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หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
พุทธศักราช 2557
หลักการของหลักสู ตร
1. เป็ นหลัก สู ตรระดับ ประกาศนี ยบัตรวิช าชี พ ชั้นสู ง เพื่ อพัฒ นาก าลังคนระดับ เทคนิ ค ให้มี ส มรรถนะ
มีคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ สามารถประกอบอาชี พได้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ ทั้งในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
2. เป็ นหลักสู ตรที่เปิ ดโอกาสให้เลือกเรี ยนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะด้วยการปฏิบตั ิจริ ง สามารถเลือก
วิธีการเรี ยนตามศักยภาพและโอกาสของผูเ้ รี ยน เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนสามารถเทียบโอนผลการเรี ยน
สะสมผลการเรี ย น เที ย บความรู ้ แ ละประสบการณ์ จ ากแหล่ ง วิ ท ยาการ สถานประกอบการและ
สถานประกอบอาชีพอิสระ
3. เป็ นหลักสู ตรที่มุ่งเน้นให้ผสู ้ าเร็ จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู ้เต็มภูมิ ปฏิบตั ิได้จริ ง
มีความเป็ นผูน้ าและสามารถทางานเป็ นหมู่คณะได้ดี
4. เป็ นหลักสู ตรที่สนับสนุ นการประสานความร่ วมมือในการจัดการศึกษาร่ วมกัน ระหว่างหน่วยงานและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
5. เป็ นหลักสู ตรที่เปิ ดโอกาสให้สถานศึกษา ชุ มชนและท้องถิ่น มีส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสู ตรให้ตรงตาม
ความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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จุดหมายของหลักสู ตร
1. เพื่อให้มีความรู ้และทักษะพื้นฐานในการดารงชีวติ สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรื อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2. เพือ่ ให้มีทกั ษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. เพื่ อให้ส ามารถบู รณาการความรู ้ ทัก ษะจากศาสตร์ ต่า ง ๆ ประยุก ต์ใช้ใ นงานอาชี พ สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
4. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชี พ มีความมัน่ ใจและภาคภูมิใจในงานอาชี พ รักงาน รักองค์กร สามารถทางาน
เป็ นหมู่คณะได้ดี และมีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรี ยนวิชาชีพ
5. เพื่ อให้มี ปั ญญา ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน มีค วามคิดสร้ างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการ การตัดสิ นใจและ
การแก้ปั ญ หา รู ้ จ ัก แสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มาพัฒ นาตนเอง ประยุก ต์ใ ช้ค วามรู ้ ใ นการสร้ างงาน
ให้สอดคล้องกับวิชาชีพและการพัฒนางานอาชีพอย่างต่อเนื่อง
6. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม ซื่ อสัตย์ มีวินยั มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงทั้งร่ างกายและจิตใจ
เหมาะสมกับการปฏิบตั ิในอาชีพนั้น ๆ
7. เพื่ อ ให้เป็ นผูม้ ี พ ฤติ ก รรมทางสั งคมที่ ดี ง าม ต่ อต้า นความรุ น แรงและสารเสพติ ด ทั้ง ในการท างาน
การอยูร่ ่ วมกัน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว องค์กร ท้องถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคมเข้าใจ
และเห็ น คุ ณ ค่าของศิ ล ปวัฒ นธรรมไทย ภู มิ ปั ญ ญาท้องถิ่ น ตระหนัก ในปั ญ หาและความส าคัญ ของ
สิ่ งแวดล้อม
8. เพื่ อให้ตระหนัก และมี ส่ วนร่ วมในการพัฒนาและแก้ไขปั ญ หาเศรษฐกิ จของประเทศ โดยเป็ นกาลัง
สาคัญในด้านการผลิตและให้บริ การ
9. เพื่อให้เห็นคุณค่าและดารงไว้ซ่ ึ งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ ปฏิบตั ิตนในฐานะพลเมืองดี
ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
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หลักเกณฑ์ การใช้ หลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรนี้ ผูเ้ รี ยนสามารถลงทะเบียนเรี ยนได้ทุกวิธีเรี ยนที่กาหนดและ
นาผลการเรี ยนแต่ละวิธีมาประเมิ นผลร่ วมกันได้ สามารถเทียบโอนผลการเรี ยน และขอเทียบความรู ้และ
ประสบการณ์ได้
1.2 การจัดการเรี ยนการสอนเน้นการปฏิ บ ตั ิจริ ง สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้หลากหลายรู ปแบบ
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะในวิชาการที่สัมพันธ์กบั วิชาชีพ ในการวางแผน แก้ปัญหา
และจัดการทรั พยากรในการด าเนิ นงานได้อย่างเหมาะสม มี ส่ วนร่ วมในการพัฒนาวิชาการ ริ เริ่ มสิ่ งใหม่ มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ้ ื่ นและหมู่คณะ เป็ นอิสระในการปฏิ บตั ิงานที่ซับซ้อนหรื อจัดการงานผูอ้ ื่น
มี ส่ ว นร่ ว มที่ เกี่ ย วกับ การวางแผน การประสานงานและการประเมิ น ผล รวมทั้ง มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทางาน

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน
2.1 การจัดการศึกษาในระบบปกติสาหรับผูเ้ ข้าเรี ยนที่สาเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หรื อเที ย บเท่ าในประเภทวิช าและสาขาวิช าตามที่ ห ลัก สู ตรก าหนด ใช้ระยะเวลา 2 ปี การศึ ก ษา
ส่ วนผูเ้ ข้าเรี ยนที่สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า และผูเ้ ข้าเรี ยนที่สาเร็ จการศึกษา
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) หรื อเทียบเท่าต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กาหนด ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 3 ปี การศึกษา
2.2 การจัดเวลาเรี ยนให้ดาเนินการ ดังนี้
2.2.1 ในปี การศึ ก ษาหนึ่ ง ๆ ให้ แ บ่ ง ภาคเรี ย นออกเป็ น 2 ภาคเรี ย นปกติ ห รื อระบบทวิภ าค
ภาคเรี ยนละ 18 สัปดาห์ โดยมีเวลาเรี ยนและจานวนหน่วยกิตตามที่กาหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อ
สถาบันอาจเปิ ดสอนภาคเรี ยนฤดูร้อนได้อีกตามที่เห็นสมควร
2.2.2 การเรี ย นในระบบชั้น เรี ย น ให้ ส ถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบัน เปิ ดท าการสอน
ไม่นอ้ ยกว่าสัปดาห์ละ 5 วัน ๆ ละไม่เกิน 7 ชัว่ โมง โดยกาหนดให้จดั การเรี ยนการสอนคาบละ 60 นาที

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

4

3. หน่ วยกิต
ให้มีจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตร ระหว่าง 83 - 90 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ ดังนี้
3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปราย ไม่นอ้ ยกว่า 18 ชัว่ โมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.2 รายวิชาปฏิบตั ิที่ใช้เวลาในการทดลองหรื อฝึ กปฏิบตั ิในห้องปฏิ บตั ิการ ไม่น้อยกว่า 36 ชัว่ โมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.3 รายวิชาปฏิ บตั ิที่ใช้เวลาในการฝึ กปฏิ บตั ิในโรงฝึ กงานหรื อภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชัว่ โมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.4 รายวิชาที่ใช้ในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.5 การฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชี พในสถานประกอบการหรื อแหล่งวิทยาการ ไม่นอ้ ยกว่า 320 ชัว่ โมง
เท่ากับ 4 หน่วยกิต
3.6 การทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต

4. โครงสร้ าง
โครงสร้างของหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 แบ่งเป็ น 3 หมวดวิชา และ
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังนี้
4.1 หมวดวิชาทักษะชีวติ
4.1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร
1) กลุ่มวิชาภาษาไทย
2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
4.1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
2) กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
4.1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต
1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
4.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
4.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
4.2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
4.2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
4.4 กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
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จานวนหน่ วยกิตของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลักสู ตร ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในโครงสร้างของ
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถจัด
ตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร และหรื อพัฒนาได้ตามความเหมาะสมตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบัน ต้องกาหนดรหัสวิชา
จานวนหน่วยกิตและจานวนชัว่ โมงเรี ยนตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร

5. การฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ
เป็ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันกับภาค
การผลิ ตและหรื อภาคบริ การ หลังจากที่ ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ภาคทฤษฎี และการฝึ กหัดหรื อฝึ กปฏิ บ ตั ิ เบื้ องต้นใน
สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบัน แล้วระยะเวลาหนึ่ ง ทั้ง นี้ เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ ผูเ้ รี ย นได้เรี ย นรู ้ จ าก
ประสบการณ์ จริ ง ได้สัมผัสกับการปฏิ บตั ิงานอาชี พ เครื่ องมือเครื่ องจักร อุปกรณ์ที่ทนั สมัย และบรรยากาศ
การทางานร่ วมกัน ส่ งเสริ มการฝึ กทักษะการสื่ อสาร การใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ
การเผชิ ญสถานการณ์ ซึ่ งจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ นและเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนเกิ ด
ความมัน่ ใจและเจตคติที่ดีในการทางานและการประกอบอาชี พอิ สระ โดยการจัดฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะ
วิชาชีพต้องดาเนินการ ดังนี้
5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีการฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ ในรู ปของ
การฝึ กงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานของรัฐ โดยใช้เวลารวมไม่นอ้ ยกว่า
320 ชั่วโมง ก าหนดให้มี ค่ าเท่ ากับ 4 หน่ วยกิ ต โดยให้ นารายวิช าในหมวดวิชาทัก ษะวิช าชี พ ที่ ตรงหรื อ
สั ม พัน ธ์ ก ับ ลัก ษณะงานไปเรี ย นหรื อ ฝึ กในสถานประกอบการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ได้
โดยใช้เวลารวมกับการฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคเรี ยน
5.2 การตัดสิ นผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยน ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น

6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็ นรายวิช าที่ เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ย นได้ศึก ษาค้นคว้า บู รณาการความรู ้ ทัก ษะและประสบการณ์
จากสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองตามความถนัดและความสนใจในลักษณะงานวิจยั ตั้งแต่การเลือก
หัวข้อหรื อเรื่ องที่จะศึกษาค้นคว้า การวางแผน การกาหนดขั้นตอนการดาเนิ นการ การดาเนิ นงาน การประเมินผล
และการจัดทารายงาน ซึ่ งอาจทาเป็ นรายบุ คคลหรื อกลุ่มก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั ลักษณะของโครงการนั้น ๆ
โดยการจัดทาโครงการดังกล่าวต้องดาเนิ นการ ดังนี้
6.1 สถานศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษาหรื อ สถาบัน ต้อ งจัด ให้ผูเ้ รี ยนจัดท าโครงการพัฒ นาทัก ษะวิช าชี พ
ในภาคเรี ยนที่ 3 และหรื อภาคเรี ยนที่ 4 รวมจานวน 4 หน่ วยกิ ต ใช้เวลาไม่ น้อยกว่า 216 ชั่วโมง ทั้งนี้
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีชวั่ โมงเรี ยน 4 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ กรณี ที่ใช้รายวิชาเดียว
หากจัด ให้ มี โ ครงการพั ฒ นาทั ก ษะวิ ช าชี พ 2 รายวิ ช า คื อ โครงการ 1 และโครงการ
2ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันจัดให้มีชวั่ โมงเรี ยนต่อสัปดาห์ที่เทียบเคียงกับเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้น
6.2 การตัดสิ นผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยน ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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7. การศึกษาระบบทวิภาคี
การศึกษาระบบทวิภาคีเป็ นรู ปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดจากข้อตกลงร่ วมกันระหว่างสถานศึกษา
อาชี วศึกษาหรื อสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่ วยงานของรัฐ โดยผูเ้ รี ยนใช้เวลาส่ วนหนึ่ ง
ในสถานศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษาหรื อ สถาบัน และเรี ย นภาคปฏิ บ ัติ ใ นสถานประกอบการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่ วยงานของรั ฐ เพื่ อให้การจัดการศึ กษาระบบทวิภาคี ส ามารถเพิ่ มขี ดความสามารถด้านการผลิ ตและ
พัฒนากาลังคนที่ ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ตามจุดหมายของหลักสู ตร สถานศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษาหรื อ
สถาบัน ต้องนารายวิชาทวิภาคี ในกลุ่ มทักษะวิชาชี พ เลื อก ไปร่ วมกาหนดรายละเอี ยดของรายวิชา ได้แก่
จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาอธิ บายรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจานวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกับ
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งสมรรถนะวิชาชี พของสาขางาน
พร้อมจัดทาแผนฝึ กอาชีพ การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชา ทั้งนี้ อาจนารายวิชาชี พอื่นในหมวดวิชา
ทักษะวิชาชีพไปจัดร่ วมด้วยก็ได้
จานวนหน่วยกิตและจานวนชัว่ โมงที่ใช้ฝึกอาชีพของแต่ละรายวิชาทวิภาคีให้เป็ นไปตามที่หลักสู ตร
กาหนด และให้รายงานการพัฒนารายวิชาให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ

8. การเข้ าเรียน
ผูเ้ ข้าเรี ยนต้องมีพ้ืนความรู ้และคุณสมบัติ ดังนี้
8.1 พื้นความรู ้
สาเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อเทียบเท่า หรื อสาเร็ จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
ผูเ้ ข้าเรี ยนที่สาเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า และผูส้ าเร็ จการศึกษา
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กาหนด ต้องเรี ยนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชี พ
ให้ครบตามที่ระบุไว้ในหลักสู ตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา
การเรี ยนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ในหลักสู ตร สาขาวิชา
และการตัด สิ น ผลการเรี ย นให้ เป็ นไปตามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว่า ด้ว ยการจัด การศึ ก ษาและ
การประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2558
8.2 คุณสมบัติ
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าเรี ยน ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2558

9. การประเมินผลการเรียน
เน้นการประเมินสภาพจริ ง ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 พ.ศ. 2558
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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10. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ไม่น้อยกว่า 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ทุกภาคเรี ยน เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชี พ ปลูกฝังคุ ณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม ระเบียบวินัยของตนเอง
การต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด ส่ งเสริ มการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์การทางาน ปลูกฝังจิตสานึ ก
และเสริ มสร้างการเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ใช้กระบวนการกลุ่มในการทาประโยชน์ต่อชุ มชนและท้องถิ่ น
รวมทั้งการทะนุ บารุ งขนบธรรมเนี ยมประเพณี อนั ดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ประเมินผลและปรับปรุ ง
การทางาน ทั้งนี้ สาหรับนักเรี ยนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้เข้าร่ วมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น
10.2 การประเมิ นผลกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตร ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
พ.ศ. 2558

11. การจัดแผนการเรียน
การจัด ท าแผนการเรี ย น เป็ นการก าหนดรายวิช าตามโครงสร้ างหลัก สู ต รที่ จะด าเนิ น การสอน
ในแต่ละภาคเรี ยน โดยจัดอัตราส่ วนการเรี ยนรู ้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบตั ิในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ประมาณ
40 : 60 ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะหรื อกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของแต่ละสาขาวิชา ซึ่ งมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
11.1 จัดรายวิชาในแต่ละภาคเรี ยน โดยคานึงถึงรายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนตามลาดับก่อน-หลัง ความง่าย-ยาก
ของรายวิช า ความต่ อ เนื่ อ งและเชื่ อ มโยงสั ม พัน ธ์ ก ัน ของรายวิช า รวมทั้ง รายวิช าที่ ส ามารถบู รณาการ
จัดการศึกษาร่ วมกัน เพื่อเรี ยนเป็ นงานและหรื อชิ้นงานในแต่ละภาคเรี ยน
11.2 จัด ให้ผูเ้ รี ยนได้เลื อกเรี ยนรายวิชาชี พ เลื อกและวิช าเลื อกเสรี ตามความถนัด ความสนใจ
เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพหรื อศึกษาต่อ
11.3 รายวิช าทวิภาคี หรื อการนารายวิชาไปเรี ยนและฝึ กในสถานประกอบการ/แหล่ งวิท ยาการ
ให้ประสานงานร่ วมกับสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการ เพื่อพิจารณากาหนดรายวิชาหรื อกลุ่มวิชาที่ตรงกับ
ลักษณะงานของสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการนั้น ๆ
11.4 รายวิชาโครงการ สามารถจัดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรี ยนในภาคเรี ยนที่ 3 หรื อ 4 ครั้งเดี ยว
จานวน 4 หน่วยกิต หรื อจัดให้ลงทะเบียนเรี ยนเป็ น 2 ครั้ง คือ ภาคเรี ยนที่ 3 และภาคเรี ยนที่ 4 รวม 4 หน่วยกิต
ตามเงื่อนไขของหลักสู ตรนั้น ๆ
11.5 กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ให้กาหนดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรไว้ในแต่ละภาคเรี ยน โดยนักศึกษา
ต้องเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
11.6 จานวนหน่ วยกิ ตรวมในแต่ละภาคเรี ยน ในแต่ละภาคเรี ยนปกติสาหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา
ให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส่ วนการลงทะเบียนเรี ยนในภาคฤดูร้อน
ให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิ น 12 หน่ วยกิ ต ทั้งนี้ เวลาในการจัดการเรี ยนการสอนโดยเฉลี่ ย ไม่ควรเกิ น 35
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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12. การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
12.1 ได้รายวิชาและจานวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวติ หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และ
หมวดวิชาเลือกเสรี ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรี ยน
ที่สถานศึกษากาหนด
12.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
12.3 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
12.4 ได้เข้า ร่ ว มปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมเสริ ม หลัก สู ต รและ “ผ่ า น” ทุ ก ภาคเรี ย น ตามแผนการเรี ย น
ที่สถานศึกษากาหนด

13. การพัฒนารายวิชาในหลักสู ตร
13.1 หมวดวิชาทักษะชี วิต สถานศึ กษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติ ม
ในแต่ละกลุ่มวิชาของหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจาแนกเป็ นรายวิชาหรื อลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้
โดยผสมผสานเนื้ อหาวิชาที่ ครอบคลุ มสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่ มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่ มวิชา
วิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์ ในสัดส่ วนที่เหมาะสม
โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของกลุ่มวิชานั้น ๆ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวติ
13.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชี พ สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถปรับปรุ งรายละเอียด
ของรายวิชาในกลุ่ มทักษะวิชาชี พเฉพาะในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และหรื อพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่ ม
ทักษะวิชาชีพเลือกได้ โดยพิจารณาจากจุดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชา ตลอดจน
ความชานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการหรื อสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
13.3 หมวดวิชาเลื อกเสรี สถานศึกษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมได้
ตามความช านาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ ชุ ม ชน ท้องถิ่ น หรื อ สภาพยุทธศาสตร์ ของภู มิภาค
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และหรื อเพื่อการศึกษาต่อ
ทั้งนี้ การกาหนดรหัสวิชา จานวนหน่วยกิตและจานวนชัว่ โมงเรี ยนให้เป็ นไปตามที่หลักสู ตรกาหนด
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14. การปรับปรุงแก้ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและการอนุมตั หิ ลักสู ตร
14.1 การพัฒ นาหลัก สู ต รหรื อ การปรั บ ปรุ ง สาระส าคัญ ของหลัก สู ต รตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
อาชี วศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ให้เป็ นหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษา หรื อสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.2 การอนุมตั ิหลักสู ตร ให้เป็ นหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.3 การประกาศใช้หลักสู ตร ให้ทาเป็ นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
14.4 การพัฒนารายวิชาหรื อกลุ่มวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถดาเนินการได้
โดยต้องรายงานให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ

