
Phonetic Alphabet) 
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หมวดทกัษะวชิาชีพ 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 

 
ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 

3702-8001 ฝึกงาน  *-*-4 
3702-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 
3702-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
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ฝึกประสบการณ์ทักษะวชิาชีพ 
3702-8001 ฝึกงาน * - * - 4 

(On-the-Job Training) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ จนเกิด

ความช านาญ  มีทกัษะและประสบการณ์  น าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนั  อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
สมรรถนะรายวชิา 

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่ง

วิทยาการก าหนด 
3. พฒันาการท างานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพอิสระ

หรือแหล่งวิทยาการ ใหเ้กิดความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบ
ร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557                   ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว               สาขาวชิาการท่องเท่ียว  

3702-8002 ฝึกงาน 1 * - * - 2 
(On-the-Job Training 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ จนเกิด

ความช านาญ  มีทกัษะและประสบการณ์  น าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนั  อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่ง

วิทยาการก าหนด 
3. พฒันาการท างานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพอิสระ

หรือแหล่งวิทยาการ ใหเ้กิดความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบ
ร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557             ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                     สาขาวชิาการท่องเท่ียว  

3702-8003 ฝึกงาน 2 * - * - 2 
(On-the-Job Training 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ จนเกิด

ความช านาญ  มีทกัษะและประสบการณ์  น าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนั  อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่ง

วิทยาการก าหนด 
3. พฒันาการท างานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพอิสระ

หรือแหล่งวิทยาการ ใหเ้กิดความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบ
ร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

 (ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานใหม่หรืองานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 3702-8002 ในสถานประกอบการ  สถาน-
ประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการแห่งเดิมหรือแห่งใหม่) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557                   ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว               สาขาวชิาการท่องเท่ียว  

หมวดทกัษะวชิาชีพ   
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 

 
โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ 

3702-8501 วชิาโครงการ *-*-4 
3702-8502 วชิาโครงการ 1 *-*-2 
3702-8503 วชิาโครงการ 2 *-*-2 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557             ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                     สาขาวชิาการท่องเท่ียว  

3702-8501 วชิาโครงการ * - * - 4 
(Project) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้
1.  เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2.  สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวชิาชีพการท่องเท่ียว 
ตามกระบวนการวางแผน ด าเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ท ารายงานและน าเสนอผลงาน 

3.  มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพื่อสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผดิชอบ มี
วนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. เขียนโครงการสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ด าเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลกัการและกระบวนการ 
4. เก็บขอ้มูล วเิคราะห์ สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงการตามรูปแบบ 
6. น าเสนอผลการด าเนินงานดว้ยรูปแบบวธีิการต่าง ๆ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั การบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวชิาชีพ 
ท่ีศึกษาเพื่อสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง ส ารวจ ประดิษฐคิ์ดคน้ หรือการปฏิบติังานเชิง
ระบบ การเลือกหวัขอ้โครงการ การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงการ การด าเนินงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์และแปลผล การสรุปจดัท ารายงาน การน าเสนอผลงานโครงการ
ด าเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีก าหนด 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557                   ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว               สาขาวชิาการท่องเท่ียว  

3702-8502 โครงการ 1 * - * - 2 
 (Project 1) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ด าเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ท ารายงานและน าเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพ่ือสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. เขียนโครงการสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ด าเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลกัการและกระบวนการ 
4. เกบ็ขอ้มูล วิเคราะห์ สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงการตามรูปแบบ 
6. น าเสนอผลการด าเนินงานดว้ยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  การบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพ      
ท่ีศึกษาเพื่อสร้างและหรือพฒันางานด้วยกระบวนการทดลอง  ส ารวจ ประดิษฐ์คิดคน้ หรือการปฏิบติังานเชิง
ระบบ  การเลือกหัวขอ้โครงการ การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงการ การด าเนินงาน
โครงการ  การเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลผล  การสรุปจดัท ารายงาน  การน าเสนอผลงานโครงการ 
ด าเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีก าหนด 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557             ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                     สาขาวชิาการท่องเท่ียว  