15. การประกันคุณภาพหลักสู ตร
ให้ทุกหลักสู ตรกาหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชดั เจน อย่างน้อยประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ
15.1 คุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา
15.2 การบริ หารหลักสู ตร
15.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
15.4 ความต้องการกาลังคนของตลาดแรงงาน
ให้สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา สถาบันการอาชี วศึกษาและสถานศึกษาจัดให้มีการประเมิน
เพื่อพัฒนาหลักสู ตรที่อยูใ่ นความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่ อง อย่างน้อยทุก 5 ปี
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การกาหนดรหัสวิชาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
1 2 3 4 - 5 6 7 8

ชื่อวิชา
ลาดับทีว่ ิชา 01-99

3 0 0 0

สาขาวิชา/วิชาเรียนร่วม

กลุ่มวิชา

วิชาเรียนร่วม
หมวดวิชาทักษะชีวิต

11 กลุ่มวิชาภาษาไทย
12 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
13 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
14 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
15 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
16 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 17 ทักษะการคิดฯ
17-19 กลุ่มวิชาบูรณาการ 18 ทักษะทางสังคมฯ
19 ทักษะชีวติ
20 กลุ่มกิจกรรม
9X กลุ่มวิชาเลือกเสรี
90 กลุ่มวิชาเลือกเสรี
10 กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสูตร (การจัดการอาชีพ)
20 กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสูตร (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

3 0 0 1

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

3 X 0 0

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

00 วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพประเภทวิชา
10 วิชาชีพพื้นฐาน (ร่วมประเภทวิชา)
0X วิชาชีพพื้นฐาน (ร่วมกลุ่ม/สาขาวิชา)

3 X X X

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

00 วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชา
10 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐานสาขาวิชา
20 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
21-49 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
51-79 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี)
80 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
85 กลุ่มวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
9X กลุ่มวิชาชีพเลือกเสรี

- รายวิชาพัฒนาโดยส่วนกลาง

* รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา

สาขาวิชา
0 วิชาเรียนร่วม
ประเภทวิชา
1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม
4 ประเภทวิชาคหกรรม
5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
หลักสูตร

6
7
8
9

ประเภทวิชาประมง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
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หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
สาขาวิชาการท่ องเทีย่ ว
จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่ อให้ส ามารถประยุก ต์ใช้ความรู ้ และทักษะด้านการสื่ อสาร ทัก ษะการคิ ดและการแก้ปั ญ หา
ทักษะทางสังคมและการดารงชีวติ ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการท่องเที่ยว
2. เพื่อให้เข้าใจการบริ หารและการจัดการตามหลักวิชาชี พ มีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
เพื่องานอาชีพ สามารถพัฒนาวิชาชีพการท่องเที่ยวให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ
และเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
4. เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู ้ และทักษะจากศาสตร์ ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในวิชาชี พ
ได้อย่างเหมาะสม
5. เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านด้ า นการวางแผนจัด น าเที่ ย ว งานด้ า นมั ค คุ เทศก์ งานด้ า น
การประสานงาน งานด้านการขายและการตลาด และงานธุรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ทั้งในสถานประกอบการและอาชี พ อิ สระ ตลอดจนสามารถใช้ค วามรู ้ และทักษะเพื่อเป็ นฐาน
สาหรับการศึกษาต่อในระดับสู งได้
6. เพื่ อให้ ส ามารถปฏิ บ ัติงานด้านการท่ องเที่ ย วในสถานประกอบการและประกอบอาชี พ อิ ส ระ
รวมทั้งการใช้ความรู ้และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นได้
7. เพื่ อให้มี เจตคติ ที่ ดีต่องานอาชี พ มี ความคิ ดริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ ซื่ อสั ตย์สุ จริ ต มี ระเบี ยบวินัย เป็ น
ผูม้ ีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติดให้โทษ
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ได้แก่
1.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น ความเสี ยสละ ซื่ อสัตย์สุจริ ต กตัญญู
กตเวที อดกลั้น ละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน มีจิตสานึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม เป็ นต้น
1.2 ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสยั เช่น ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์
เชื่อมัน่ ในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย การอนุรักษ์
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
1.3 ด้านทักษะทางปั ญญา เช่น ความรู ้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่ รู ้ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็ นต้น
2. ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป ได้แก่
2.1 สื่ อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวติ ประจาวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2.2 แก้ไขปั ญหาและพัฒนางานอาชี พ โดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานอาชีพและการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
2.4 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนางานอาชีพ
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่
3.1 วางแผน ด าเนิ น งาน จัด การและพัฒ นางานอาชี พ ตามหลั ก การและกระบวนการ
โดยคานึงถึงการบริ หารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย
3.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
สาขางานการท่องเทีย่ ว
3.3 ประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสมรรถนะร่ วมวิชาชีพ
สาหรับการท่องเที่ยวอาเซี ยน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา: 2554) ประกอบด้วย
3.3.1 การปฏิบตั ิงานตาแหน่งผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสาขาหัวหน้านาเที่ยว
3.3.2 การปฏิบตั ิงานตาแหน่งพนักงานที่ปรึ กษาการนาเที่ยว
3.3.3 การปฏิบตั ิงานตาแหน่งพนักงานวางแผนนาเที่ยว
3.3.4 การปฏิบตั ิงานตาแหน่งผูจ้ ดั การนาเที่ยว
3.3.5 การปฏิบตั ิงานในหน้าที่มคั คุเทศก์
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สาขางานการท่องเทีย่ ว
3.3.6 วางแผน จัดการและดาเนินงาน บริ การนักท่องเที่ยวได้เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยว
และยุคสมัย
3.3.7 ปฏิบตั ิงานในสานักงานธุ รกิจนาเที่ยว ตามหลักการและกระบวนการ ครบถ้วนทุก
หน้าที่งานและประสานงาน
สาขาวิชาธุรกิจการบิน
3.3.6 วางแผน จัดการ และดาเนินการให้บริ การภาคพื้นได้ความหลักการและกระบวนการ
3.3.7 ปฏิบตั ิการสารองที่นงั่ จัดจาหน่ายและออกบัตรโดยสารเครื่ องบิน
3.3.8 ใช้อุปกรณ์ เครื่ องมือ และสิ่ งอานวยความสะดวกในงานบริ การภาคพื้น
3.3.9 สื่ อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศในงานบริ การธุ รกิจการบินทั้งด้านการบริ การ
โดยสารและส่ วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
สาขาวิชาการท่ องเที่ยว
ผูส้ าเร็ จการศึ ก ษาตามหลัก สู ตรประกาศนี ย บัตรวิช าชี พ ชั้นสู ง พุ ท ธศัก ราช 2557 ประเภทวิช า
อุตสาหกรรมท่องเที่ ยว สาขาวิชาการท่องเที่ ยว จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า
83 หน่วยกิต และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวติ ไม่ น้อยกว่า
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต

21 หน่ วยกิต
(ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)

\

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(15 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(21 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
(ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่า

56 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่า

83 หน่ วยกิต

โครงสร้ า งนี้ ส าหรั บ ผู ้ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ในประเภทวิช า
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว หรื อเทียบเท่า
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สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ประเภทวิชาหรื อสาขาวิชาอื่น
หรื อมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรื อเที ยบเท่ า ที่ ไม่มี พ้ืนฐานวิชาชี พ จะต้องเรี ยนรายวิชาปรั บ พื้นฐาน
วิชาชีพ ต่อไปนี้
รหัสวิชา
3700- 0001
3700-0002
3700-0003
3700-0004

ชื่ อวิชา
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่ องดื่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
บุคลิกภาพสาหรับธุ รกิจบริ การ

1. หมวดวิชาทักษะชีวติ

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
2-2-3
3-0-3

ไม่ น้อยกว่ า 21 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนในลักษณะเป็ นรายวิชา หรื อลักษณะบูรณาการให้ครอบคลุ มทุกกลุ่มวิชา เพื่อพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีท กั ษะในการปรั บตัวและดาเนิ นชี วิตในสั งคมสมัยใหม่ เห็ นคุ ณค่าของตนและการพัฒนาตน
มีความใฝ่ รู ้ แสวงหาและพัฒนาความรู ้ใหม่ มีความสามารถในการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา
และการจัดการ มีทกั ษะในการสื่ อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น มีคุณธรรม
จริ ยธรรม มนุ ษยสัมพันธ์ รวมถึ งความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในสัดส่ วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุ
จุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวติ รวมไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร (ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
3000-1101
ภาษาไทยเพื่อสื่ อสารในงานอาชีพ
3000-1102
การเขียนเชิงวิชาชีพ
3000-1103
ภาษาไทยเพื่อการนาเสนองาน
3000-1104
การพูดเพื่อสื่ อสารงานอาชีพ
3000-1105
การเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน
3000*1101 ถึง 3000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3000-1201
3000-1202

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุ รกิจและสังคม
กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3000-1203
ภาษาอังกฤษสาหรับการปฏิบตั ิงาน
2-0-2
3000-1204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
0-2-1
3000-1205
การเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านเว็ปไซต์
0-2-1
3000-1206
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3-0-3
3000-1207
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3-0-3
ภาษาอังกฤษธุ รกิจในงานอาชีพ
3-0-3
3000-1208
3000-1210
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุ รกิจบริ การ
3-0-3
3000-1211
ภาษาอังกฤษธุ รกิจไมซ์
3-0-3
3000-1212
ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3-0-3
ภาษาอังกฤษเพื่อกิจการการบิน
3-0-3
3000-1221
3000*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-*
หรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ ปัญหา (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
วิทยาศาสตร์ งานธุ รกิจและบริ การ
3000-1305
3000-1306
วิทยาศาสตร์ งานธุ รกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
3000-1312
3000-1313
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวติ
3000-1314
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ
3000-1315
ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3000-1316
วิทยาศาสตร์เพื่องานเทคนิคพลังงาน
3000-1317
การวิจยั เบื้องต้น
3000*1301 ถึง 3000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม

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

1.2.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3000-1401
3000-1402

ชื่ อวิชา
คณิ ตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
คณิ ตศาสตร์ อุตสาหกรรม
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รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1403
คณิ ตศาสตร์ธุรกิจ
3000-1404
คณิ ตศาสตร์ และสถิติเพื่องานอาชีพ
3000-1408
สถิติและการวางแผนการทดลอง
3000-1409
การคิดและการตัดสิ นใจ
3000*1401 ถึง 3000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุ่มทักษะทางสั งคมและการดารงชีวติ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3.1 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3-0-3
3000–1501 ชีวติ กับสังคมไทย
3000–1502 เศรษฐกิจพอเพียง
3-0-3
3000–1503 มนุษยสัมพันธ์กบั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3-0-3
3-0-3
3000–1504 ภูมิฐานถิ่นไทย
3000–1505 การเมืองการปกครองไทย
3-0-3
3000*1501 ถึง 3000*1599
รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-*
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1601
การพัฒนาทักษะชีวติ เพื่อสุ ขภาพและสังคม
3000-1602
การบริ หารจัดการสุ ขภาพเพื่อภาวะผูน้ า
3000-1603
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
เทคนิคการพัฒนาสุ ขภาพในการทางาน
3000-1604
3000-1605
สุ ขภาพชุมชน
3000-1606
การคิดอย่างเป็ นระบบ
3000-1607
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
3000-1608
พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
3000-1609
ลีลาศเพื่อสมาคม
3000-1610
คุณภาพชีวติ เพื่อการทางาน
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

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

ไม่ น้อยกว่ า 56 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชี พพืน้ ฐาน (15 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3001-1001
3001-2001
3700-1001
3700-1002
3700-1003

ชื่ อวิชา
การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
การดาเนิ นงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หลักการดาเนินงานโรงแรม
ศิลปะการต้อนรับและการบริ การ

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
3-0-3
3-0-3
2-2-3

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชี พเฉพาะ (21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3702-2001
3702-2002
3702-2003
3702-2004
3702-2005
3702-2006
3702-2007

ชื่ อวิชา
ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย
ไทยศึกษาสาหรับการท่องเที่ยว
พฤติกรรมและวัฒนธรรมนักท่องเที่ยว
การจัดการธุ รกิจนาเที่ยว
งานมัคคุเทศก์
กฎหมายเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

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

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชี พเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกตามที่กาหนด
2.3.1 สาขางานการท่องเทีย่ ว
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3702-2101
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
3702-2102 ธุรกิจการบินและการจาหน่ายบัตรโดยสาร
3702-2103
การจัดนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
3702-2104
ภาษาอังกฤษสาหรับธุ รกิจการท่องเที่ยว
3702-2105
ภาษาอังกฤษสาหรับงานมัคคุเทศก์
3702-2106
การจัดการสานักงานธุ รกิจท่องเที่ยว
3702-2107
การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล (ธุ รกิจMICE)
3702-2108
การสัมมนาการจัดการธุ รกิจท่องเที่ยว
การดาเนินงานการท่องเที่ยวเดินป่ า
3702-2109
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
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รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3702-2110
การดาเนินงานการท่องเที่ยวทางทะเล
3702-2111
การดาเนินงานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3702-2112
การดาเนิ นงานการท่องเที่ยวชุมชนและโฮมสเตย์
3702-2113
การดาเนินงานการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
3702-2114
การดาเนิ นงานการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
การท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียน
3702-2115
3702-2116
การดาเนินงานการท่องเที่ยวเชิงแนวคิด
3702-2117
โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3702*2101 ถึง 3702*2199 รายวิชาตามความชานาญของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
งานการท่องเที่ยว
3702-5101
3702-5102
งานการท่องเที่ยว 1
3702-5103
งานการท่องเที่ยว 2
3702-5104
งานการท่องเที่ยว 3
3702-5105
งานการท่องเที่ยว 4
งานการท่องเที่ยว x
3702-51xx
2.3.2 สาขางานธุรกิจการบิน
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3702-2201
การให้บริ การภาคพื้น
3702-2202
คุณลักษณะของเครื่ องบินและสภาพโดยรอบเครื่ องบิน
3702-2203
เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการให้บริ การธุ รกิจการบิน
3702-2204
ภาษาอังกฤษสาหรับงานบริ การภาคพื้น
3702*2101 ถึง 3702*2199 รายวิชาตามความชานาญของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3702-5201
งานธุ รกิจการบิน 1
3702-5202
งานธุ รกิจการบิน 2
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

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

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
ท-ป-น
1-6-3
1-4-3
2-2-3
1-4-3
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
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รหัสวิชา
3702-5203
3702-5204
3702-52xx

ชื่ อวิชา
งานธุ รกิจการบิน 3
งานธุ รกิจการบิน 4
งานการท่องเที่ยว x

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สาหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่า 12 หน่ วยกิ ต นั้น ให้สถานศึ กษาร่ วมวิเคราะห์
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานของรัฐ เพื่อนามากาหนดจุดประสงค์รายวิชา
สมรรถนะรายวิชาและคาอธิ บายรายวิชา ที่ สอดคล้องกันระหว่างสมรรถนะวิชาชี พสาขางานกับลักษณะ
การปฏิ บตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ รวมทั้งจานวนหน่ วยกิ ตและเวลาที่ใช้ในการฝึ กอาชี พในแต่ละ
รายวิช าเพื่ อ น าไปจัด ท าแผนการฝึ กอาชี พ การวัด และการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ งานให้ ส อดคล้อ งกับ
สมรรถนะรายวิชา ทั้งนี้ โดยให้ใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3702-8001 หรื อรายวิชา 3702-8002 และ 3703-8003
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3702-8001
ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
3702-8002
3702-8003
ฝึ กงาน 2
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3702-8501 หรื อรายวิชา 3702-8502 และ 3702-8503
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3702-8501
โครงการ
โครงการ 1
3702-8502
3702-8503
โครงการ 2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

ให้เลื อกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่ เสนอแนะหรื อเลื อกเรี ยนจากรายวิชา
ในหลัก สู ตรประกาศนี ยบัตรวิช าชี พ ชั้น สู ง พุ ท ธศัก ราช 2557 ทุ กประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิช า
โดยต้องไม่เป็ นรายวิชาที่ เคยศึกษามาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่ กาหนดให้ศึกษาโดยไม่นับหน่ วยกิ ต
รวมในเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษา
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3000-9201
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2-0-2
3000-9202
การสนทนาภาษาจีนสาหรับการทางาน
2-0-2
3000-9203
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2-0-2
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

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

ชื่ อวิชา
การสนทนาภาษาญี่ปุ่นสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
การสนทนาภาษาเกาหลีสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
การสนทนาภาษาเวียดนามสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
การสนทนาภาษาอินโดนีเซียสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
การสนทนาภาษามลายูสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
การสนทนาภาษาพม่าสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
การสนทนาภาษาเขมรสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
การสนทนาภาษารัสเซียสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
การสนทนาภาษาเยอรมันสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
การสนทนาฝรั่งเศสสาหรับการทางาน

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

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-2001
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3000-2002
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
3000-2003
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3000-2004
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมที่สถานศึกษาหรื อสถานประกอบการจัด

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
*-*-*

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
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หมวดวิชาทักษะชีวติ
1. กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
ภาษาไทยเพื่อสื่ อสารในงานอาชีพ
3000-1101
3000-1102
การเขียนเชิงวิชาชีพ
ภาษาไทยเพื่อการนาเสนองาน
3000-1103
3000-1104
การพูดเพื่อสื่ อสารงานอาชีพ
3000-1105
การเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุ รกิจและสังคม
3000-1201
3000-1202
กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษสาหรับการปฏิบตั ิงาน
3000-1203
3000-1204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
การเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์
3000-1205
3000-1206
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3000-1207
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3000-1208
ภาษาอังกฤษธุ รกิจในงานอาชีพ
3000-1210
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุ รกิจบริ การ
ภาษาอังกฤษธุ รกิจไมซ์
3000-1211
3000-1212
ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ภาษาอังกฤษเพื่อกิจการการบิน
3000-1221
2. กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ ปัญหา
2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
3000-1305
วิทยาศาสตร์ เพื่องานธุ รกิจและบริ การ
3000-1306
วิทยาศาสตร์ เพื่องานธุ รกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม
3000-1312
การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
3000-1313
วิทยาศาสตร์ และเทคโนยีเพื่อชีวติ
3000-1314
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ
3000-1315
ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3000-1316
วิทยาศาสตร์เพื่องานเทคนิคพลังงาน
3000-1317
การวิจยั เบื้องต้น