3702-8503 โครงการ 2 * - * - 2 
 (Project 2) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ด าเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ท ารายงานและน าเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพ่ือสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. เขียนโครงการสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ด าเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลกัการและกระบวนการ 
4. เกบ็ขอ้มูล วิเคราะห์ สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงการตามรูปแบบ 
6. น าเสนอผลการด าเนินงานดว้ยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  การบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพ      
ท่ีศึกษาเพื่อสร้างและหรือพฒันางานด้วยกระบวนการทดลอง  ส ารวจ ประดิษฐ์คิดคน้ หรือการปฏิบติังานเชิง
ระบบ  การเลือกหัวขอ้โครงการ การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงการ การด าเนินงาน
โครงการ  การเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลผล  การสรุปจดัท ารายงาน  การน าเสนอผลงานโครงการ 
ด าเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 (ผูเ้รียนสามารถจดัท าโครงการสร้างและหรือพฒันางานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 3702-8502  หรือเป็นโครงการใหม่) 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
หมวดวชิำเลือกเสรี 

3000-9201 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 
3000-9202 การสนทนาภาษาจีนส าหรับการท างาน 2-0-2 
3000-9203 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 2-0-2 
3000-9204 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นส าหรับการท างาน 2-0-2 
3000-9205 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 
3000-9206 การสนทนาภาษาเกาหลีส าหรับการท างาน 2-0-2 
3000-9207 ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 2-0-2 
3000-9208 การสนทนาภาษาเวยีดนามส าหรับการท างาน 2-0-2 
3000-9209 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 
3000-9210 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียส าหรับการท างาน 2-0-2 
3000-9211 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 
3000-9212 การสนทนาภาษามลายสู าหรับการท างาน 2-0-2 
3000-9213 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 
3000-9214 การสนทนาภาษาพม่าส าหรับการท างาน 2-0-2 
3000-9215 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 
3000-9216 การสนทนาภาษาเขมรส าหรับการท างาน 2-0-2 
3000-9217 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 
3000-9218 การสนทนาภาษาลาวเพื่อการท างาน 2-0-2 
3000-9219 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 
3000-9220 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนส าหรับการท างาน 2-0-2 
3000-9221 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 
3000-9222 การสนทนาภาษารัสเซียส าหรับการท างาน 2-0-2 
3000-9223 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 
3000-9224 การสนทนาภาษาเยอรมนัส าหรับการท างาน 2-0-2 
3000-9225 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 
3000-9226 การสนทนาฝร่ังเศสส าหรับการท างาน 2-0-2 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9201 ภำษำและวฒันธรรมจีน 2 - 0 - 2 
 (Chinese Language and Culture) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมจีน 
2.  สามารถน าภาษาจีนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาจีนในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ฟังและออกเสียงค า ประโยคภาษาจีนจากส่ือโสตทศัน์ 
2. พูดโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั 
3. อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 
4. ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมจีน  ระบบเสียงและ
ระบบไวยากรณ์ภาษาจีน   ฝึกการฟังและพูดภาษาจีน    ฝึกการเขียนและอ่านอักษรจีน  การสนทนา
สถานการณ์ต่าง ๆในชีวติประจ าวนั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาจีน 
 

124



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9202 กำรสนทนำภำษำจีนส ำหรับกำรท ำงำน                     2 - 0 - 2 
(Chinese Conversation for Work) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาจีนส าหรับการท างาน 
2.  สามารถน าภาษาจีนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาจีนในการท างาน 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ฟังและออกเสียงค า ประโยค ภาษาจีนจากส่ือโสตทศัน์ 
2. พูดโตต้อบตามสถานการณ์การท างานอาชีพต่าง ๆ 
3. อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ  ตามท่ีก าหนด 
4. ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ศึกษาเก่ียวกบัการฟังและพูดภาษาจีนกลาง   ฝึกการอ่านและเขียนประโยค  เร่ืองสั้น ๆ  การสนทนา
สถานการณ์การท างานอาชีพต่าง ๆ  การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น การเดินทาง การอ่านป้าย
ประกาศ การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาจีน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9203 ภำษำและวฒันธรรมญีปุ่่ น          2 - 0 - 2 
(Japanese Language and Culture) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 
2. สามารถน าภาษาญ่ีปุ่นไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.    ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในชีวิตประจ าวนั 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ฟังและออกเสียงค า ประโยคภาษาญ่ีปุ่นจากส่ือโสตทศัน์ 
2. พูดโตต้อบตามสถานการณ์ในชีวติประจ าวนั 
3. อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือโสตทศัน์ 
4. ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ศึกษาเก่ียวกับความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและ
ระบบไวยากรณ์ญ่ีปุ่น ฝึกฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น ฝึกเขียนและอ่านอกัษรญ่ีปุ่น  การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวติประจ าวนั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาญ่ีปุ่น 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9204 กำรสนทนำภำษำญีปุ่่ นส ำหรับกำรท ำงำน 2 - 0 - 2 
(Japanese Conversation for Work)  