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

2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
3-0-3
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2.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
3000-1401
3000-1402
คณิ ตศาสตร์ อุตสาหกรรม
3000-1403
คณิ ตศาสตร์ ธุรกิจ
3000-1404
คณิ ตศาสตร์ และสถิติเพื่องานอาชีพ
3000-1408
สถิติและการวางแผนการทดลอง
การคิดและการตัดสิ นใจ
3000-1409
3. กลุ่มทักษะทางสั งคมและการดารงชี วติ
3.1 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
3000-1501
ชีวติ กับสังคมไทย
3000-1502
เศรษฐกิจพอเพียง
3000-1503
มนุษยสัมพันธ์กบั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3000-1504
ภูมิฐานถิ่นไทย
3000-1505
การเมืองการปกครองของไทย
3.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3000-1601
การพัฒนาทักษะชีวติ เพื่อสุ ขภาพและสังคม
การบริ หารจัดการสุ ขภาพเพื่อภาวะผูน้ า
3000-1602
3000-1603
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
เทคนิคการพัฒนาสุ ขภาพในการทางาน
3000-1604
3000-1605
สุ ขภาพชุมชน
3000-1606
การคิดอย่างเป็ นระบบ
3000-1607
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
3000-1608
พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
3000-1609
ลีลาศเพื่อการสมาคม
3000-1610
คุณภาพชีวติ เพื่อการทางาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3

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

หมวดวิชาทักษะชีวติ
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กลุ่มวิชาภาษาไทย
3000-1101
ภาษาไทยเพื่อสื่ อสารในงานอาชีพ
3-0-3
(Thai for Career Communication)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยสื่ อสารในงานอาชีพ
2. สามารถนาภาษาไทยไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในงานอาชีพ
3. เห็นคุณค่าและความสาคัญของการใช้ภาษาไทยสื่ อสารในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. เลื อ กใช้ถ้อ ยค าส านวน ระดับ ภาษา ถู ก ต้องตามหลัก เกณฑ์ เหมาะสมกับ กาลเทศะ บุ ค คล
โอกาส และสถานการณ์
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสารในชี วิตประจาวันและงานอาชี พจากสื่ อประเภทต่างๆ
และนาเสนอข้อมูลตามหลักการ
3. พูดติดต่อกิจธุ ระ ธุ รกิจ และพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคมตามหลักการ
4. เขียนติดต่อกิจธุ ระ ธุ รกิจ และเขียนรายงานตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการสื่ อสาร การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิน
ค่าสารในชีวติ ประจาวันและในงานอาชีพจากสื่ อประเภทต่างๆ การนาเสนอข้อมูลหรื อบรรยายสรุ ป การพูด
ในงานอาชี พและในโอกาสต่างๆของสังคม การเขี ยนเพื่อติดต่อกิ จธุ ระและธุ รกิ จ และการเขี ยนรายงาน
วิชาการหรื อรายงาน การวิจยั
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หมวดวิชาทักษะชีวติ

25
3000-1102

การเขียนเชิงวิชาชีพ
3-0-3
(Career-based Writing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนเอกสารเชิงวิชาชีพ
2. สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนในการเขียน
3. สามารถเขียนเอกสารเชิงวิชาชีพประเภทต่าง ๆ
4. เห็นคุณค่าและความสาคัญของการเขียนเพื่อสื่ อสารในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. เลือกใช้ถอ้ ยคาสานวน ระดับภาษา และเรี ยบเรี ยงข้อความตามหลักการเขียน
2. รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการเขียนตามหลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า
3. เขียนข้อความติดต่อกิจธุ ระและธุ รกิจตามรู ปแบบของเอกสารวิชาชีพ
4. เขียนรายงานวิชาการหรื อรายงานการวิจยั ตามหลักการเขียน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ยวกับหลักการใช้ถอ้ ยคาสานวน ระดับภาษา และวิธีการเรี ยบเรี ยงข้อความ การ
รวบรวมข้อมูลจากสื่ อประเภทต่าง ๆ เพื่อวางแผนการเขียนตามรู ปแบบของเอกสารแต่ละประเภท การเขียน
บทความในงานอาชีพ การเขียนข้อความสื่ อสารทางจดหมายและบันทึกภายในหน่วยงานทั้งในราชการและ
ธุ รกิ จ การเขี ยนโฆษณา ประชาสั ม พัน ธ์ การเขี ย นเอกสารการประชุ ม การเขี ย นโครงการ การเขี ย น
รายงานการปฏิบตั ิงานและการเขียนรายงานวิชาการหรื อรายงานการวิจยั
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หมวดวิชาทักษะชีวติ

26
3000-1103

ภาษาไทยเพื่อการนาเสนองาน
3-0-3
(Thai for Presentation)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในการนาเสนองาน
2. สามารถใช้ทกั ษะทางภาษาไทยนาเสนองานในรู ปแบบต่าง ๆ
3. เห็นคุณค่าและความสาคัญของการใช้ภาษาไทยเพื่อการนาเสนองาน
สมรรถนะรายวิชา
1. เลื อกใช้วจั นภาษาและอวัจนภาษา ตามหลัก การพู ดในที่ ป ระชุ ม ชน เหมาะสมกับ กาลเทศะ
บุคคล โอกาส และสถานการณ์
2. รวบรวมข้อมูลเพื่อการนาเสนองานโดยใช้หลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า
3. เลือกข้อมูลและจัดลาดับข้อมูลตามลักษณะของโครงเรื่ อง
4. เขียนและพูดเพื่อการนาเสนองานตามเทคนิคการนาเสนอ
5. เลือกใช้สื่อประกอบการนาเสนองาน เหมาะสมตามลักษณะงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ตั ิ เกี่ ยวกับ หลัก การพู ดในที่ ป ระชุ ม ชน องค์ป ระกอบในการน าเสนองาน การ
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า กระบวนการจัดลาดับความคิดและการ
กลัน่ กรองข้อมูล เทคนิคการเขียนและการพูดเพื่อนาเสนองานในรู ปแบบต่าง ๆ และการใช้สื่อประเภทต่าง
ๆ ประกอบ การนาเสนองาน
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หมวดวิชาทักษะชีวติ

27
3000-1104

การพูดเพื่อสื่ อสารงานอาชี พ
3-0-3
(Speech for Career Communication)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพูด
2. สามารถเลือกใช้วจั นภาษา อวัจนภาษา และวิธีการพูดในงานอาชีพและโอกาสต่าง ๆ ของสังคม
3. ใช้ทกั ษะการพูดพัฒนาบุคลิกภาพและงานอาชีพ
4. เห็นคุณค่าและความสาคัญของการพูดเพื่อสื่ อสารงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. เลือกใช้ถอ้ ยคาสานวน ระดับภาษา และเรี ยบเรี ยงถ้อยคาตามหลักการพูด
2. แสดงการใช้อวัจนภาษา เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล โอกาส และสถานการณ์
3. พูดติดต่อกิจธุ ระและธุ รกิจ ตามหลักการ
4. พูดในที่ประชุมชนในโอกาสต่างๆ ตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับหลักการพูด การใช้วจั นภาษาและอวัจนภาษาในการพูด การพูดในงาน
อาชีพ สนทนากิจธุ ระ พูดอภิปราย มอบหมายงาน ขอความร่ วมมือ พูดทางโทรศัพท์ พูดสัมภาษณ์ การพูด
เสนอขายสิ นค้าหรื อบริ การ การนาเสนอผลงานหรื อบรรยายสรุ ปในรู ปแบบต่าง ๆ การพูดในที่ประชุ มชน
ในหน้าที่โฆษกและพิธีกร กล่าวต้อนรับ กล่าวขอบคุณ กล่าวแสดงความรู ้ สึก กล่าวรายงานและกล่าวเปิ ด
ในงานพิธี
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หมวดวิชาทักษะชีวติ

28
3000-1105

การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
3-0-3
(On-the-Job Report Writting)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน
2. สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนในการเขียน
3. สามารถเขียนรายงานการปฏิบตั ิงานประเภทต่าง ๆ
4. เห็นคุณค่าและความสาคัญของการเขียนรายงานในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. เลือกใช้ถอ้ ยคาสานวน ระดับภาษา และเรี ยบเรี ยงข้อความ ตามหลักการเขียน
2. รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการเขียนตามหลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า
3. เรี ยบเรี ยงความคิดและเขียนข้อมูล ตามขั้นตอนในการเขียน
4. เขียนรายงานการปฏิบตั ิงานประเภทต่างๆ ตามรู ปแบบของการเขียน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับหลักการเขียนรายงานการปฏิ บตั ิ งาน การเลื อกใช้ถอ้ ยคาสานวน ระดับ
ภาษา การรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการเขียนรายงานแต่ละประเภท โดยใช้หลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์
และประเมิ นค่า กระบวนการเรี ยบเรี ยงความคิ ดและการเขี ยนเนื้ อหาตามขั้นตอน การเขี ยนรายงานการ
ปฏิบตั ิงานประเภทต่าง ๆ รายงานการศึกษาค้นคว้า รายงานการเดินทาง รายงานความคืบหน้า รายงานการ
ประชุม รายงานวิเคราะห์เพื่อเลือกแนวทาง และรายงานนาเสนอภายในองค์กร
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หมวดวิชาทักษะชีวติ

29
3000-1201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุรกิจและสั งคม
3-0-3
(English for Business and Social Communication)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษสื่ อสารในงานอาชีพ
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารทางธุ รกิจและสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู การสื่ อสารในชีวิตประจาวัน และทางด้านธุ รกิจจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน และทางด้านธุ รกิจ
3. อ่านข้อมูล เอกสารการปฏิบตั ิงาน เอกสารธุ รกิจ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ หรื อสื่ อออนไลน์
4. เขียนให้ขอ้ มูลส่ วนตัว บันทึกรายละเอียด และจดหมายอิเล็กทรอนิคส์
5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ั ติ เกี่ ย วกับ ทัก ษะการฟั ง พู ด อ่ า นและเขี ย นภาษาอัง กฤษเพื่ อ การสื่ อสารใน
ชีวติ ประจาวันและทางด้านธุ รกิจ ฝึ กการสนทนาสอบถามและให้ขอ้ มูลเบื้องต้นทางธุ รกิจ การให้ขอ้ มูลส่ วน
บุคคล การให้ขอ้ มู ลหรื อคาแนะนาเกี่ ยวกับสถานที่ สิ นค้า และบริ การ โดยใช้บทบาทสมมุ ติ สถานการณ์
จาลอง สถานการณ์ จริ งในชี วิตประจาวัน และสาขางานอาชี พที่เกี่ยวข้อง เข้าใจความเหมือนความแตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรมตามมารยาทสังคม ประเพณี ของเจ้าของภาษา การใช้กระบวนการเรี ยนรู ้และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
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หมวดวิชาทักษะชีวติ

30
3000-1202

กลยุทธ์ การอ่ านและการเขียนภาษาอังกฤษ
2-0-2
(Reading Strategies & Writing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์อ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. อ่านข้อมู ลข่าวสารทัว่ ไปและในงานอาชี พโดยใช้กลยุทธ์การอ่านแบบต่าง ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์
ต่าง ๆ หรื อสื่ อออนไลน์
2. เขียนให้ขอ้ มูลโดยใช้รูปแบบการเขียนต่าง ๆ ตามที่กาหนด
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการอ่านและเขียน พร้ อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ยวกับการอ่านข้อมูล บทความ ข่าวสารทัว่ ไป และในงานอาชี พจากสื่ อสิ่ งพิมพ์
โดยใช้ก ลยุ ท ธ์ ก ารอ่ า นกวาดสายตาหาข้อ มู ล ที่ ต้อ งการ (Scanning), การอ่ า นข้า มค้น หาเฉพาะข้อ มู ล ที่
ต้อ งการ (Skimming) การเดาความหมายจากบริ บ ท (Guessing meaning from the context) การอนุ ม าน
(Inference) การบอกใจความหลัก การบอกรายละเอียด การสรุ ปความจากเรื่ องที่ อ่าน การเขียนให้ขอ้ มู ล
การเขียนโต้ตอบทางสังคม การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนใบสมัครต่าง ๆ
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ภาษาอังกฤษสาหรับการปฏิบัติงาน
2-0-2
(English-on-the-Job)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับปฏิบตั ิงาน
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิงาน
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู การสื่ อสารในการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดสื่ อสารตามสถานการร์ ต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวัน และในงานอาชีพ
3. อ่านข้อมูล เอกสารการปฏิบตั ิงานจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ หรื อสื่ อออนไลน์
4. เขียนให้ขอ้ มูล บันทึกการปฏิบตั ิงาน และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนด
5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ การสื่ อสารในองค์กร ผูร้ ่ วม
ประกอบวิช าชี พ ฝึ กการสนทนาโต้ต อบกับ ลู ก ค้าในบริ บ ทที่ ห ลากหลาย การให้ ข ้อมู ล หรื อ ค าแนะน า
เกี่ ยวกับสถานที่ สิ นค้า และบริ การ โดยใช้บทบาทสมมุติ สถานการณ์จาลอง สถานการณ์จริ งในสาขางาน
อาชี พ ที่ เกี่ ย วข้อง อ่ านคู่ มื อปฏิ บ ตั ิ งาน บทความในงานอาชี พ เขี ยนรายงานการปฏิ บ ตั ิ งาน และจดหมาย
อิเล็คทรอนิ คส์ นาเสนองาน ขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งาน เข้าใจความเหมือนความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
ตามมารยาทสังคม ประเพณี และของเจ้าของภาษา การใช้กระบวนการเรี ยนรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
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ภาษาอังกฤษโครงงาน
0-2-1
(English Project Work)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจกระบวนการทาภาษาอังกฤษโครงงาน
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. อ่านเรื่ องทัว่ ไปและเรื่ องเกี่ยวกับอาชีพเพื่อสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2. ดาเนินขั้นตอนการจัดทาภาษาอังกฤษโครงงานตามแนวคิดและกระบวนการของทา
ภาษาอังกฤษโครงงาน (project work in English Language Teaching)
3. เขียนบันทึกย่อ เขียนบรรยาย รายงานสั้น ๆ
4. พูดนาเสนอโครงงานในรู ปแบบต่าง ๆ
5. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานอาชีพ
6. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ ทักษะการพู ด อ่านและเขี ยน การเลื อกหัวข้อท าภาษาอังกฤษโครงงาน
ที่ บู รณาการกับ การศึ ก ษาวิช าชี พ การเขี ย นโครงร่ าง (outline) การเสนอโครงร่ าง (present outline) การ
ดาเนิ นการศึ กษาค้นคว้า การสื บค้นรวบรวมข้อมู ล การนาเสนอความก้าวหน้าของโครงงานการให้ขอ้ มู ล
ย้อนกลับต่อโครงงานที่นาเสนอ การเขียนรายงาน การพูดนาเสนอโครงงาน การแสดงบทบาทสมมุติ การ
จัดแสดงผลงาน การใช้กลยุทธ์การเรี ยนรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอัง กฤษ
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การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์
0-2-1
(Web-based English Learning)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้นหาแหล่งการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื บค้นข้อมู ลต่าง ๆ
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยการเรี ยนผ่านเว็บไซต์
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์ต่าง ๆ จากสื่ อโสตทัศน์
2. สื บค้นข้อมูลและแหล่งเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์ต่าง ๆ
3. เลือกเว็บไซต์ หรื อ ใช้แอพพลิเคชัน่ ต่าง ๆ ฝึ กทักษะทางภาษาแบบออนไลน์ดว้ ยตนเอง
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการฟั ง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์ต่าง ๆ การพัฒนาทักษะ
การฟั ง การพู ดในสถานการณ์ ต่าง ๆ การอ่านบทความ ข่ าว เรื่ องสั้ น ๆ การใช้โครงสร้ างภาษา คาศัพ ท์
ส านวน การสื บค้น ข้อ มู ล โดยใช้ ค าหลัก (Keywords) การสื่ อสารผ่ า นสั ง คมออนไลน์ และการใช้
แอพพลิเคชัน่ ต่าง ๆ
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การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3-0-3
(English Conversation 1)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. สนทนาโต้ตอบเรื่ องทัว่ ไปทางสังคมและการทางานที่คุน้ เคย
2. ใช้วลี สานวนทางภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
3. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ ยวกับการฟั ง พูด เรื่ องราว เหตุการณ์ ความสนใจ กิ จกรรมทัว่ ๆ ไปที่คุน้ เคย
ความเป็ นอยู่ ครอบครั ว การศึ ก ษา การท างาน การแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล การแสดงความคิ ด เห็ น การ
เปรี ยบเทียบ ความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะการพูด
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การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3-0-3
(English Conversation 2)
(วิชาบังคับก่อน: การสนทนาภาษาอังกฤษ 1)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. สนทนาโต้ตอบเรื่ องทัว่ ไปทางสังคมและการทางาน
2. ใช้วลี สานวนทางภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
3. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ยวกับการฟั ง พูด เรื่ องราว เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง ความทะเยอทะยาน
ในชี วิต การวางแผนเรื่ องที่สนใจหรื อเกี่ ยวของกับอาชี พ ความประทับใจ การเล่าเรื่ อง การบรรยาย บอก
เหตุผล อธิบาย แสดงความคิดเห็น การใช้กระบวนการเรี ยนรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
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ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชี พ
3-0-3
(Business English for Careers)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษธุ รกิจในงานอาชีพ
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในงานอาชีพ
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ องการติดต่อทางธุ รกิจในงานอาชีพจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดสื่ อสารเกี่ยวกับธุ รกิจในงานอาชีพ
3. อ่านข้อมูล เอกสารการปฏิบตั ิงาน เอกสารธุ รกิจในงานอาชีพจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ หรื อสื่ อ
ออนไลน์
4. เขียนให้ขอ้ มูลในเอกสารทางธุ รกิจประเภทต่าง ๆ ตามที่กาหนด
5. การใช้คาศัพท์เทคนิคในงานธุ รกิจ
6. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ ยวกับการฟั ง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่ อสาร การต้อนรับ การนัด
หมาย การสนทนาทางโทรศัพท์ การให้บริ การ การซื้ อ-ขาย รายละเอียดสิ นค้าหรื อบริ การ การสาธิ ตและ
นาเสนอการอ่านเอกสารทางธุ รกิจ โฆษณา ประกาศ ตาราง กราฟ กาหนดการ สื บค้นข้อมูลทางธุ รกิจจากสื่ อ
ต่าง ๆ การเขี ยนรายงานการปฏิ บ ตั ิ งาน บันทึ ก ข้อความ การบันทึ ก โทรศัพ ท์ การติ ดต่อธุ รกิ จผ่านทาง
อิ น เตอร์ เน็ ต e-commerce การใช้ ก ระบวนการเรี ย นรู ้ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ พัฒ นาทัก ษะ
ภาษาอังกฤษ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3000-1210

ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ
3-0-3
(English for Hospitality Industry)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุ รกิจบริ การ
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู การสื่ อสารภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมธุ รกิจบริ การจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดสื่ อสารในการปฏิบตั ิงานธุ รกิจบริ การ
3. อ่านข้อมูล เอกสารการปฏิบตั ิงาน เอกสารงานธุ รกิจบริ การจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ หรื อสื่ อ
ออนไลน์
4. เขียนให้ขอ้ มูล รายงานการปฏิบตั ิงาน
5. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานธุ รกิจบริ การ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ ยวกับการฟั ง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่ อสารในอุตสาหกรรมธุ รกิ จ
บริ การ การให้บริ การที่ พกั สิ่ งอานวยความสะดวก การบริ การอาหารและเครื่ องดื่ ม การต้อนรั บและดู แล
ลูกค้า การจัดงาน การสาธิ ตนาเสนอกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ การเดินทาง การท่องเที่ยว การให้ขอ้ มูลสิ่ งอานวย
ความสะดวก การอ่ านคู่ มื อ การปฏิ บ ัติงาน ป้ าย สั ญ ลัก ษณ์ เรื่ อ งเกี่ ย วกับ งานบริ ก าร เอกสารทางธุ รกิ จ
โฆษณา ประกาศ ตาราง กราฟ กาหนดการ การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ ม การเขี ยนบันทึ ก รายงานการ
ปฏิ บ ตั ิงาน ปั ญหา การแก้ปั ญหา การใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3000-1211

ภาษาอังกฤษธุรกิจไมซ์
3-0-3
(English for MICE Business)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษธุ รกิจไมซ์
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงานธุ รกิจไมซ์
2. พูดสื่ อสารข้อมูล เกี่ยวกับธุ รกิจไมซ์
3. อ่านข้อมูล เอกสารเกี่ยวกับธุ รกิจไมซ์จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ หรื อสื่ อออนไลน์
4. เขียนให้ขอ้ มูล กรอกแบบฟอร์ ม เกี่ยวกับธุ รกิจไมซ์ตามที่กาหนด
5. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานธุ รกิจไมซ์
6. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการฟั ง พูด อ่าน และเขี ยนภาษาอังกฤษ ในงานธุ รกิ จ MICE (Meetings,
Incentive Travel, Conventions/Conference, Exhibitions) กล่ า วต้อ นรั บ น าเสนอให้ ก ารบริ ก ารและการ
อานวยความสะดวกแก่ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมไมซ์ การให้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงาน อธิ บายการจัดลาดับ
ขั้นตอนและกระบวนการ จัดงาน การเขียนข้อความประชาสัมพันธ์ บันทึกย่อ เอกสารการจอง และจดหมาย
อิเล็กทรอนิ กส์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3000-1212

ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสั มพันธ์
3-0-3
(English for Advertising and Public Relations)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์
2. พูดสื่ อสารให้ขอ้ มูลการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3. อ่านข้อมูล เอกสาร เกี่ยวกับโฆษณาและประชาสัมพันธ์จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ หรื อสื่ อออนไลน์
4. เขียนให้ขอ้ มูลเอกสารโฆษณาและประชาสัมพันธ์
5. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานโฆษณาประชาสัมพันธ์
6. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการฟั ง พูด อ่าน และเขี ยนภาษาอังกฤษ ที่ เกี่ ยวข้องกับการโฆษณาและ
ประชาสั ม พัน ธ์ ฟั ง -ดู โฆษณาทางวิท ยุ โทรทัศ น์ สื่ อ ออนไลน์ น าเสนอข้อ มู ล ตอบข้อ ซัก ถาม การ
สัม ภาษณ์ อ่านเอกสารงานโฆษณาและประชาสั ม พันธ์ การสรุ ป ใจความส าคัญ จากเรื่ องที่ ฟั งหรื ออ่ านที่
เกี่ ยวข้อง การเขียนโฆษณาสิ นค้าหรื อบริ การ เขียนประชาสัมพันธ์ดว้ ยสื่ อสิ่ งพิมพ์ ใบปลิ ว แผ่นพับ ประกาศ
และพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (e-commerce) การใช้กระบวนการเรี ยนรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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40
3000-1221

ภาษาอังกฤษเพื่อกิจการการบิน
3-0-3
(English for Aviation)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อกิจการการบิน
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดู สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการบินในสถานการณ์ต่าง ๆ
2. อ่านคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์เครื่ องมือด้านการบินและเอกสารภาษาอังกฤษด้านการบิน
3. เขียนบันทึกข้อมูลหรื อเขียนรายงานปฏิบตั ิงานการซ่อมบารุ งอากาศยาน
4. ใช้คาศัพท์เทคนิคเฉพาะด้านกิจการการบิน
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายสื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับงานกิจการการ
บิน
6. แสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการฟั ง-ดู พูด อ่านและการเขียน การอ่านเนื้ อความ รายงาน เอกสาร คู่มือ
การใช้อุปกรณ์ เครื่ องมือเกี่ยวกับกิจการการบิน การเขียนบันทึกข้อมูล เขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน การซ่ อม
บารุ งอากาศยาน โดยใช้คาศัพท์เทคนิ คทัว่ ไปและคาศัพท์เฉพาะในการบิน (jargon buster) การสนทนา การ
แสดงความคิ ด เห็ น การน าเสนอ อภิ ป ราย การติ ดต่ อ สื่ อ สารในสถานการณ์ ก ารบิ น การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสื บค้นข้อมูลเกี่ ยวกับงานกิ จการการบินจากแหล่งการเรี ยนรู ้ ที่หลากหลาย และแสดงหลักฐาน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
3000-1305
วิทยาศาสตร์ เพื่องานธุรกิจและบริการ
2 - 2 -3
(Science for Business)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับไฟฟ้ าและเครื่ องใช้ไฟฟ้ าในบ้านและสานัก งาน การเก็บ รั กษา
สิ น ค้า การใช้พ ลัง งานเพื่ อ การขนส่ ง การอนุ รัก ษ์ พ ลัง งานและสิ่ ง แวดล้อ ม สารละลาย
ปฏิกิริยาเคมี สารเคมี ที่ใช้ในชีวติ ประจาวันและสานักงาน สารสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์
2. มีทกั ษะการคานวณ การทดลอง การวิเคราะห์และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และกิจนิสัยที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับไฟฟ้ าและเครื่ องใช้ไฟฟ้ าในบ้านและสานักงาน การเก็บรักษาสิ นค้า การ
ใช้พ ลัง งานเพื่ อ การขนส่ ง การอนุ รั ก ษ์พ ลัง งานและสิ่ ง แวดล้อ ม สารละลาย ปฏิ กิ ริย าเคมี
สารเคมีที่ใช้ในชีวติ ประจาวันและสานักงาน สารสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์
2. คานวณข้อมูลเกี่ยวกับไฟฟ้าและพลังงานตามหลักการ
3. สารวจตรวจสอบเกี่ยวกับสารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมีและสารสังเคราะห์ตามกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์ งานธุ รกิจและบริ การในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับไฟฟ้าและเครื่ องใช้ไฟฟ้ าในบ้านและสานักงาน การเก็บรักษาสิ นค้า การ
ใช้พลังงานเพื่ อการขนส่ ง การอนุ รักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม สารละลาย ปฏิ กิริยาเคมี สารเคมี ที่ใช้ใน
ชีวติ ประจาวันและสานักงาน สารสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาทักษะชีวติ

42
3000-1306

วิทยาศาสตร์ เพื่องานธุรกิจท่ องเทีย่ วและการโรงแรม
2-2-3
(Science for Tourism and Hospitality)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับระบบต่าง ๆ ของร่ างกายมนุ ษย์ พืชและสมุ นไพรในงานอาชี พ
สารละลาย การสกัดสาร เครื่ องส าอางและสปา สารท าความสะอาด นิ เวศวิท ยากับ การ
ท่องเที่ยว การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการสื่ อสารและการประยุกต์ใช้
2. มีทกั ษะในการสกัดสารจากสมุนไพร การทดสอบสารเคมีในเครื่ องสาอาง สารทาความสะอาด
การใช้เครื่ องมือตรวจสอบการทางานของร่ างกาย
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และกิจนิสัยที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ ระบบต่ า ง ๆ ของร่ า งกายมนุ ษ ย์ พื ช และสมุ น ไพรในงานอาชี พ
สารละลายและการสกัดสาร เครื่ องสาอางและสปา สารทาความสะอาด นิ เวศวิทยากับการ
ท่องเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการสื่ อสารและการประยุกต์ใช้
2. สารวจตรวจสอบเกี่ยวกับสกัดสารจากสมุนไพร สารเคมีในเครื่ องสาอาง สารทาความสะอาด
ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3. ประยุกต์ใช้ความรู ้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์ธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ของร่ างกายมนุษย์ พืชและสมุนไพรในงานอาชีพ สารละลาย
การสกัด สาร เครื่ อ งส าอางและสปา สารท าความสะอาด นิ เวศวิ ท ยากับ การท่ อ งเที่ ย ว การอนุ รั ก ษ์
สิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยีการสื่ อสารและการประยุกต์ใช้

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาทักษะชีวติ

43
3000-1312

การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
2-2-3
(Resources Energy and Environmental Management)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกับ แร่ ธ าตุ แ ละองค์ ป ระกอบทางเคมี โลหะมี ค่ า และอัญ มณี
ปิ โตรเลียมและผลิตภัณฑ์ การใช้พลังงานเพื่อการขนส่ ง สารเคมีในอุตสาหกรรม นิ เวศวิทยา
กับอาชีพ การจัดการสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
2. มีทกั ษะการทดลอง การคานวณ การวิเคราะห์และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และกิจนิสัยที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับแร่ ธาตุและองค์ประกอบทางเคมี โลหะมีค่าและอัญมณี ปิ โตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ์ การใช้พลังงานเพื่อการขนส่ ง สารเคมีในอุตสาหกรรม นิ เวศวิทยากับอาชี พ การ
จัดการสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
2. สารวจตรวจสอบเกี่ยวกับแร่ ธาตุและองค์ประกอบทางเคมี โลหะมีค่าและอัญมณี ปิ โตรเลียม
และผลิตภัณฑ์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3. ประยุกต์ใช้ความรู ้ จากการศึกษา การจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ยวกับแร่ ธาตุและองค์ประกอบทางเคมี โลหะมีค่าและอัญมณี ปิ โตรเลียมและ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ การใช้พ ลัง งานเพื่ อ การขนส่ ง สารเคมี ในอุ ต สาหกรรม นิ เวศวิ ท ยากับ อาชี พ การจัด การ
สิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาทักษะชีวติ

44
3000-1313

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อชีวติ
2-2-3
(Science and Technology for Life)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับไฟฟ้ าสถิตย์ สนามไฟฟ้ า ศักย์ไฟฟ้ า การเคลื่อนที่ โมเมนต์และ
ทอร์ กโมเมนตัม ไฟฟ้ าและเครื่ องใช้ไฟฟ้ าในงานอาชี พ สารและสมบัติของสาร สารละลาย
กรด เบส เกลือ ปริ มาณสารสัมพันธ์ และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
2. มีทกั ษะการทดลอง การคานวณ การวิเคราะห์และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และกิจนิสัยที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับ ไฟฟ้ าสถิตย์ สนามไฟฟ้ า ศักย์ไฟฟ้ า การเคลื่อนที่ โมเมนต์และทอร์ ก
โมเมนตัม ไฟฟ้ าและเครื่ องใช้ไฟฟ้ าในงานอาชี พ สารและสมบัติของสาร สารละลาย กรด
เบส เกลือ ปริ มาณสารสัมพันธ์ และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
2. สารวจตรวจสอบเกี่ยวกับไฟฟ้า การเคลื่อนที่ โมเมนต์ สารและสมบัติของสารตามกระบวน
การทางวิทยาศาสตร์
3. ประยุกต์ใช้ความรู ้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนยีเพื่อชีวตในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับไฟฟ้ าสถิ ตย์ สนามไฟฟ้ า ศักย์ไฟฟ้ า การเคลื่อนที่ โมเมนต์และทอร์ ก
โมเมนตัม ไฟฟ้ าและเครื่ องใช้ไฟฟ้ าในงานอาชี พ สารและสมบัติของสาร สารละลาย กรด เบส เกลื อ
ปริ มาณสารสัมพันธ์ และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาทักษะชีวติ

45
3000-1314

วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชี วติ
2-2-3
(Science for Quality of Life)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับ ระบบต่าง ๆ ของสิ่ งมี ชีวิต สารชี วโมเลกุล การเจริ ญเติบโตและ
พันธุ กรรม แสงและการมองเห็น เสี ยงและการได้ยิน ความร้อนและการถ่ายโอนความร้ อน
สารเคมีในชีวติ ประจาวันและงานอาชี พ สารสกัดจากพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์
2. มีทกั ษะการทดลอง การคานวณ การวิเคราะห์และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และกิจนิสัยที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวติ สารชีวโมเลกุล การเจริ ญเติบโตและพันธุกรรม
แสงและการมองเห็ น เสี ย งและการได้ยิน ความร้ อนและการถ่ ายโอนความร้ อน สารเคมี
ในชีวติ ประจาวันและงานอาชีพ สารสกัดจากพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์
2. คานวณข้อมูลเกี่ยวกับแสง เสี ยง ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อนตามหลักการ
3. สารวจตรวจสอบเกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวิต สารชี วโมเลกุล พันธุ กรรม แสงและการ
มองเห็ น เสี ยงและการได้ยิน ความร้ อนและการถ่ ายโอนความร้ อน สารเคมี และสารสกัด
จากพืชสมุนไพรตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ ในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ ระบบต่ า ง ๆ ของสิ่ ง มี ชี วิ ต สารชี ว โมเลกุ ล การเจริ ญ เติ บ โตและ
พันธุ กรรม แสงและการมองเห็ น เสี ยงและการได้ยิน ความร้ อนและการถ่ ายโอนความร้ อน สารเคมีใน
ชีวติ ประจาวันและงานอาชีพ สารสกัดจากพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาทักษะชีวติ

46
3000-1315

ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
2-2-3
(Life and Modern Technology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า เทคโนโลยีการสื่ อสาร จุลินทรี ยใ์ นอุตสาหกรรม
อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ พอลิ เมอร์ และผลิตภัณฑ์ เคมีไฟฟ้ า สารสี นาโนเทคโนโลยี และ
การใช้ประโยชน์ในงานอาชีพ
2. มีทกั ษะการทดลอง การคานวณ การวิเคราะห์ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสัยที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับคลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้ า เทคโนโลยีการสื่ อสาร จุลินทรี ยใ์ นอุตสาหกรรม
อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ พอลิเมอร์ และผลิตภัณฑ์ เคมีไฟฟ้ า สารสี นาโนเทคโนโลยีและ
การใช้ประโยชน์
2. คานวณข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามหลักการ
3. ส ารวจตรวจสอบเกี่ ยวกับจุ ลิ นทรี ยใ์ นอุ ตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีชี วภาพ พอลิ เมอร์ และ
ผลิตภัณฑ์ เคมีไฟฟ้า และสารสี ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้จากการศึกษาชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีการสื่ อสาร จุลินทรี ย ์
ในอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ พอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์ เคมีไฟฟ้ ากับการใช้ประโยชน์ สารสี
และการใช้ประโยชน์ในงานงานอาชีพ และนาโนเทคโนโลยี

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาทักษะชีวติ

47
3000-1316

วิทยาศาสตร์ เพื่องานเทคนิคพลังงาน
2-2-3
(Science for Energy Technology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ สมบัติ ข องแข็ ง ของเหลวและแก๊ ส สารและปฏิ กิ ริ ย าเคมี
สารประกอบและสารเคมี ใ นอุ ต สาหกรรม การถ่ า ยโอนความร้ อ น การจัด การพลัง งาน
สิ่ งแวดล้อมและระบบนิเวศในงานอาชีพ
2. มีทกั ษะการคานวณ การทดลอง การวิเคราะห์ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสัยที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับ ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส สารและปฏิ กิ ริยาเคมี สารประกอบและ
สารเคมี ในอุตสาหกรรม การถ่ายโอนความร้ อน การจัดการพลังงาน สิ่ งแวดล้อมและระบบ
นิเวศในงานอาชีพ
2. ส ารวจตรวจสอบเกี่ ย วกับ สมบัติ ข องของแข็ ง ของเหลวและแก๊ ส สารและสมบัติ ส าร
สารประกอบและสารเคมี สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและปิ โตรเลียม
3. เข้า ใจเกี่ ย วกับ การส ารวจตรวจสอบเกี่ ย วกับ ความร้ อ นและการถ่ ายโอนความร้ อ น การใช้
พลังงานเพื่อการขนส่ ง การอนุ รักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม การจัดการพลังงาน สิ่ งแวดล้อม
และระบบนิเวศในงานอาชีพ
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์งานเทคนิคพลังงานในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติเกี่ ยวกับของแข็ง ของเหลวและแก๊ ส สารและสมบัติสารละลาย กรด เบส เกลื อ
ปฏิ กิ ริยาเคมี ปริ ม าณสารสัม พันธ์ ความร้ อนและการถ่ ายโอนความร้ อน สารประกอบไฮโดรคาร์ บ อน
ปิ โตรเลี ยมและผลิ ตภัณ ฑ์ พาราฟิ น ไข ซิ ลิ โคน วัส ดุ และสารเคมี ที่ ใช้ไ ด้จากอุ ตสาหกรรมปิ โตรเลี ย ม
การเก็บรักษาสิ นค้า สารเคมีในอุตสาหกรรม การใช้พลังงานเพื่อการขนส่ งและอุตสาหกรรม การอนุ รักษ์
พลัง งานและสิ่ ง แวดล้อ ม การจัด การสิ่ ง แวดล้อ มจากอุ ต สาหกรรม นิ เวศวิท ยากับ อาชี พ การจัด การ
สิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
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3000-1317

การวิจัยเบื้องต้ น
3-0-3
(Introduction to Research)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวิจยั เบื้องต้น
2. สามารถเขียนโครงร่ างการวิจยั วางแผนการดาเนินงานวิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปและเขียน
รายงาน
การวิจยั
3. มี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ การศึ ก ษาวิจ ัย เพื่ อ พัฒ นางานอาชี พ และมี กิ จ นิ สั ย ในการท างานด้ว ยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทน มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวิจยั เบื้องต้น
2. เขียนโครงร่ างการวิจยั ตามหลักการ
3. วางแผนการดาเนินงานโครงการวิจยั ตามหลักการ
4. สรุ ปผลการวิจยั ตามหลักการและกระบวนการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลและแปลผล
5. เขียนรายงานการวิจยั ตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับความหมายและความสาคัญของการวิจยั ประเภทของงานวิจยั การเลือก
หัวข้อและกาหนดขอบเขตของปั ญหา การกาหนดสมมติฐาน การเขียนโครงร่ างการวิจยั การสร้างเครื่ องมือ
รวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดกระทาข้อมูล การสรุ ปผลการวิจยั และเขียนรายงานการวิจยั
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
3000-1401
คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
3-0-3
(Mathematics for Thinking Skills Development)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
2. นาความรู ้เรื่ องทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1. แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ในงานอาชีพ
2. ให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ในงานอาชีพ
3. สื่ อสารสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์และนาเสนอในงานอาชีพ
4. เชื่อมโยงความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ในงานอาชีพ
5. ประยุกต์ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ ในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการฝึ กทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เกี่ยวกับทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการให้
เหตุผล ทักษะในการสื่ อสาร การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนาเสนอ ทักษะในการเชื่อมโยง
ความรู ้ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์ในงานอาชีพ และทักษะการคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
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3000-1402