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาญ่ีปุ่นส าหรับการท างาน 
2.  สามารถน าภาษาญ่ีปุ่นไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในการท างาน 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ฟังและออกเสียงค า ประโยค ภาษาญ่ีปุ่นจากส่ือโสตทศัน์ 
2. พูดโตต้อบตามสถานการณ์ในการท างาน 
3. อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ  ตามท่ีก าหนด 
4. ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ศึกษาเก่ียวกบัการฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น   ฝึกการอ่านและเขียนประโยค  เร่ืองสั้ น ๆ   การสนทนา
สถานการณ์การท างานอาชีพต่าง ๆ  การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น การเดินทาง การอ่านป้าย
ประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาญ่ีปุ่น 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9205 ภำษำและวฒันธรรมเกำหลี 2 - 0 - 2 
(Korean Language and Culture) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 
2.  สามารถน าภาษาเกาหลีไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเกาหลีในชีวิตประจ าวนั 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1.  ฟังและออกเสียงค า ประโยคภาษาเกาหลีจากส่ือโสตทศัน์ 
2.  พูดโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั 
3.  อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ   
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ศึกษาเก่ียวกับความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและ
ระบบไวยากรณ์เกาหลี    ฝึกฟังและพูดภาษาเกาหลี   ฝึกเขียนและอ่านอกัษรเกาหลี  การสนทนาสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาเกาหลี 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9206    กำรสนทนำภำษำเกำหลสี ำหรับกำรท ำงำน 2 - 0 - 2 
       (Korean Conversation for Work)  
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเกาหลีส าหรับการท างาน 
2.  สามารถน าภาษาเกาหลีไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเกาหลีในชีวิตประจ าวนัและการท างาน 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1.   ฟังและออกเสียงค า ประโยค ภาษาเกาหลีจากส่ือโสตทศัน์ 
2.   พูดโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการท างาน 
3.   อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามท่ีก าหนด 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ศึกษาเก่ียวกบัการฟังและพูดภาษาเกาหลี   ฝึกการอ่านและเขียนประโยค  เร่ืองสั้น ๆ  การสนทนา
สถานการณ์การท างานอาชีพต่าง ๆ  การถามตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ผูอ่ื้น และสถานท่ี การอ่านป้าย
ประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาเกาหลี 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9207 ภำษำและวฒันธรรมเวียดนำม 2 - 0 - 2 
(Vietnamese Language and Culture) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 
2.  สามารถน าภาษาเวยีดนามไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเวียดนามในชีวติประจ าวนั 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1.  ฟังและออกเสียงค า ประโยคภาษาเวยีดนามจากส่ือโสตทศัน์ 
2.  พูดโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆในชีวติประจ าวนั 
3.  อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ศึกษาเก่ียวกับความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและ
ระบบไวยากรณ์   ฝึกฟังและพูดภาษาเวียดนาม   ฝึกเขียนและอ่านอกัษรเวียดนาม  การสนทนาสถานการณ์
ต่าง ๆในชีวติประจ าวนั  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาเวยีดนาม 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9208 กำรสนทนำภำษำเวยีดนำมส ำหรับกำรท ำงำน  2 - 0 - 2 
(Vietnamese  Conversation for Work)  

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเวยีดนามส าหรับการท างาน 
2.  สามารถน าภาษาเวยีดนามไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเวยีดนามในชีวติประจ าวนัและการท างาน 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1.   ฟังและออกเสียงค า ประโยค ภาษาเวยีดนามจากส่ือโสตทศัน์ 
2.   พูดโตต้อบตามสถานการณ์ในการท างาน 
3.   อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่างๆ ตามท่ีก าหนด 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ศึกษาเก่ียวกบัการฟังและพูดภาษาเวยีดนาม   ฝึกการอ่านและเขียนประโยค  เร่ืองสั้น ๆ  การสนทนา
สถานการณ์การท างานอาชีพต่าง ๆ  การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น การท างาน การอ่านป้าย
ประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาเวยีดนาม 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9209 ภำษำและวฒันธรรมอนิโดนีเซีย  2 - 0 - 2 
(Bahasa Indonesia Language and Culture)  

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 
2.  สามารถน าภาษาอินโดนีเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาอินโดนีเซียในชีวติประจ าวนั 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1.   ฟังและออกเสียงค า ประโยคภาษาอินโดนีเซียจากส่ือโสตทศัน์ 
2.  พูดโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั 
3.  อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ศึกษาเก่ียวกับความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและ
ระบบไวยากรณ์   ฝึกฟังและพูดภาษาอินโดนีเซีย   ฝึกเขียนและอ่านค าและประโยค เร่ืองสั้น ๆ  การสนทนา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาอินโดนีเซีย 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9210 กำรสนทนำภำษำอนิโดนีเซียส ำหรับกำรท ำงำน                2 - 0 - 2 
(Indonesia Conversation for Work ) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาอินโดนีเซียส าหรับการท างาน 
2.  สามารถน าภาษาอินโดนีเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาอินโดนีเซียในชีวติประจ าวนัและการท างาน 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1.   ฟังและออกเสียงค า ประโยค ภาษาอินโดนีเซียจากส่ือโสตทศัน์ 
2.   พูดโตต้อบตามสถานการณ์ในการท างาน 
3.   อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามท่ีก าหนด 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ศึกษาเก่ียวกบัการฟังและพูดภาษาอินโดนีเซีย   ฝึกการอ่านและเขียนประโยค  เร่ืองสั้ น ๆ  การ
สนทนาสถานการณ์การท างานอาชีพต่าง ๆ  การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น การเดินทาง  การ
อ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษา
อินโดนีเซีย 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9211 ภำษำและวฒันธรรมมำเลเซีย 2 - 0 - 2 
 (Bahasa Malayu Language and Culture)  
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 
2.  สามารถน าภาษามลายไูปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษามลายใูนชีวติประจ าวนั 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1.   ฟังและออกเสียงค า ประโยคภาษามลายจูากส่ือโสตทศัน์ 
2.  พูดโตต้อบในสถานการณ์ในชีวติประจ าวนั 
3.  อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ศึกษาเก่ียวกับความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและ
ระบบไวยากรณ์   ฝึกฟังและพูดภาษามลายู   การเขียนและอ่านค าและประโยค เร่ืองสั้ น ๆ  การสนทนา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษามลาย ู

 

134



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9212 กำรสนทนำภำษำมลำยูส ำหรับกำรท ำงำน  2 - 0 - 2 
(Bahasa Malayu Conversation for Work)  