คณิตศาสตร์ อุตสาหกรรม
3-0-3
(Industry Mathematics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เกิ ด ความคิ ด รวบยอดเกี่ ย วกับ เมทริ ก ซ์ ดี เทอร์ มิ แ นนต์ เรขาคณิ ต วิเคราะห์ ภาคตัด กรวย
ฟังก์ชนั พีชคณิ ตและฟังก์ชนั อดิศยั
2. นาความรู ้เรื่ องเมทริ กซ์ ดีเทอร์ มิแนนต์เรขาคณิ ตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ฟั งก์ชนั พีชคณิ ตและ
ฟังก์ชนั อดิศยั ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1. ดาเนินการเกี่ยวกับเมทริ กซ์และอินเวอร์ สการคูณของเมทริ กซ์
2. ประยุกต์การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริ กซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ในงานอาชีพ
3. คานวณหาระยะทาง จุดกึ่งกลาง และความชันของเส้นตรง
4. สร้างสมการเส้นตรงในรู ปทัว่ ไปจากเงื่อนไขที่กาหนด
5. สร้างสมการและเขียนกราฟภาคตัดกรวยจากเงื่อนไขที่กาหนด
6. วิเคราะห์หาส่ วนประกอบของภาคตัดกรวยจากสมการที่กาหนด
7. ประยุกต์เรขาคณิ ตวิเคราะห์และภาคตัดกรวยในงานอาชีพ
8. ดาเนินการเกี่ยวกับฟังก์ชนั พีชคณิ ตและฟังก์ชนั อดิศยั
9. นาฟังก์ชนั พีชคณิ ตและฟังก์ชนั อดิศยั ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ การฝึ กทักษะการคิ ดคานวณ และการแก้ปั ญหาเกี่ ยวกับ เมทริ ก ซ์ดีเทอร์ มิแนนต์
เรขาคณิ ตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ฟังก์ชนั พีชคณิ ตและฟังก์ชนั อดิศยั
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3000-1403

คณิตศาสตร์ ธุรกิจ
3-0-3
(Business Mathematics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เกิ ดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เมทริ กซ์ ดีเทอร์ มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้น และ
ความน่าจะเป็ น
2. นาความรู ้ เรื่ องตรรกศาสตร์ เมทริ กซ์ ดีเทอร์ มิแนนต์ ระบบสมการเชิ งเส้น และความน่าจะเป็ น
ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงการให้เหตุผลโดยใช้ตรรกศาสตร์
2. ดาเนินการเกี่ยวกับเมทริ กซ์
3. คานวณค่าดีเทอร์ มิแนนต์ของเมทริ กซ์
4. ประยุกต์การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้ดีเทอร์ มิแนนต์ในงานอาชีพ
5. วิเคราะห์กาหนดการเชิงเส้น
6. ดาเนินการเกี่ยวกับความน่าจะเป็ น
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการฝึ กทักษะการคิดคานวณและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เมทริ กซ์ ดีเทอร์
มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้น และความน่าจะเป็ น
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3000-1404

คณิตศาสตร์ และสถิติเพื่องานอาชีพ
3-0-3
(Mathematics and Statistics for Careers)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ ตรรกศาสตร์ สถิติพ้นื ฐานและความน่าจะเป็ น
2. นาความรู ้เรื่ องตรรกศาสตร์ สถิติพ้นื ฐานและความน่าจะเป็ นประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงเหตุผลโดยใช้ตรรกศาสตร์
2. ดาเนินการเกี่ยวกับสถิติพ้นื ฐาน
3. ดาเนินการเกี่ยวกับความน่าจะเป็ น
4. ประยุกต์ใช้ตรรกศาสตร์ สถิติพ้ืนฐานและความน่าจะเป็ นในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการฝึ กทักษะการคิดคานวณและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ ตรรกศาสตร์ การวัดแนวโน้ม
เข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล ค่ามาตรฐานการประยุกต์ใช้สถิ ติในงานอาชี พ และความ
น่าจะเป็ น
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3000-1405

คณิตศาสตร์ เกษตรกรรม
3-0-3
(Agriculture Mathematics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เมทริ กซ์ ดีเทอร์ มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้นและความ
น่าจะเป็ น
2. นาความรู ้ เรื่ องตรรกศาสตร์ เมทริ กซ์ ดีเทอร์ มิแนนต์ ระบบสมการเชิ งเส้นและความน่ าจะเป็ น
ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงเหตุผลโดยใช้ตรรกศาสตร์
2. ดาเนินการเกี่ยวกับเมทริ กซ์
3. คานวณค่าดีเทอร์ มิแนนต์ของเมทริ กซ์
4. ประยุกต์การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้ดีเทอร์ มิแนนต์ในงานอาชีพ
5. วิเคราะห์กาหนดการเชิงเส้น
6. ดาเนินการเกี่ยวกับความน่าจะเป็ น
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการฝึ กทักษะการคิดคานวณและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เมทริ กซ์ ดีเทอร์
มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้น ความน่าจะเป็ นและการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
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3000-1406

แคลคูลสั พืน้ ฐาน
3-0-3
(Basic Calculus)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับทฤษฏีบททวินามเศษส่ วนย่อย ลิมิตและความต่อเนื่ องของฟังก์ชนั
อนุ พ นั ธ์ ฟังก์ชันพีช คณิ ต อนุ พ นั ธ์ ฟั งก์ชันอดิ ศยั การประยุกต์ของอนุ พ นั ธ์ อินทิ กรั ลฟั งก์ชัน
พีชคณิ ตอินทิกรัลฟังก์ชนั อดิศยั และอินทิกรัลจากัดเขต
2. นาความรู ้ เรื่ องทฤษฏีบททวินามเศษส่ วนย่อย ลิ มิตและความต่อเนื่ องของฟั งก์ชนั อนุ พนั ธ์ของ
ฟังก์ชนั อินทิกรัลของฟังก์ชนั และอินทิกรัลจากัดเขตประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1. ดาเนินการกระจายทวินาม
2. ดาเนินการเกี่ยวกับเศษส่ วนย่อย
3. ดาเนินการเกี่ยวกับลิมิตและตรวจสอบความต่อเนื่ องของฟังก์ชนั
4. ดาเนินการเกี่ยวกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชนั
5. ดาเนินการเกี่ยวกับอนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิ ตและฟังก์ชนั อดิศยั
6. ดาเนินการเกี่ยวกับอนุพนั ธ์อนั ดับสู ง
7. ประยุกต์อนุพนั ธ์ในงานอาชีพ
8. ดาเนินการเกี่ยวกับอินทิกรัลฟังก์ชนั พีชคณิ ตและฟังก์ชนั อดิศยั
9. ดาเนินการเกี่ยวกับอินทิกรัลจากัดเขตและประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการฝึ กทักษะการคิดคานวณและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับทฤษฏีบททวินาม เศษส่ วนย่อย
ลิ มิตและความต่อเนื่ องของฟั งก์ชัน อนุ พนั ธ์ฟังก์ชนั พีชคณิ ตและฟั งก์ชันอดิ ศยั การประยุกต์ของอนุ พนั ธ์
อินทิกรัลฟังก์ชนั พีชคณิ ตและฟังก์ชนั อดิศยั อินทิกรัลจากัดเขตและการประยุกต์

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาทักษะชีวติ

55
3000-1407

คณิตศาสตร์ อุตสาหกรรมพลังงาน
3-0-3
(Industry Mathematics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เกิ ดความคิ ดรวบยอดเกี่ ยวกับการนาความรู ้ เรื่ องลิ มิต ความต่อเนื่ อง เมทริ กซ์ดีเทอร์ มิแนนต์
เรขาคณิ ตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวยประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
2. น าความรู ้ เรื่ อ งการวัด การกระจายของข้อ มู ล ค่ า มาตรฐานและสถิ ติ ความน่ า จะเป็ นการ
ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. น าความรู ้ เรื่ อ งอนุ พ ัน ธ์ ข องฟั ง ก์ ชั่น เชิ ง ก าลัง ฟั ง ก์ ชั่น พหุ น าม ฟั ง ก์ ชั่น เลขชี้ ก าลัง ฟั ง ก์ ชั่น
ตรี โกณมิติ ฟั งก์ชนั่ ลอกาลิทึม ฟั งก์ชนั ตรี โกณมิติผกผัน สมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง
อันดับสอง สมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงเส้นหลายอันดับ การแปลงลาปลาซประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
4. ประยุกต์อนุพนั ธ์และการสอดแทรกในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ดาเนินการเกี่ยวกับลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชนั ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
2. ประยุกต์การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริ กซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ในงานอาชีพ
3. ประยุกต์เรขาคณิ ตวิเคราะห์และภาคตัดกรวยในงานอาชีพ
4. ดาเนินการและประยุกต์เกี่ยวกับสมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่งและหลายอันดับในงาน
อาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การฝึ กทัก ษะการคิ ดค านวณ การแก้ปั ญ หาเกี่ ยวกับ ลิ มิ ต ความต่ อเนื่ อง เมทริ ก ซ์
ดีเทอร์ มิแนนต์ เรขาคณิ ตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย การวัดการกระจายของข้อมูล ค่ามาตรฐานการประยุกต์ใช้
สถิ ติในงานอาชี พ และความน่ าจะเป็ น อนุ พนั ธ์ของฟั งก์ชั่นเชิ งกาลัง ฟั งก์ชั่นพหุ นาม ฟั งก์ชนั่ เลขชี้ กาลัง
ฟั งก์ชั่นตรี โกณมิติ ฟั งก์ชั่นลอกาลิ ทึม ฟั งก์ชันตรี โกณมิ ติผกผัน สมการเชิ งอนุ พ นั ธ์เชิ งเส้นอันดับหนึ่ ง
อันดับสองสมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงเส้นหลายอันดับ การแปลงลาปลาซ การสอดแทรกและการประยุกต์ใช้ใน
งานอาชีพ
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3000-1408

สถิติและการวางแผนการทดลอง
3-0-3
(Statistics and Experimental Design)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เกิ ดความคิดรวบยอดเกี่ ยวกับสถิติพ้ืนฐานการประมาณค่าการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวน และการวางแผนการทดลอง
2. น าความรู ้ เรื่ องสถิ ติ พ้ื น ฐาน การประมาณค่ า การทดสอบสมมติ ฐ าน การวิ เคราะห์ ค วาม
แปรปรวน และการวางแผนการทดลองไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1. ดาเนินการเกี่ยวกับสถิติพ้นื ฐาน
2. ประมาณค่าพารามิเตอร์ ของประชากร
3. ดาเนินการเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐาน
4. วิเคราะห์ความแปรปรวน
5. ดาเนินการเกี่ยวกับการวางแผนการทดลอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการฝึ กทักษะการคิดคานวณและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถิติพ้ืนฐาน การประมาณค่า
การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวางแผนการทดลอง
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การคิดและการตัดสิ นใจ
3-0-3
(Thinking and Decision Making)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ย วกับ หลัก การคิ ด กระบวนการคิ ด การพัฒ นากระบวนการคิ ด การ
แก้ปัญหาและการตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผล
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการคิดในการตัดสิ นใจและการแก้ปัญหา
3. มีเจตคติและมีกิจนิสัยที่ดีในการคิดและตัดสิ นใจอย่างรอบคอบและมีเหตุผล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการคิดและกระบวนการคิด การพัฒนากระบวนการคิ ด การแก้ปัญหา
และตัดสิ นใจโดยใช้หลักการและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
2. รวบรวม วิเคราะห์และสรุ ปข้อมูลเพื่อการคิดและตัดสิ นใจ
3. แก้ปัญหาและตัดสิ นใจโดยใช้หลักการและกระบวนการคิด
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการคิดและกระบวนการคิด การพัฒนากระบวนการคิด ตรรกศาสตร์และการให้
เหตุผล การรวบรวม วิเคราะห์ และสรุ ปข้อมูลเพื่อการคิดและตัดสิ นใจ การแก้ปัญหาและตัดสิ นใจโดยใช้
หลักการและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
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กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
3000-1501
ชีวติ กับสั งคมไทย
3-0-3
(Thai Life and Society)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ค วามเข้าใจเกี่ ยวกับสั งคม ศิลปวัฒ นธรรมและภู มิปัญญาไทย หลักธรรมาภิบาลใน
องค์กร หลักธรรมในการพัฒนางาน พัฒนาคนและสังคม สันติวฒั นธรรม และความร่ วมมือกับ
ประเทศต่าง ๆ ในสังคมโลก
2. วิเคราะห์ แ ละประเมิ น สถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมและวัฒ นธรรมไทย โดย
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ศาสนธรรมในการพัฒ นางาน พัฒ นาคนและสั ง คม การใช้ห ลัก สั น ติ วิธี ใ น
สังคมไทยและการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการประกอบอาชีพและการดาเนินชีวิต
4. ตระหนักในการเป็ นพลเมืองดี ในสังคมประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุ ข
เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย หลักธรรมาภิบาล หลักธรรม
ในการพัฒ นางานคนและสั ง คม สั น ติ วฒั นธรรมความร่ วมมื อกับ ประเทศต่ าง ๆ และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทยกับสังคมโลก
บนพื้นฐานของศาสนธรรม
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอาชีพและการดาเนินชีวิต
4. ปฎิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีในสังคมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
5. สื บสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และมีความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับสังคม การจัดระเบียบทางสังคม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย หลักธรรมาภิ
บาลในองค์ก ร หลัก ธรรมเพื่ อ พัฒ นางาน พัฒ นาคนและสั งคม สั น ติ วฒั นธรรม ความเป็ นพลเมื อ งดี
ความร่ วมมือกับประเทศต่าง ๆ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ
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3000-1502

เศรษฐกิจพอเพียง
3-0-3
(Sufficiency Economy)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ทฤษฎี ใหม่ ทศพิธราชธรรม
หลักสัปปุริสธรรม 7 และหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ รัชกาลปัจจุบนั
2. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
3. ตระหนักในความสาคัญของการพึ่งตนเองและก้าวทันต่อยุคโลกาภิวตั น์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ทฤษฎี ใหม่ ทศพิธราชธรรม หลักสัปปุริส
ธรรม 7 และหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ รัชกาลปัจจุบนั
2. วิเคราะห์ ห ลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง ทฤษฎี ใหม่ หลัก ธรรมและหลัก การทรงงาน
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ รัชกาลปั จจุบนั กับการพัฒนาประเทศ
3. ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ ทศพิธราชธรรม หลักสัปปุริสธรรม 7
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปั จจุบนั โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ
และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้ในการดาเนินชีวิต
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60
3000-1503

มนุษยสั มพันธ์ กบั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3-0-3
(Human Relation and Sufficiency Economic Philosophy)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สามารถพัฒนาตนทางกาย วาจา ใจ ตามกระบวนการทางจิตวิทยา ศาสนธรรม และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการสร้างงมนุษยสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ปฏิบตั ิตนเป็ นผูน้ า ผูต้ ามที่ดีภายใต้หลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ประยุก ต์ใ ช้ ห ลัก มนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ แ ละหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งในการเสริ ม สร้ าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระดับบุคคล ชุมชน สังคม ประเทศชาติ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์ วิธีการพัฒนาตนตามศาสนธรรมปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเสริ มสร้างหลักการพัฒนาตนและองค์กรเพื่อการพัฒนาชีวติ และงาน
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3000-1504

ภูมิฐานถิ่นไทย
3-0-3
(Geographical and History Study on Thailand)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น
2. สามารถวิเคราะห์ อิท ธิ พ ลของภู มิ ศ าสตร์ และประวัติ ศาสตร์ ต่ อ การสร้ างสรรค์วฒั นธรรม
เอกลักษณ์การดารงชาติไทย และการท่องเที่ยว
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการสื บสานภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น
มาตรฐานรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น
2. วิเคราะห์ เหตุ ก ารณ์ ต่ าง ๆ ทางภู มิ ศ าสตร์ แ ละประวัติ ศ าสตร์ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ วัฒ นธรรมไทย
ภูมิปัญญาไทย การดารงชาติไทยการท่องเที่ยวและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
3. วิเคราะห์ ป ฏิ สั มพันธ์ ระหว่างมนุ ษ ย์ก ับ สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพที่ ก่อให้เกิ ดการสร้ างสรรค์
วัฒนธรรมและมีจิตสานึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
4. ใช้ขอ้ มูลภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการพัฒนา
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ยวกับ ภู มิ ศ าสตร์ และประวัติศ าสตร์ ท ้องถิ่ น อิ ท ธิ พ ลของภู มิ ศาสตร์ และประวัติศาสตร์
ต่อการสร้างสรรค์วฒั นธรรม เอกลักษณ์ ไทยและการดารงชาติไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่ นกับการอนุ รักษ์และ
สื บสานวัฒนธรรมไทย ภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
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3000-1505

การเมืองการปกครองของไทย
3-0-3
(Thai Politics and Administration)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ค วามรู ้ เข้า ใจเกี่ ย วกับ วิวฒั นาการการเมื อ งการปกครองของไทย นโยบายในการพัฒ นา
ประเทศสิ ทธิมนุษยชน การบริ หารราชการแผ่นดิน และการปกครองท้องถิ่น
2. สามารถปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดี
3. มีเจตคติและกิ จนิ สัยที่ดีในการมีส่วนร่ วม และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนา
ประเทศและท้องถิ่น
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะห์ วิว ฒ
ั นาการการเมื อ งการปกครองของไทย นโยบายในการพัฒ นาประเทศ สิ ท ธิ
มนุษยชนการบริ หารราชการแผ่นดิน และการปกครองท้องถิ่น
2. มีส่วนร่ วมในการเมืองการปกครอง
3. ใช้ขอ้ มูลทางการเมืองการปกครองเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับวิวฒั นาการการเมืองการปกครองของไทย การบริ หารราชการแผ่นดิน การปกครอง
ท้องถิ่ น พรรคการเมื อง การเลื อกตั้ง องค์ก รตามรัฐธรรมนู ญ แนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ และสิ ท ธิ
มนุษยชน
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3000-1506

ปัจจัยมนุษย์ และกฎหมายการเดินอากาศ
3-0-3
(Human Performance and Air Law)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจข้อจากัดของมนุ ษ ย์ ชนิ ดของข้อผิดพลาด การแก้ไขข้อบังคับ สากล ด้านการบิ น และ
กฎหมายการเดินอากาศยานของประเทศไทย
2. ตระหนัก ถึ ง ข้อ บัง คับ สากลเกี่ ย วกับ ความปลอดภัย ในการเดิ น อากาศข้อ ก าหนดกฎหมาย
เดินอากาศของประเทศไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับ ความหมายของข้อจากัดของมนุ ษย์สาเหตุ ข ้อผิดพลาดของมนุ ษ ย์ การ
แก้ไขความสาคัญของใบสาคัญสมควรเดินอากาศ
2. ประยุกต์ใช้ขอ้ กาหนด กฎหมายเดินอากาศของประเทศไทย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกฎของเมอร์ ฟี่ส์ ความผิดพลาดของมนุ ษย์ ข้อจากัดของมนุ ษย์ทางกายภาพ เรี ยนรู ้
ภาวะความกดดัน การทางานของมนุ ษ ย์ ภาวะงานและการติ ดต่ อประสานงานอุ บ ัติเหตุ ชนิ ดของความ
ผิดพลาด การแก้ไขข้อผิดพลาด อนุ สัญญาว่าด้วยการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ข้อบังคับสากลเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการเดินอากาศ ข้อกาหนดในใบสาคัญสมควรเดินอากาศกฎหมายเดินอากาศของประเทศไทย
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3000-1601
การพัฒนาทักษะชี วติ เพื่อสุ ขภาพและสั งคม
3-0-3
(Life skill Development for Health and Society)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทางพลศึกษา สุ ขศึกษาและนันทนาการ
2. สามารถเลื อ กปฏิ บ ั ติ กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ สั ม พัน ธ์ ก ั บ ชุ ม ชน กิ จ กรรมสร้ า ง
ความสัมพันธ์กบั ชุมชนและกิจกรรมสาธารณประโยชน์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาทักษะชีวติ เพื่อสุ ขภาพและสังคม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับ หลักการและกระบวนการทางพลศึ กษา สุ ขศึกษาและนันทนาการเพื่ อ
พัฒนาทักษะชีวติ และสุ ขภาพ
2. เลื อกปฏิ บ ตั ิ กิ จกรรมส่ งเสริ ม สุ ขภาพด้วยกิ จกรรมพลศึ ก ษา สุ ขศึ ก ษา และนันทนาการตาม
หลักการ
3. พัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สามารถปฎิบตั ิงานได้ตามลักษณะงาน
4. เป็ นผูน้ าและมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย
5. โน้ ม น้ า วให้ ผู ้อื่ น เข้ า ใจความต้ อ งการและเหตุ ผ ลของตนเองด้ ว ย เทคนิ คและวิ ธี การ
ประชาธิปไตย
6. วางแผนดาเนินชีวติ ให้สอดคล้องกับวิชาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับการประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุ ขศึกษา และนันทนาการ
หลักการเลื อกกิ จกรรมพัฒนาทัก ษะชี วิตและสุ ขภาพ การจัดกิ จกรรมเพื่อเสริ มสร้ างสัมพันธภาพที่ ดีก ับ
ครอบครั ว เพื่ อน สั งคม กระบวนการทางประชาสังคมเพื่ อกาหนดบทบาทของตนเองในการมี ส่วนร่ วม
เกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนรู ้เรื่ องเพศอย่างรอบด้าน สารเสพติด สารพิษและอุบตั ิภยั ของชุมชน และกิจกรรม
เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพที่สัมพันธ์กบั ชุมชน
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3000-1602

การบริ หารจัดการสุ ขภาพเพื่อภาวะผู้นา
3-0-3
(Healthy Management for Leadership)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริ หารจัดการพื้นฐานทางด้านสุ ขภาพในการดารงชีวิต
2. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่ างกายและจิตใจ มีบุคลิกภาพที่ดี
3. สามารถป้ องกันหรื อหลีกเลี่ยงสิ่ งเสพติดทั้งในระดับตนเองและระดับชุมชน
4. มีทกั ษะในการจัดการปั ญหาโดยไม่ใช้ความรุ นแรง
5. มีจิตสานึกและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามหลักการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ หารจัดการพื้นฐานทางด้านสุ ขภาพในการดารงชี วติ
2. เลือกเล่นกีฬาเพื่อออกกาลังกายตามหลักการทางพลศึกษา
3. แสดงความเป็ นผูน้ าในการปฏิบตั ิกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนตามหลักการนันทนาการ
4. พัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สามารถปฎิบตั ิงานได้ตามลักษณะงาน
5. ให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิ ทธิ
6. จัดการกับข้อขัดแย้งโดยสันติวธิ ี
7. มีกระบวนการคิด ไตร่ ตรองการแก้ปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้า
8. วางแผนดาเนินชีวติ ให้สอดคล้องกับวิชาชีพ
9. ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับการประยุกต์ใช้หลักการบริ หารจัดการกับการออกก าลังกายเพื่ อสุ ขภาพ การพัฒนา
ทักษะชี วิตเพื่อภาวะผูน้ า อาชี วอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิ บตั ิงานอาชี พ เศรษฐศาสตร์ เพื่อการ
ดารงชี วิตพฤติกรรมการบริ โภคที่ นาไปสู่ ปัญหาสุ ขภาพ สัญญาณเบื้องต้นของการเกิ ดโรค ระบบบริ การ
สุ ขภาพ การใช้ ภูมิปัญญาชาวบ้านในการดูแลสุ ขภาพ ปั ญหาสุ ขภาพจากแรงงานย้ายถิ่ น ทักษะการ
เรี ยนรู ้และการแก้ปัญหาสิ่ งเสพติดและความรุ นแรง และการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์เพื่อพัฒนาตนเอง
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3000-1603

พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
3-0-3
(Behavioral Recreation and Self Development)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนเองและหลักการนันทนาการ
2. มีทกั ษะพื้นฐานทางด้านนันทนาการ
3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่ างกายและจิตใจ มีบุคลิกภาพที่ดี
4. สามารถจัดกิจกรรมกลุ่มให้สอดคล้องกับงานอาชีพ
5. มีทกั ษะการสื่ อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์กบั บุคคลในสังคม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนเองและหลักการนันทนาการ
2. เลือกปฏิบตั ิกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนตามหลักการนันทนาการ
3. ให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิ ทธิ
4. เผยแพร่ ความรู ้เรื่ องสิ ทธิ ในเรื่ องสุ ขภาพที่เกี่ยวกับการทางาน
5. เป็ นผูน้ าและมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย
6. วางแผนดาเนินชี วติ ให้สอดคล้องกับวิชาชีพ
7. ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับแนวคิดพฤติกรรมมนุษย์และปั จจัยที่มีผลกระทบต่อสุ ขภาพของการทางาน
วางแผนแก้ไขปั ญหาเพื่อให้มีสุขภาวะ อาชี วอนามัยและความปลอดภัยจากการประกอบอาชี พ การพัฒนา
บุคลิ กภาพ การติดต่อสื่ อสาร การทางานเป็ นทีม มนุ ษยสัมพันธ์ส่งเสริ มภาวะผูน้ าด้วยการออกแบบและจัด
กิจกรรมนันทนาการตามหลักการ นาหลักการมีน้ าใจนักกีฬาประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการประกอบอาชีพ
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3000-1604

เทคนิคการพัฒนาสุ ขภาพในการทางาน
2 - 0 -2
(Improving Health Technique for Careers)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการพัฒนาสุ ขภาพในการทางานและการดารงชีวิต
2. มีทกั ษะพื้นฐานทางด้านสุ ขภาพในการดารงชีวติ
3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่ างกายและจิตใจ มีบุคลิกภาพที่ดี
4. สามารถป้ องกันหรื อหลีกเลี่ยงสารเสพติดทั้งในระดับตนเองและระดับชุมชน
5. มีทกั ษะในการจัดการปั ญหาโดยไม่ใช้ความรุ นแรง
6. วิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ส่งผลกระทบกับตนเองและชุ มชนอันเนื่ องมาจาก
การเข้าสู่ อาเซี ยน
7. มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริ ยธรรม ซื่ อสัตย์ มีวนิ ยั เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานในอาชีพนั้น ๆ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการพัฒนาสุ ขภาพในการทางานและการดารงชีวติ
2. ให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิ ทธิ
3. เผยแพร่ ความรู ้เรื่ องสิ ทธิ ในเรื่ องสุ ขภาพที่เกี่ยวกับการทางาน
4. จัดการกับข้อขัดแย้งโดยสันติวธิ ี
5. แก้ปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยกระบวนการคิด ไตร่ ตรอง
6. โน้ ม น้ า วให้ ผู ้อื่ น เข้ า ใจความต้ อ งการและเหตุ ผ ลของตนเองด้ ว ย เทคนิ คและวิ ธี การ
ประชาธิปไตย
7. ไกล่เกลี่ย ลดความขัดแย้งตามหลักการ
8. วางแผนดาเนินชีวติ ให้สอดคล้องกับวิชาชีพ
9. ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับสิ่ งคุกคามสุ ขภาพอนามัยจากการทางานและการป้ องกันโรคจากการทางาน โรคพิษ
สุ ราเรื้ อรัง โรคจากบุหรี่ ปั ญหาสังคมแรงงาน ปั ญหาสุ ขภาพแรงงานข้ามชาติ โรคอุบตั ิใหม่และอุบตั ิซ้ าที่
ระบาดจากการเคลื่อนย้ายแรงงาน สุ ขภาพจิตและการวิเคราะห์ความเชื่ อที่ส่งผลต่อสุ ขภาพจิต ทักษะการ
ป้ องกันภัยจากการก่อการร้าย อาชญากรรมและการหลบหนีเข้าเมือง
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3000-1605

สุ ขภาพชุ มชน
2-0-2
(Community Health)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการดูแลและพัฒนาสุ ขภาพชุมชน สุ ขภาพส่ วนบุคคล
2. มีทกั ษะพื้นฐานทางด้านสุ ขภาพในการดารงชีวติ
3. สามารถแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพส่ วนบุคคลเบื้องต้น
4. สามารถเผยแพร่ ความรู ้พ้ืนฐานในการดูแลสุ ขภาพสู่ สถานศึกษาหรื อชุมชน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการดูแลและพัฒนาสุ ขภาพชุมชน สุ ขภาพส่ วนบุคคล
2. ให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิ ทธิ
3. เผยแพร่ ความรู ้เรื่ องสิ ทธิ ในเรื่ องสุ ขภาพที่เกี่ยวกับการทางาน
4. จัดการกับข้อขัดแย้งโดยสันติวธิ ี
5. มีกระบวนการคิด ไตร่ ตรองการแก้ปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้า
6. วางแผนดาเนินชีวติ ให้สอดคล้องกับวิชาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับหลักสุ ขภาพชุ มชน สุ ขภาพส่ วนบุ คคล การดู แลและแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพส่ วนบุ คคล
และชุมชน สุ ขภาพจิต การควบคุมโรคติดต่อ หลักโภชนาการ กลไกคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค การบริ โภคที่ยงั่ ยืน
การปฐมพยาบาล บทบาทและการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสุ ขภาพชุมชน
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การคิดอย่างเป็ นระบบ
2-0-2
(Systematic Thinking)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการพื้นฐานในการคิดอย่างเป็ นระบบ
2. มีทกั ษะการคิดอย่างเป็ นระบบในการจัดลาดับงาน การตัดสิ นใจ การจัดการกับความเสี่ ยงและ
การแก้ปัญหา
3. สามารถนาทักษะการคิดอย่างเป็ นระบบไปใช้ในการตัดสิ นใจ โดยพิจารณาทั้งส่ วนที่พอใจและ
ความเสี่ ยงเพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาและแก้ปัญหา
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการดาเนินชีวติ และประกอบอาชีพด้วยความรอบคอบและมีเหตุมีผล
มาตรฐานรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างเป็ นระบบ
2. ประเมินสถานการณ์ตามขั้นตอนที่กาหนด
3. วิเคราะห์การตัดสิ นใจตามขั้นตอนที่กาหนด
4. วิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามขั้นตอนที่กาหนด
5. วิเคราะห์ปัญหาตามขั้นตอนที่กาหนด
6. ประยุกต์ใช้เทคนิคการคิดอย่างเป็ นระบบในการดาเนินชีวิต
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับลักษณะและขั้นตอนของกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ ประเภทและวัตถุ ประสงค์
ของค าถามที่ ใ ช้ ใ นการรวบรวมข้อ มู ล ขั้น ตอนและแนวคิ ด ของกระบวนการประเมิ น สถานการณ์
การวิเคราะห์ ก ารตัด สิ น ใจ การวิเคราะห์ ปั ญ หาที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น และการวิเคราะห์ ปั ญ หาโดยใช้ท ัก ษะ
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ กระบวนการสื บค้น กระบวนการมีส่วนร่ วม การตั้ง
คาถามโดยใช้การเรี ยนรู ้ของกลุ่มและบริ บทของแต่ละบุคคล
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3000-1607

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
0 - 2 -1
(Information for Learning)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ แหล่ ง เรี ย นรู ้ สารสนเทศ การใช้ส ารสนเทศในการเรี ย นรู ้ และ
ดารงชีวติ
2. มีทกั ษะในการสื บค้นสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีจากแหล่งสารสนเทศที่หลากหลายอย่างเป็ น
สากล
3. สามารถคัดเลือก รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ เพื่อสร้างนวัตกรรมทางวิชาการ
และวิชาชีพ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการใช้สารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับแหล่งการเรี ยนรู ้ สารสนเทศ และการใช้สารสนเทศ
2. สื บค้นสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีอย่างเป็ นระบบสากล
3. คัดเลือกสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ได้ตรงตามความต้องการ
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะในการใช้สารสนเทศสู่ การปฏิบตั ิดา้ นวิชาการและวิชาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติเกี่ ย วกับ สารสนเทศ แหล่ ง เรี ย นรู ้ การสื บ ค้น สารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
การประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจยั และสร้างนวัตกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ
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3000-1608

พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
0-2-1
(Physical Education for Careers)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานเรื่ องความสมบูรณ์ทางกาย
2. มีทกั ษะในการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอ้ ื่น
3. ใช้กิจกรรมทางศึกษาในการจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
4. มีทกั ษะในการแก้ไขปั ญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า
5. มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริ ยธรรม เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. เล่นกีฬาเพื่อออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอตามหลักการทางพลศึกษา
2. พัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สามารถปฎิบตั ิงานได้ตามลักษณะงาน
3. เป็ นผูน้ าและมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย
4. ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับกิจกรรมทางพลศึกษาหรื อเล่นกีฬาโดยใช้หลักการทางพลศึกษาเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ
วางแผนแก้ปั ญหาด้านสุ ขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอ้ ื่ น ส่ งเสริ มบุ คลิ กภาพ มนุ ษ ย
สัมพันธ์ ภาวะผูน้ า และการมีน้ าใจนักกีฬาให้เหมาะสม ปลอดภัยต่อการทางานและการดารงชีวติ
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3000-1609

ลีลาศเพื่อการสมาคม
0-2-1
(Social Dance for Association)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติ ความเป็ นมา ประเภทของการลีลาศและประโยชน์ของการ
ลีลาศ
2. มีทกั ษะในการลีลาศ
3. ลีลาศอย่างมีมารยาท
4. สามารถปรับตัวเข้างานสังคม และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
สมรรถนะรายวิชา
1. พัฒนาบุคลิกภาพให้สามารถปฎิบตั ิงานได้ตามลักษณะงาน
2. เป็ นผูน้ าและมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมตามหลักการทางพลศึกษา
3. เตรี ยมความพร้อมทางด้านมารยาทและสังคม
4. ปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุ ข
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการลี ลาศเพื่อเข้าสังคม ประวัติและความรู ้ พ้ืนฐาน ประโยชน์ และรู ป แบบในการ
ลีลาศ มารยาทในการเข้าสังคม มนุษยสัมพันธ์และการปรับปรุ งบุคลิกภาพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3000-1610

คุณภาพชี วติ เพื่อการทางาน
1-0-1
(Quality of Life for Work)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะชีวติ ที่จาเป็ นในชีวติ ประจาวันและการประกอบอาชีพ
2. มีทกั ษะเฉพาะบุคคลในการดาเนินชีวติ
3. ตระหนักรู ้คุณค่าในตนเอง
4. มีภาวะผูน้ าและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
5. มีทกั ษะในการจัดการปั ญหาโดยไม่ใช้ความรุ นแรง
6. มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริ ยธรรม ซื่อสัตย์ มีวนิ ยั
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับทักษะชีวติ ที่จาเป็ นในชีวติ ประจาวันและการประกอบอาชีพ
2. ให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิ ทธิ
3. เผยแพร่ ความรู ้เรื่ องสิ ทธิ ในเรื่ องสุ ขภาพที่เกี่ยวกับการทางาน
4. จัดการกับข้อขัดแย้งโดยสันติวธิ ี
5. แก้ปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยกระบวนการคิด ไตร่ ตรอง
6. มี เทคนิ ค และวิ ธี โ น้ ม น้ า วให้ ผู ้อื่ น เข้า ใจความต้อ งการและเหตุ ผ ลของตนเองได้ ด้ ว ยวิ ธี ก าร
ประชาธิปไตย
7. ดาเนินการไกล่เกลี่ยลดความขัดแย้ง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับทักษะชี วิตที่จาเป็ นในชี วิตประจาวันและการประกอบอาชี พ การจัดการปั ญหาชี วิต
ด้านสุ ขภาพทางเพศเพื่อให้เกิดสุ ขภาวะ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ ยงต่อความรุ นแรง สิ่ งเสพติด การอยูร่ ่ วมกัน
ในสังคม การเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทางานโดยเน้นทักษะกระบวนการคิด
เศรษฐศาสตร์เพื่อการดารงชีวติ พฤติกรรมการบริ โภคที่นาไปสู่ ปัญหาสุ ขภาพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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คำอธิบำยรำยวิชำ
วิชำปรับพืน้ ฐำนวิชำชีพ
หลักสู ตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสู ง พุทธศักรำช 2557
ประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่ องเทีย่ ว

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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คำอธิบำยรำยวิชำ
วิชำปรับพืน้ ฐำนวิชำชีพ
3700–0001
3700–0002
3700-0003
3700-0004

การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่ องดื่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
บุคลิกภาพสาหรับธุ รกิจบริ การ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3-0-3
3-0-3
2-2-3
3-0-3
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76
3700 – 0001

กำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว
3-0-3
(Hotel and Tourism Industry)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้เรื่ องอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยว
2. มีความรู ้ความเข้าใจในงานบริ การในอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยว
3. ตระหนักถึงความสาคัญของอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยว
4. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการโรงแรมและท่องเที่ยว
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ระบุความสาคัญของอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยว
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรมและท่องเที่ยว
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ยวกับการโรงแรมและการท่องเที่ยว หลักการ ประเภทของที่พกั งานบริ การด้านที่พกั แรมและ
การท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างธุ รกิจโรงแรมและธุ รกิจท่องเที่ยว การประสานงานภายในองค์กรและธุ รกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อธุ รกิจ โรงแรมและธุ รกิจท่องเที่ยว