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษามลายสู าหรับการท างาน 
2.  สามารถน าภาษามลายไูปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษามลายใูนชีวติประจ าวนัและการท างาน 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1.   ฟังและออกเสียงค า ประโยค ภาษามลายจูากส่ือโสตทศัน์ 
2.  พูดโตต้อบในสถานการณ์การท างานอาชีพต่าง ๆ 
3.   อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามท่ีก าหนด 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ศึกษาเก่ียวกบัการฟังและพูดภาษามลายู   ฝึกการอ่านและเขียนประโยค  เร่ืองสั้น ๆ   การสนทนา
สถานการณ์การท างานอาชีพต่าง ๆ  การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น การเดินทาง  การอ่านป้าย
ประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษามลาย ู
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9213 ภำษำและวฒันธรรมพม่ำ                       2 - 0 - 2 
(Burmese Language and Culture) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมพม่า 
2.  สามารถน าภาษาพม่าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาพม่าในชีวติประจ าวนั 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1.   ฟังและออกเสียงค า ประโยคภาษาพม่าจากส่ือโสตทศัน์ 
2.  พูดโตต้อบตามสถานการณ์ในชีวติประจ าวนั 
3.  อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ศึกษาเก่ียวกับความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและ
ระบบไวยากรณ์   ฝึกฟังและพูดภาษาพม่า   ฝึกเขียนและอ่านค าและประโยค เร่ืองสั้ น ๆ   การสนทนา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาพม่า 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9214 กำรสนทนำภำษำพม่ำส ำหรับกำรท ำงำน  2 - 0 - 2 
(Burmese Conversation for Work) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาพม่าส าหรับการท างาน 
2.  สามารถน าภาษาพม่าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาพม่าในชีวติประจ าวนัและการท างาน 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1.   ฟังและออกเสียงค า ประโยค ภาษาพม่าจากส่ือโสตทศัน์ 
2.   พูดโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการท างาน 
3.   อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามท่ีก าหนด 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ศึกษาเก่ียวกบัการฟังและพูดภาษาพม่า  ฝึกการอ่านและเขียนประโยค  เร่ืองสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การท างานอาชีพต่าง ๆ  การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น การเดินทาง  การอ่านป้าย
ประกาศ   การกรอกแบบฟอร์มในเอกสารต่าง ๆ  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาพม่า 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9215 ภำษำและวฒันธรรมเขมร 2 - 0 - 2 
(Khmer Language and Culture) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเขมร 
2.  สามารถน าภาษาเขมรไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเขมรในชีวิตประจ าวนั 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1.   ฟังและออกเสียงค า ประโยคภาษาเขมรจากส่ือโสตทศัน์ 
2.   พูดโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆในชีวติประจ าวนั 
3.   อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือโสตทศัน์ 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ศึกษาเก่ียวกับความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและ
ระบบไวยากรณ์   ฝึกฟังและพูดภาษาเขมร   ฝึกเขียนและอ่านค าและประโยค เร่ืองสั้ น ๆ    การสนทนา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาเขมร 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9216 กำรสนทนำภำษำเขมรส ำหรับกำรท ำงำน 2 - 0 - 2 
 (Khmer Conversation for Work) 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเขมรส าหรับการท างาน 
2.  สามารถน าภาษาเขมรไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเขมรในชีวิตประจ าวนัและการท างาน 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1.   ฟังและออกเสียงค า ประโยค ภาษาเขมรจากส่ือโสตทศัน์ 
2.   พูดโตต้อบตามสถานการณ์ในการท างาน  
3.   อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามทีก าหนด 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ศึกษาเก่ียวกบัการฟังและพูดภาษาเขมร   ฝึกการอ่านและเขียนประโยค  เร่ืองสั้น ๆ   การสนทนา
สถานการณ์การท างานอาชีพต่าง ๆ  การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและ ผูอ่ื้น การเดินทาง   การอ่านป้าย
ประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาเขมร 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9217 ภำษำและวฒันธรรมลำว 2 - 0 - 2 
(Lao Language and Culture)  

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมลาว 
2.    สามารถน าภาษาลาวไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.   ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาลาวในชีวิตประจ าวนัและการท างาน 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1.   ฟังและออกเสียงค า ประโยคภาษาลาวจากส่ือโสตทศัน์ 
3.   พูดโตต้อบในสถานการณ์ในชีวติประจ าวนั 
4.   อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆจากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 
5.  ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
6.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาเก่ียวกับความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและ

ระบบไวยากรณ์   ฝึกฟังและพูดภาษาลาว   ฝึกเขียนและอ่านค าและประโยค เร่ืองสั้ น ๆ  การสนทนา
สถานการณ์ต่าง ๆในชีวติประจ าวนั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาลาว 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9218 กำรสนทนำภำษำลำวส ำหรับกำรท ำงำน    2 - 0 - 2 
(Lao Conversation for Work)  

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1.   มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาลาวส าหรับการท างาน 
2.   สามารถน าภาษาลาวไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.   ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาลาวในชีวติประจ าวนัและการท างาน 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1.   ฟังและออกเสียงค า ประโยค ภาษาลาวจากส่ือโสตทศัน์ 
2.   พูดโตต้อบตามสถานการณ์การท างาน 
3.   อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ จากส่ือโสตทศัน์ 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ศึกษาเก่ียวกบัการฟังและพูดภาษาลาว   ฝึกการอ่านและเขียนประโยค  เร่ืองสั้ น ๆ  การสนทนา
สถานการณ์การท างานอาชีพต่าง ๆ  การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น  การเดินทาง   การอ่านป้าย
ประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาลาว 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9219 ภำษำและวฒันธรรมฟิลปิปินส์    2 - 0 - 2 
(Filipino Language and Culture)  

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 
2.   สามารถน าภาษาฟิลิปิโนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาฟิลิปิโนในชีวติประจ าวนั 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1.   ฟังและออกเสียงค า ประโยคภาษาฟิลิปิโนจากส่ือโสตทศัน์ 
2.   พูดโตต้อบตามสถานการณ์ในชีวติประจ าวนั 
3.   อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือโสตทศัน์ 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ศึกษาเก่ียวกับความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและ
ระบบไวยากรณ์   ฝึกฟังและพูดภาษาฟิลิปิโน  ฝึกเขียนและอ่านค าและประโยค เร่ืองสั้น ๆ  การสนทนา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาฟิลิปิโน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9220 กำรสนทนำภำษำฟิลปิิโนส ำหรับกำรท ำงำน 2 - 0 - 2 
(Filipino Conversation for Work)  