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

77
3700 – 0002

ควำมรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับอำหำรและเครื่ องดื่ม
3-0-3
(Introduction to Food and Beverage)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับอาหารและเครื่ องดื่มที่มีบริ การในโรงแรม
2. มีความรู ้และเข้าใจหลักโภชนาการเบื้องต้น รายการอาหาร และลักษณะอาหารที่มีบริ การ
ในโรงแรม
3. มีความรู ้ในเรื่ องอุปกรณ์เครื่ องใช้เกี่ยวกับอาหารและเครื่ องดื่ม
4. มีความละเอียดรอบคอบและมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับอาหารและเครื่ องดื่มที่มีบริ การในโรงแรม
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่ องใช้เกี่ยวกับอาหารและเครื่ องดื่ม
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารและเครื่ องดื่ม
4.
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ยวกับความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับอาหารและเครื่ องดื่ม หลักโภชนาการเบื้องต้น ความรู ้เกี่ยวกับ
อาหารและรายการอาหาร หลักและวิธีการจัดรายการอาหารมื้อต่าง ๆ ประเภทของเครื่ องดื่ม การบริ การเครื่ องดื่ม
กับอาหารแต่ละประเภท ชนิดและลักษณะของเครื่ องดื่มที่มีบริ การในโรงแรม อุปกรณ์เครื่ องใช้เกี่ยวกับอาหาร
และเครื่ องดื่ม มารยาทในการรับประทานอาหารและเครื่ องดื่ม

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3700-0003

เทคโนโลยีสำรสนเทศสำหรับอุตสำหกรรมท่ องเที่ยว
2-2-3
(Information Technology for Tourism Industry)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. เลือกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดาเนินงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. เข้าใจและสื บค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและระบบฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
2. ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป เครื่ องมือและเทคโนโลยีในการปฏิบตั ิงาน
3. ออกแบบเอกสารเพื่อวางแผน ดาเนินงาน รายงานด้วยระบบข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
4. ดาเนินงานการสารองทางธุ รกิจสาหรับการบริ การต่าง ๆ ด้วยคอมพิวเตอร์
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ใ ช้ใ นอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว การจัด ท าข้อ มู ล
สารสนเทศ การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการปฏิ บตั ิงาน การสื บค้น บันทึก จัดเก็บ และการนาเสนอข้อมูล
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื อข่ายอินเตอร์ เนต การรวบรวมข้อมูลและสถิติต่าง ๆ และการรับ-ส่ งจดหมาย
อีเล็คทรอนิคส์

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3700-0004

บุคลิกภำพสำหรับธุรกิจบริกำร
(Personality for Service Sector )
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ
2. มีทกั ษะในการพัฒนาบุคลิกภาพในธุ รกิจบริ การ
3. มีเจตคติและตระหนักถึงความสาคัญของบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพ

2-2-3

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับบุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ
2. แสดงบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพ
3. มีทกั ษะการพูดในที่ชุมชน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญของบุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ การประเมิน
บุคลิกภาพของตนเอง การปรับปรุ งบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับอาชีพ บุคลิกภาพด้านการแต่งกาย การสร้างความ
ฉลาดทางอารมณ์ มารยาททางสังคม ศิลปะการพูดและการพูดในที่ชุมชน บุคลิกภาพกับการเป็ นผูน้ า การคิดเชิง
บวก การปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานวิชาชีพในธุ รกิจบริ การ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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คำอธิบำยรำยวิชำ
หมวดวิชำทักษะวิชำชีพ
กลุ่มทักษะวิชำชี พพืน้ ฐำน
กลุ่มบริหำรและจัดกำรวิชำชีพ
3001-1001
การบริ การงานคุณภาพในองค์กร
3001-1002
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
กลุ่มทักษะวิชำชี พพืน้ ฐำน
3700-1001
การดาเนิ นงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3700-1002
หลักการดาเนินงานโรงแรม
3700-1003
ศิลปะการต้อนรับและการบริ การ
กลุ่มทักษะวิชำชี พเฉพำะ
ทรัพยากรท่องเที่ยวไทย
3702-2001
3702-2002
ไทยศึกษาสาหรับการท่องเที่ยว
3702-2003
พฤติกรรมและวัฒนธรรมนักท่องเที่ยว
การจัดการธุ รกิจท่องเที่ยว
3702-2004
3702-2005
งานมัคคุเทศก์
กฎหมายเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3702-2006
3702-2007
การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
กลุ่มทักษะวิชำชี พเลือก
สำขำงำนกำรท่องเทีย่ ว
3702-2101
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
3702-2102
ธุ รกิจการบินและการจาหน่ายบัตรโดยสาร
3702-2103
การจัดนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
3702-2104
ภาษาอังกฤษสาหรับธุ รกิจการท่องเที่ยว
3702-2105
ภาษาอังกฤษสาหรับงานมัคคุเทศก์
3702-2106
การจัดการสานักงานธุ รกิจท่องเที่ยว
3702-2107
การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล (ธุ รกิจMICE)
3702-2108
การสัมมนาการจัดการธุ รกิจท่องเที่ยว
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3702-2109
3702-2110
3702-2111
3702-2112
3702-2113
3702-2114
3702-2115
3702-2116
3702-2117
สำขำวิชำธุรกิจกำรบิน
3702-2201
3702-2202
3702-2203
3702-2204

การดาเนิ นงานการท่องเที่ยวเดินป่ า
การดาเนิ นงานการท่องเที่ยวทางทะเล
การดาเนิ นงานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การดาเนิ นงานการท่องเที่ยวชุมชนและโฮมสเตย์
การดาเนิ นงานการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การดาเนิ นงานการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
การท่องเที่ยวในประชาคมอาเซี ยน
การดาเนิ นงานการท่องเที่ยวเชิงแนวคิด
โลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3

การให้บริ การภาคพื้น
คุณลักษณะของเครื่ องบินและสภาพโดยรอบเครื่ องบิน
เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการให้บริ การธุ รกิจการบิน
ภาษาอังกฤษสาหรับงานบริ การภาคพื้น

1-6-3
1-4-3
2-2-3
1-4-3
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กลุ่มทักษะวิชำชีพพืน้ ฐำน
3001-1001

กำรบริ หำรงำนคุณภำพในองค์ กำร
(Quality Administration in Organization)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้

3-0-3

1. เข้าใจเกี่ ยวกับการจัดการองค์การและองค์กร หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต หลักการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการทางาน และการประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกต์ใช้หลักการจัดการองค์การ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของ
องค์กร และกิจกรรมการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการจัด การงานอาชี พ ด้วยความรั บผิดชอบ รอบคอบ มี วินัย ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทางานร่ วมกัน

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับหลัก การจัด การองค์ก ารและองค์ก ร การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพและเพิ่ ม ผลผลิ ต
การจัดการความเสี่ ยง และการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน
2. วางแผนการจัดการองค์การและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขององค์กรตามหลักการ
3. เลือกกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานตามหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
4. กาหนดแนวทางจัดการความเสี่ ยงในงานอาชีพ
5. ประยุกต์ใช้กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองค์การ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขององค์กร การบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การ
จัดการความเสี่ ยง กลยุทธ์การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน การนากิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้
ในการจัดการงานอาชีพ
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3001-2001

เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรอำชีพ
(Information Technology for Works)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้

2-2-3

1. เข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อ ข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ การ
สื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสื บค้น จัด เก็บ ค้นคื น ส่ งผ่า น จัด ด าเนิ นการข้อมู ลสารสนเทศ นาเสนอและสื่ อสารข้อ มู ล
สารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม และโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่เกี่ยวข้อง
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสื บค้น จัดดาเนิ นการและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงาน
อาชี พ โดยใช้คอมพิ วเตอร์ อุ ปกรณ์ โ ทรคมนาคม ระบบเครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์ และสารสนเทศ และ
โปรแกรมสาเร็ จรู ปที่เกี่ยวข้อง
2. ใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3. จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดาเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นาเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
การสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดาเนิ นการข้อมูลสารสนเทศ การประยุกต์ใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปในการนาเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
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กลุ่มทักษะวิชำชีพพืน้ ฐำน
3700-1001

กำรดำเนินงำนอุตสำหกรรมท่ องเทีย่ ว
3-0-3
(Operations in the Tourism Industry)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการดาเนินงานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. วิเคราะห์ผลกระทบ สถานการณ์ และแนวโน้มของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวในฐานะเจ้าของประเทศ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. จัดการและดูแลตรวจสอบด้านโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยว
2. วิเคราะห์ผลกระทบและปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการท่องเที่ยวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3. วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และแนวโน้มของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4. ประเมิน วางแผน ประสานงาน และพัฒนารู ปแบบการท่องเที่ยวสาหรับชุมชนอย่างยัง่ ยืน
จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุ ขภาพ เชิงวิถีชีวติ การท่องเที่ยวเดินป่ า ฯลฯ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับพื้นฐานการดาเนิ นงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว บทบาท และผลกระทบของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการท่องเที่ยว รู ปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิงนิเวศ เชิงสุ ขภาพ เชิงวิถีชีวติ การท่องเที่ยวเดินป่ า ฯลฯ นโยบายและการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของ
ภาครัฐและเอกชน สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปั จจุบนั แนวทางการวางแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว แนวโน้มและทิศทางของการท่องเที่ยว
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3700 –1002

หลักกำรดำเนินงำนโรงแรม
3-0-3
(Hotel Operation)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในหลักการดาเนินงานในธุ รกิจโรงแรม และการแบ่งสายงานต่าง ๆ
ในโรงแรม
2. มีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของแผนกต่าง ๆ ในธุ รกิจโรงแรม
3. มีความรู ้ความเข้าใจถึงปั จจัยที่มีผลกระทบต่อธุ รกิจโรงแรม
4. มีเจตคติที่ดีต่องานในธุ รกิจโรงแรม
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เรื่ องหลักการดาเนินงานโรงแรม
2. จาแนกสายงานในโรงแรม
3. ระบุความสัมพันธ์ของแผนกต่าง ๆ ในธุ รกิจโรงแรม
4. จาแนกปั จจัยที่มีผลกระทบต่อธุ รกิจโรงแรม
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาเกี่ ยวกับหลักการดาเนิ นงานโรงแรม ประวัติความเป็ นมา วิวฒั นาการของธุ รกิ จโรงแรม ธุ รกิ จ
ที่ พ กั ประเภทของธุ รกิ จที่ พ กั และโรงแรม ระบบการบริ หารกิ จการโรงแรม หน้าที่ ความรั บผิดชอบของ
แผนกต่าง ๆ ในโรงแรม ความสัมพันธ์ของแผนกต่าง ๆในโรงแรม ปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อธุ รกิจโรงแรม
ตลอดจนปั ญหาที่เกิดขึ้นในธุ รกิจโรงแรม สถานการณ์และแนวโน้มด้านการโรงแรมในปั จจุบนั
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3700 – 1003

ศิลปะกำรต้ อนรับและกำรบริกำร
2-2-3
(Art of Reception and Service)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะการต้อนรับและบริ การ
2. มีทกั ษะ ปฏิบตั ิตามขั้นตอนวิธีการต้อนรับ และเทคนิคในการให้บริ การ
3. มีเจตคติที่ดีในงานอาชีพบริ การ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. จัดการและรักษาความสัมพันธ์ในที่ทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. สร้างและรักษาแนวทางการทางานเป็ นทีมเพื่องานบริ การ
3. ดูแลและควบคุมการปฏิบตั ิงานต้อนรับและบริ การ
4. สื่ อสารทางโทรศัพท์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. นาเสนอสิ นค้าและบริ การแก่ลูกค้า
6. จัดการและแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับศิลปะการต้อนรับและการบริ การ หลักการ ความสาคัญและรู ปแบบในการ
ให้บริ การ การต้อนรับและเทคนิคในการให้บริ การ การอยูร่ ่ วมกันและการปรับตัวในสังคม การผูกมิตรไมตรี
พฤติกรรมของลูกค้า จิตวิทยาการบริ การ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ เทคนิคการจูงใจ การสร้างความประทับใจ
ให้กบั ลูกค้า แนวทางการทางานเป็ นทีมเพื่องานบริ การ การสื่ อสารทางโทรศัพท์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
จัดการและแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ
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ทรัพยำกรท่ องเทีย่ วไทย
2-2-3
(Thai Tourism Resources)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรท่องเที่ยวไทย
2. มีทกั ษะในการนาเสนอทรัพยากรท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์พ้นื เมืองที่สาคัญของไทย
3. ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรท่องเที่ยว การอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย
2. จาแนกประเภททรัพยากรด้านการท่องเที่ยว
3. จัดกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว
4. นาเสนอ ให้คาแนะนาและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับทรัพยากรท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์พ้นื เมืองที่สาคัญ
ของไทย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับทรัพยากรท่องเที่ยวของไทย จัดสรรและจาแนกประเภทของทรัพยากร
การท่องเที่ยว ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยวไทย แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกของไทย กิจกรรมและผลิตภัณฑ์พ้นื เมือง การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรท่องเที่ยว ให้คาแนะนาและให้ขอ้ มูลด้านแหล่งท่องเที่ยว และการศึกษานอกสถานที่
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3702-2002

ไทยศึกษำสำหรับกำรท่องเที่ยว
2-2-3
(Thai Studies)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจความเป็ นมาและความสาคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย และศิลปวัฒนธรรมไทย
2. มีทกั ษะในการนาเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์ชาติไทย และศิลปวัฒนธรรมไทย
3. ตระหนักถึงความสาคัญของมรดกทางภูมิปัญญาไทยและการอนุรักษ์วฒั นธรรมไทย
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ชาติไทยและวิถีความเป็ นไทย
2. ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3. อนุ รักษ์และส่ งเสริ มมรดกทางภูมิปัญญาไทย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความเป็ นมาของประวัติศาสตร์ ชาติไทย สังคมไทย เศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครอง เทศกาล งานประเพณี และวัฒนธรรมไทย วรรณคดีไทยเพื่อการท่องเที่ยว ศิลปกรรมไทย หัตถกรรม
และสถาปัตยกรรมไทย นาฏศิลป์ และดนตรี ไทย อาหารไทย ขนมและผลไม้ไทย มรดกทางภูมิปัญญาไทย พุทธ
ศาสนา และศาสนาอื่นๆ ในประเทศไทย ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย การเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมในยุคปัจจุบนั การศึกษานอกสถานที่
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พฤติกรรมและวัฒนธรรมนักท่องเทีย่ ว
2-2-3
(Tourist Behavior)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
2. วิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการใช้บริ การ และจัดกิจกรรม
ที่เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยว
3. มีทกั ษะในการปฏิสัมพันธ์ และแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าให้กบั นักท่องเที่ยว
4. ตระหนักถึงความสาคัญของความแตกต่างทางวัฒนธรรม
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวแต่ละภูมิภาค
2. วิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริ การทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละ
ภูมิภาค
3. ประยุกต์ใช้ความรู ้เกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมของนัก ท่องเที่ ย วชาวไทยและชาวต่ า งประเทศ ในด้าน ค่ านิ ย ม สังคม
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับนักท่องเที่ ยวในแต่ละภู มิ ภาค พฤติ กรรมการท่องเที่ ย ว
พฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารโรงแรมพฤติ กรรมการใช้บ ริ ก ารขนส่ ง พฤติ ก รรมการบริ โภค การซื้ อของ การจัด
กิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยว ตลอดจนการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าในการปฏิสัมพันธ์
กับนักท่องเที่ยว
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3702-2004

กำรจัดกำรธุรกิจนำเทีย่ ว
2-2-3
(Tour Business Management)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการดาเนินงานธุ รกิจนาเที่ยว
2. มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์เชิ งบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยว
3. มีทกั ษะในการจัดทา เสนอขาย จัดนาเที่ยวแก่นกั ท่องเที่ยว ตามรายการนาเที่ยวและใช้เทคนิค
การแก้ปัญหา
4. ตระหนักถึงความสาคัญของจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีกิจนิสัยที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการดาเนินงานในธุ รกิจนาเที่ยว
2. จัดทา เสนอขาย และจัดนาเที่ยวแก่นกั ท่องเที่ยวตามรายการนาเที่ยวและการแก้ปัญหา
3. ประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู ้เกี่ยวกับการจัดการธุ รกิจนาเที่ยวในการบริ การทางการ
ท่องเที่ยว การแก้ไขปั ญหาให้กบั นักท่องเที่ยว
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการดาเนิ นงานธุ รกิจนาเที่ยว โครงสร้างบทบาทหน้าที่และ
รู ปแบบของธุ รกิจนาเที่ยว กระบวนการจัดนาเที่ยว คิดค้น ปรับปรุ ง พัฒนา และติดตามกิจกรรมการท่องเที่ยว
การจัดทารายการนาเที่ยว การเสนอขายการนาเที่ยว การทาธุ รกรรมทางการเงินกับธนาคาร การแลกเปลี่ยน
เงินตรา การประกันภัยในการท่องเที่ยว การให้บริ การแนะนาและให้ขอ้ มูลด้านแหล่งท่องเที่ยว การอานวย
ความสะดวกและเทคนิคการแก้ปัญหา การลดความขัดแย้งและการจัดการความเสี่ ยง การคิดวิเคราะห์เชิงบูรณา
การเพื่อการท่องเที่ยว จรรยาบรรณในวิชาชีพธุ รกิจนาเที่ยว การรักษาความปลอดภัยของการประกอบการ และ
การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทางาน
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งำนมัคคุเทศก์
2-2-3
(Tour Guide)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับงานมัคคุเทศก์
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานมัคคุเทศก์
3. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพมัคคุเทศก์
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการมัคคุเทศก์และการจัดนาเที่ยว
2. แนะนาและให้ขอ้ มูลสถานที่ท่องเที่ยว ควบคุมการนาเที่ยว ดูแลความปลอดภัยและให้การปฐม
พยาบาลเบื้องต้นกับนักท่องเที่ยว
3. เป็ นผูน้ าและบริ หารจัดการทีมงานด้านการนาเที่ยว
4. วางแผน ประสานงานและดาเนินการนาเที่ยวการท่องเที่ยวรู ปแบบต่าง
5. บรรยายและนาชมแหล่งท่องเที่ยวตามรายการนาเที่ยว
6. ประยุกต์ใช้ความรู ้เกี่ยวกับหลักการมัคคุเทศก์ในการแก้ไขปั ญหาในการนาเที่ยว
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการ คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ จรรยาบรรณ และวิธีปฏิบตั ิของมัคคุเทศก์
ทัว่ ไป ประเภทของมัคคุเทศก์ ศิลปะการพูดสาหรับมัคคุเทศก์ และการครองใจผูใ้ ช้บริ การ เทคนิควิธีการ
จัดนาเที่ยว ระเบียบพิธีการ เข้า – ออกราชอาณาจักร การตรวจลงตรา (VISA) พิธีการทางศุลกากร (CUSTOM)
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การกาหนดแผนงานการท่องเที่ยว การรับเข้า – นาเที่ยว – ส่ งออก การจัด
กิจกรรมท่องเที่ยว การติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้อง การจัดกิจกรรมนันทนาการ การดูแลความปลอดภัยและ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กบั นักท่องเที่ยว ปฏิบตั ิการนาชมและให้ขอ้ มูลแหล่งท่องเที่ยว การใช้วาทศิลป์ และ
การฝึ กพูดในที่ชุมชน การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
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กฎหมำยเพื่ออุตสำหกรรมท่ องเทีย่ ว
3-0-3
(Law for Tourism Industry)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. ป้องกันและแก้ไขปั ญหาเบื้องต้น ให้แก่นกั ท่องเที่ยว มัคคุเทศก์และธุ รกิจนาเที่ยว
3. ตระหนักถึงความสาคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. ประยุกต์ใช้ความรู ้ดา้ นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อดาเนินธุ รกิจให้
สอดคล้องกับข้อกาหนดการจัดนาเที่ยว
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาเกี่ ยวกับพระราชบัญญัติธุรกิ จนาเที่ ยวและมัคคุ เทศก์ฉบับปั จจุ บนั พระราชบัญญัติอุทยาน
แห่ งชาติ กฎหมายสงวนและการคุ ม้ ครองสัตว์ป่า พระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ พระราชบัญญัติ
การขนส่ ง พระราชบัญญัติโรงแรม กฎหมายเกี่ ยวกับการตรวจคนเข้าเมื อง กฎหมายภาษีอากรและศุล กากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด กฎหมายสิ่ งแวดล้อม การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาเบื้องต้น รวมทั้งการให้ความ
เป็ นธรรมแก่นกั ท่องเที่ยว มัคคุเทศก์และธุ รกิจนาเที่ยว
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3702-2007