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาฟิลิปิโนส าหรับการท างาน 
2.  สามารถน าภาษาฟิลิปิโนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาฟิลิปิโนในชีวติประจ าวนั 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1.   ฟังและออกเสียงค า ประโยค ภาษาฟิลิปิโนจากส่ือโสตทศัน์ 
2.   พูดโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการท างาน 
3.   อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามท่ีก าหนด 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ศึกษาเก่ียวกบัการฟังและพูดภาษาฟิลิปิโน   ฝึกการอ่านและเขียนประโยค  เร่ืองสั้น ๆ  การสนทนา
สถานการณ์การท างานอาชีพต่าง ๆ  การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น การเดินทาง   การอ่านป้าย
ประกาศ   การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาฟิลิปิโน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9221 ภำษำและวฒันธรรมรัสเซีย 2 - 0 - 2 
 (Russian Language and Culture)  
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 
2.   สามารถน าภาษารัสเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.   ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษารัสเซียในชีวิตประจ าวนั 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1.  ฟังและออกเสียงค า ประโยคภาษารัสเซียจากส่ือโสตทศัน์ 
2.   พูดโตต้อบในสถานการณ์ในชีวติประจ าวนั 
3.   อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ศึกษาเก่ียวกับความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและ
ระบบไวยากรณ์   ฝึกฟังและพูดภาษารัสเซีย  ฝึกเขียนและอ่านค าและประโยค เร่ืองสั้ น ๆ    การสนทนา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษารัสเซีย 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9222 กำรสนทนำภำษำรัสเซียส ำหรับกำรท ำงำน 2 - 0 - 2 
(Russian Conversation for Work)  

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษารัสเซียส าหรับการท างาน 
2.  สามารถน าภาษารัสเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษารัสเซียในชีวิตประจ าวนัและการท างาน 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1.   ฟังและออกเสียงค า ประโยค ภาษารัสเซียจากส่ือโสตทศัน์ 
2.   พูดโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆในการท างาน 
3.   อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามท่ีก าหนด 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ศึกษาเก่ียวกับการฟังและพูดภาษารัสเซีย  การอ่านและเขียนประโยค  เร่ืองสั้ น ๆ  การสนทนา
สถานการณ์การท างานอาชีพต่าง ๆ  การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น  การเดินทาง  การอ่านป้าย
ประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษารัสเซีย 

 

145



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9223 ภำษำและวฒันธรรมเยอรมัน 2 - 0 - 2 
(German Language and Culture) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 
2. สามารถน าภาษาเยอรมนัไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเยอรมนัในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1.  ฟังและออกเสียงค า  ประโยคภาษาเยอรมนัจากส่ือโสตทศัน์ 
2.   พูดโตต้อบตามสถานการณ์ในชีวติประจ าวนั 
3.   อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ศึกษาเก่ียวกับความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและ
ระบบไวยากรณ์   การฟังและพูดภาษาเยอรมนั  การเขียนและการอ่านค าและประโยค เร่ืองสั้ น ๆ  การ
สนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาเยอรมนั 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9224 กำรสนทนำภำษำเยอรมันส ำหรับกำรท ำงำน 2 - 0 - 2 
(German Conversation for Work) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเยอรมนัส าหรับการท างาน 
2.  สามารถน าภาษาเยอรมนัไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวนั  การท างานและ

การศึกษาต่อ 
สมรรถนะรำยวชิำ 

1.   ฟังและออกเสียงค า ประโยค ภาษาเยอรมนัจากส่ือโสตทศัน์จากส่ือโสตทศัน์ 
2.   พูดโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการท างาน 
3.   อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ  
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ศึกษาเก่ียวกบัการฟังและพูดภาษาเยอรมนั  การอ่านค าและเขียนประโยค  เร่ืองสั้น ๆ  การสนทนา
สถานการณ์การท างานอาชีพต่าง ๆ  การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง  ผูอ่ื้น และสถานท่ี   การอ่านป้าย
ประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาเยอรมนั 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9225 ภำษำและวฒันธรรมฝร่ังเศส                              2 - 0 - 2 
(French language and Culture) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 
2. สามารถน าภาษาฝร่ังเศสไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาฝร่ังเศสในชีวติประจ าวนั 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1.   ฟังและออกเสียงค า ประโยคภาษาฝร่ังเศสจากส่ือโสตทศัน์ 
2.   พูดโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั 
3.   อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 
4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
5.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ศึกษาเก่ียวกับความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและ
ระบบไวยากรณ์ การฟังและพูดภาษาฝร่ังเศส  การเขียนและอ่านค าและประโยค เร่ืองสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั   การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาฝร่ังเศส 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-9226 กำรสนทนำภำษำฝร่ังเศสส ำหรับกำรท ำงำน                           2 - 0 - 2 
 (French Conversation for Work)  
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาฝร่ังเศสส าหรับการท างาน 
2.  สามารถน าภาษาฝร่ังเศสไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
3.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาฝร่ังเศสในชีวติประจ าวนัและการท างาน 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ฟังและออกเสียงค า ประโยค ภาษาฝร่ังเศสจากส่ือโสตทศัน์ 
2. พูดโตต้อบตามสถานการณ์ในการท างาน 
3. อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามท่ีก าหนด 
4. ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

ศึกษาเก่ียวกับการฟังและพูดภาษาฝร่ังเศส การอ่านและเขียนประโยค  เร่ืองสั้ น ๆ  การสนทนา
สถานการณ์การท างานอาชีพต่าง ๆ  การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง  ผูอ่ื้น และสถานท่ี   การอ่านป้าย
ประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาฝร่ังเศส 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557                   ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว               สาขาวชิาการท่องเท่ียว  

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 

 
3000-2001 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 
3000-2002 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 
3000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 
3000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557             ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                     สาขาวชิาการท่องเท่ียว  

3000-2001 กจิกรรมองค์การวชิาชีพ 1 0-2-0 
(Vocational Activities 1) 

จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วชิาการและวชิาชีพ เพื่อพฒันาตน 
 องคก์ร ชุมชนและสังคม  
2. วางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผดิชอบ มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม 
 สร้างสรรคแ์ละสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวชิาชีพ 
2. วางแผนและด าเนินกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์

ของกิจกรรม 
3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้ าผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วชิาการและวชิาชีพเพื่อ

พฒันาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันา
กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้ าผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยในการจดัและ
ร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557                   ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว               สาขาวชิาการท่องเท่ียว  

3000-2002 กจิกรรมองค์การวชิาชีพ 2 0-2-0 
 (Vocational Activities 2) 
จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วชิาการและวชิาชีพ เพื่อพฒันาตน 
 องคก์ร ชุมชนและสังคม  
2. วางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผดิชอบ มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม 
 สร้างสรรคแ์ละสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวชิาชีพ 
2. วางแผนและด าเนินกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์

ของกิจกรรม 
3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้ าผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วชิาการและวชิาชีพเพื่อ

พฒันาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันา
กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้ าผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยในการจดัและ
ร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557             ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                     สาขาวชิาการท่องเท่ียว  

3000-2003 กจิกรรมองค์การวชิาชีพ 3 0-2-0 
 (Vocational Activities 3) 
จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วชิาการและวชิาชีพ เพื่อพฒันาตน 
 องคก์ร ชุมชนและสังคม  
2. วางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผดิชอบ มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม 
 สร้างสรรคแ์ละสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวชิาชีพ 
2. วางแผนและด าเนินกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์

ของกิจกรรม 
3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้ าผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วชิาการและวชิาชีพเพื่อ

พฒันาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันา
กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้ าผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยในการจดัและ
ร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557                   ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว               สาขาวชิาการท่องเท่ียว  

3000-2004 กจิกรรมองค์การวชิาชีพ 4 0-2-0 
 (Vocational Activities 4) 
จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วชิาการและวชิาชีพ เพื่อพฒันาตน 
 องคก์ร ชุมชนและสังคม  
2. วางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผดิชอบ มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม 
 สร้างสรรคแ์ละสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวชิาชีพ 
2. วางแผนและด าเนินกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์
 ของกิจกรรม 
3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้ าผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วชิาการและวชิาชีพเพื่อ

พฒันาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ด าเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันา
กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพการใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้ าผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยในการจดัและ
ร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 
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