กำรตลำดเพื่ออุตสำหกรรมท่ องเทีย่ ว
3-0-3
(Marketing for Tourism Industry)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. วิเคราะห์แนวโน้มและรู ปแบบการตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3. ประยุกต์ใช้ความรู ้ดา้ นการตลาดเพื่อดาเนิ นงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพแวดล้อมทางการตลาด เพื่อแผนการตลาดและแผนการส่ งเสริ ม
การตลาดในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3. ดาเนินงาน ประสานงานกิจกรรมด้านการตลาด การผลิตแผ่นพับ/โปรชัวร์
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ยวกับการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว องค์ประกอบของการตลาด ลักษณะสิ นค้าและตลาด
อุ ตสาหกรรมท่ องเที่ ยว การวิเคราะห์ ส ถานการณ์ สภาพแวดล้อมทางการตลาด จัดทาแผนการตลาดและ
แผนการส่ งเสริ มการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด การผลิตแผ่นพับ/โปรชัวร์ และสื่ อเพื่อส่ งเสริ มการขาย ศึกษา
แนวโน้มทางการตลาดเพื่อการดาเนินงาน
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กลุ่มทักษะวิชำชีพเลือก
3702-2101

กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
2-2-3
(Sustainable Tourism)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
2. ประเมินศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
3. ตระหนักถึงความสาคัญของการเสริ มสร้างความร่ วมมือและจิตสานึกในการพัฒนา
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
2. ประยุกต์ใช้ความรู ้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
3. ค้นคว้า วิจยั และนาผลการวิจยั สิ นค้าทางการท่องเที่ยวไปใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ ยืน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย หลักการจัดการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
นโยบายของรัฐและการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อ
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน จิตสานึกในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน กฎหมายและข้อกาหนดที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน การค้นคว้าวิจยั และ
นาผลการวิจยั สิ นค้าทางการท่องเที่ยวไปใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
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3702-2102

ธุรกิจกำรบินและกำรจำหน่ ำยบัตรโดยสำร
2 -2 -3
(Airline Business and Ticketing)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับธุ รกิจการบิน สายการบิน ตารางเวลาการบิน
2. รู ้หลักการสารองที่นงั่ และการจาหน่ายบัตรโดยสาร
3. ด าเนิ น การจอง ยื น ยัน การจอง และออกบัต รโดยสาร ผ่า นเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต (Online
Booking)
4. มีจิตนิสัยที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. อธิ บายรายละเอียดของงานสายการบิน การอ่านตารางเวลาการบิน
2. รับและดาเนิ นการสารองบัตรโดยสารต่าง ๆ ด้วยระบบการสารองผ่านคอมพิวเตอร์
3. จัดทาและออกบัตรโดยสารเครื่ องบินภายในประเทศ ระหว่างประเทศ และบัตรโดยสารอื่น ๆ
4. ใช้รหัสสากลในการสารองบัตรโดยสาร
5. จัดการส่ งเสริ มการจาหน่ายบัตรโดยสาร
6. ประยุกต์ใช้ความรู ้ในการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าในการสารองที่นงั่ และการจาหน่ายบัตร
โดยสาร
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับธุ รกิจการบิน สายการบินประเทศต่างๆ การให้บริ การของสายการบิน
ตารางเวลาการบิน การสารองที่นงั่ และจัดจาหน่ายบัตรโดยสาร ตารางเวลาเดินทาง เส้นทางโดยสาร พาหนะ
รถยนต์ รถไฟ เรื อ และเครื่ องบิน การออกบัตรโดยสาร การใช้รหัสสากลในการสารองบัตรโดยสาร การคานวณ
อัตราค่าโดยสาร การจองผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต (Online Booking) การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าในการสารอง
ที่นง่ั และการจาหน่ายบัตรโดยสาร
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3702-2103

กำรจัดนันทนำกำรเพื่อกำรท่ องเทีย่ ว
2 -2- 3
(Recreation for Tourism)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
2. เลือกและประยุกต์ใช้อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
3. จัดกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
2. ปฏิบตั ิกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
3. ดูแลความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับหลักการจัดการนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว การเลื อกและประยุกต์ใช้
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่
เหมาะสมกับนักท่องเที่ยว การดูแลความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว
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3702-2104

ภำษำอังกฤษสำหรับธุรกิจกำรท่ องเที่ยว
2-2-3
(English for Business Tourism)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับคาศัพท์ สานวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษเพื่อธุ รกิจท่องเที่ยว
2. มีทกั ษะในการสื่ อสาร สนทนาโต้ตอบ และให้ขอ้ มูลกับนักท่องเที่ยว
3. ตระหนักถึงความสาคัญของการสื่ อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ใช้คาศัพท์ สานวนและโครงสร้างภาษาอังกฤษเพื่อธุ รกิจท่องเที่ยว
2. อ่าน เขียนและสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับสู งขั้นหัวหน้างาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับคาศัพท์ สานวน และโครงสร้างภาษาที่ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การ
สื่ อสาร สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการโรงแรม การท่องเที่ยวและธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง การให้ขอ้ มูลของโรงแรมที่พกั
สถานที่ ท่องเที่ ยว เส้ นทาง การเดิ นทางและบริ การอื่ นๆ การอ่านข้อมู ลข่าวสารและประกาศต่างๆที่ เกี่ ยวกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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3702-2105

ภำษำอังกฤษสำหรับงำนมัคคุเทศก์
2 -2-3
(English for Tour Guide)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับคาศัพท์ และสานวนภาษาอังกฤษที่ใช้สาหรับงานมัคคุเทศก์
2. มีทกั ษะในการสื่ อสาร ภาษาอังกฤษในงานอาชีพมัคคุเทศก์
3. ตระหนักถึงความสาคัญของการสื่ อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ใช้คาศัพท์ และสานวนภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก์
2. อ่าน เขียนและสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับสู งขั้นหัวหน้างาน
3. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกั บ ค าศัพ ท์ แ ละส านวนภาษาอัง กฤษที่ ใ ช้ ใ นงานมัค คุ เ ทศก์ การพู ด
ฟั ง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในงานอาชี พมัคคุ เทศก์ การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
การให้ ข ้อ มู ล แนะน าสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว เส้ น ทาง ที่ พ กั เอกสารการเดิ น ทาง ตารางการเดิ น ทาง ตารางบิ น
ตัว๋ โดยสารต่างๆ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

99
3702-2106

กำรจัดกำรสำนักงำนธุรกิจท่ องเทีย่ ว
2-2-3
(Tourism Operation Office)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบตั ิงานในสานักงานธุ รกิจท่องเที่ยว
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานในสานักงานธุ รกิจท่องเที่ยว
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ดูแลควบคุมการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ฝึ กทักษะในการทางานให้แก่พนักงาน การจัดตาราง
การทางานและมอบหมายงานแก่พนักงานในสานักงาน
2. พัฒนาความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ สารองและประสานงานกับผูใ้ ห้บริ การทางการท่องเที่ยว
3. ดาเนินวิธีการป้ องกันและลดการสู ญเสี ยทรัพย์สินในสานักงาน ดูแลตรวจสอบระบบการ
จัดการบริ หารงานในสานักงาน จัดการด้านการเงินและงบประมาณ และแก้ไขปั ญหาใน
สานักงานธุ รกิจท่องเที่ยว
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับบทบาทหน้าที่ ขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานในสานักงานธุ รกิ จท่องเที่ยว วิธีการ
จัดการเอกสารสาคัญต่างๆ เทคนิคการติดต่อประสานงาน และให้คาแนะนาในการบริ การลูกค้า ดูแลควบคุมผล
การปฏิบตั ิงานของพนักงาน ฝึ กทักษะในการทางานให้แก่พนักงาน การจัดตารางการทางานและมอบหมายงาน
แก่พนักงานในสานักงาน ดาเนิ นวิธีการป้ องกันและลดการสู ญเสี ยทรัพย์สินในสานักงาน ดูแลตรวจสอบระบบ
การจัดการบริ หารงานในสานักงานธุ รกิจท่องเที่ยว ตลอดจนแก้ไขปั ญหาในสานักงานธุ รกิจท่องเที่ยว

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

100
3702-2107

กำรจัดกำรประชุ ม นิทรรศกำร และกำรท่ องเทีย่ วเพื่อเป็ นรำงวัล (ธุรกิจ MICE)
2 -2-3
(Meeting Incentive Convention Exhibition)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อ
เป็ นรางวัล (MICE)
2. ระบุรูปแบบและความแตกต่างการจัดประชุ ม นิ ทรรศการ และการท่องเที่ ยวเพื่อเป็ นรางวัล
(MICE)
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. วางแผน ดาเนินการจัดประชุ มสัมมนา นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล (MICE)
2. บริ หารทรัพยากรต่างๆให้สอดคล้องกับการจัดประชุมสัมมนา นิทรรศการ และการท่องเที่ยว
เพื่อเป็ นรางวัล (MICE)
3. ใช้เทคโนโลยีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ส่งเสริ มการจัดประชุมสัมมนา นิทรรศการ
และการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล (MICE)
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนา นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล(MICE)
รู ปแบบ การวางแผน และดาเนินงานการจัดประชุมสัมมนา นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล (MICE)
การบริ หารทรัพยากรต่างๆให้สอดคล้องกับการจัดประชุ มสัมมนา นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล
(MICE) การใช้เทคโนโลยีการติ ดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ส่งเสริ มการจัดประชุ มสัมมนา นิ ทรรศการ และ
การท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล (MICE)

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

101
3702-2108

กำรสั มมนำกำรจัดกำรธุรกิจท่ องเทีย่ ว
2-2-3
(Seminar in Tourism)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ รู ปแบบการจัดประชุมสัมมนา
2. มีทกั ษะในการวางแผนและจัดการประชุมสัมมนาด้านการท่องเที่ยวในรู ปแบบต่างๆ
3. มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์สาหรับการประชุมสัมมนา
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ รู ปแบบการจัดประชุมสัมมนาด้านการท่องเที่ยว
2. ดาเนินการจัดประชุมสัมมนาด้านการท่องเที่ยว
3. ใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์สาหรับการประชุมสัมมนา
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ตั ิ เกี่ ยวกับ หลักการ รู ป แบบการจัดประชุ มสั มมนาด้านการท่องเที่ ย ว การติ ดต่ อ
ประสานงาน การเชิ ญวิทยากรภายนอกบรรยายพิเศษ การใช้ เครื่ องมือและอุปกรณ์สาหรับการประชุ มสัมมนา
กระบวนการจัดประชุมสัมมนา การศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

102
3702-2109

กำรดำเนินงำนกำรท่องเทีย่ วเดินป่ ำ
2-2-3
(Trekking Operation)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการดาเนินการท่องเที่ยวเดินป่ า
2. ดาเนินการจัดการท่องเที่ยวเดินป่ า
3. ตระหนักถึงความสาคัญของการท่องเที่ยวเดินป่ า
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการดาเนิ นการท่องเที่ยวเดินป่ า
2. ดาเนินการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเดินป่ า
3. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวเดินป่ า
4. อนุ รักษ์และการส่ งเสริ มการจัดการท่องเที่ยวเดินป่ า
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ ประเภทของป่ า สั ต ว์ป่ า พื ช พรรณ การยัง ชี พ ในป่ า การใช้เ ข็ ม ทิ ศ
และแผนที่ วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ของไทย หลักการเลือกทาเลที่
พักแรม การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบเดินป่ าและผลกระทบ การอนุรักษ์พนั ธุ์ป่า

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

103
3702-2110

กำรดำเนินงำนกำรท่องเทีย่ วทำงทะเล
2-2-3
(Marine Tourism Operation)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท่องเที่ยวทางทะเล
2. ดาเนินการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล
3. ตระหนักถึงความสาคัญของการท่องเที่ยวทางทะเล
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการดาเนิ นการท่องเที่ยวทางทะเล
2. ดาเนินการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเล
3. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวทางทะเล
4. อนุ รักษ์และการส่ งเสริ มการจัดการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยัง่ ยืน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการดาเนิ นการท่องเที่ ยวทางทะเล กฎระเบี ยบของอุ ทยานแห่ งชาติทาง
ทะเล ความรู ้ เรื่ องระบบนิ เวศวิท ยาและสิ่ ง มี ชี วิตในทางทะเล แหล่ ง ท่ องเที่ ย วทางทะเล ลัก ษณะธรณี วิทยา
กระแสน้ า คลื่นลม ฤดูกาล ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางทะเล ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น การอนุรักษ์และการส่ งเสริ มการจัดการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยัง่ ยืน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

104
3702-2111

กำรดำเนินงำนกำรท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
2-2 -3
(Eco Tourism Operation)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการดาเนินการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2. ดาเนินการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3. ตระหนักถึงความสาคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการดาเนิ นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2. ดาเนินการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
4. อนุ รักษ์และการส่ งเสริ มการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยัง่ ยืน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับความหมายของระบบนิ เวศ สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ ความสัมพันธ์
ระหว่างระบบนิ เวศและการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ ความสาคัญ รู ปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมของ
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ การจัด การด้า นที่ พ ัก พาหนะ การน าเที่ ย ว การบริ ห ารทรั พ ยากรที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
การท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ การติดต่อประสานงานกับหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง การจัดกิ จกรรมการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ
แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนารู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณี ศึกษา

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

105
3702-2112

กำรดำเนินงำนกำรท่ องเทีย่ วชุ นชนและโฮมสเตย์
2-2-3
(Community Base Tourism & Homestay Operation)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานการท่องเที่ยวชุมชน และรู ปแบบมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
2. มีทกั ษะในการในการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับชุมชน
3. ระบุรูปแบบและความแตกต่างของการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์
4. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์และส่ งเสริ มการท่องเที่ยวแบบชุมชนและโฮมสเตย์
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการดาเนิ นงานการท่องเที่ยวชุมชน และรู ปแบบมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
2. ดาเนินการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชน และรู ปแบบมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
3. วิเคราะห์รูปแบบและความแตกต่างของการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์
4. อนุ รักษ์และส่ งเสริ มการท่องเที่ยวแบบชุมชนและโฮมสเตย์
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ แนวคิ ด พื้ น ฐาน ความหมาย ความส าคัญ ของชุ ม ชนในการจัด การ
ท่องเที่ยว การสร้างจิตสานึก การพัฒนาศักยภาพของชุ มชน การสร้างเครื อข่าย การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
และการอนุ รัก ษ์ แนวทางการจัดโฮมสเตย์และกิ จกรรมการท่ องเที่ ย วแบบโฮมสเตย์ที่ เหมาะสมในชุ มชน
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ปั ญหาข้อจากัดและแนวทางการจัดการที่ดี กรณี ศึกษา

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

106
3702-2113

กำรดำเนินงำนกำรท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
2-2 -3
(Agro Tourism Operation)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการดาเนินการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
2. ดาเนินการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
3. ตระหนักถึงความสาคัญของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการดาเนิ นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
2. ดาเนินการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
3. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
4. อนุ รักษ์และการส่ งเสริ มการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมายของการท่องเที่ยวเชิ งเกษตร ความสาคัญรู ปแบบและวิธีการจัด
กิ จกรรมของการท่องเที่ยวเชิ งเกษตร การจัดการด้านที่พกั พาหนะ การนาเที่ยว และกิ จกรรมอื่นๆ การบริ หาร
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดกิจกรรม
การท่ องเที่ ย วเชิ งเกษตร แนวทางการอนุ รัก ษ์และพัฒนารู ป แบบการท่ องเที่ ยวเชิ งเกษตรภู มิ ปัญญาท้องถิ่ น
กรณี ศึกษา

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3702-2114
กำรดำเนินงำนกำรท่ องเทีย่ วเชิ งสุ ขภำพ
2-2-3
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
2. มีทกั ษะในการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
3. ระบุรูปแบบและความแตกต่างของการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
4. ตระหนักถึงความสาคัญของการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการดาเนินงานการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
2. ดาเนินการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
3. วิเคราะห์รูปแบบและความแตกต่างของการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
4. ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐาน ความหมาย ขอบข่ายและลักษณะของการท่องเที่ยวเชิ ง
สุ ขภาพ ประเภทของนักท่ องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ แหล่ งท่องเที่ ยวเชิ งสุ ข ภาพ วิธีการและการจัดกิ จกรรมการ
ท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ การบาบัดโรคด้วยวิธีท างธรรมชาติ หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องและการตลาดส าหรั บ การ
ท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ กรณี ศึกษา

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

108
3702-2115

กำรท่องเที่ยวในประชำคมอำเซียน
2-2-3
(ASEAN Tourism)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมายความสาคัญของการท่องเที่ยวประชาคมอาเซียน
2. มีทกั ษะในการจัดเส้นทางทางการท่องเที่ยวในแถบภูมิภาคอาเซี ยน
3. ตระหนักถึงความแตกต่างของวัฒนธรรม วิถีความเป็ นอยูข่ องประชาคมในภูมิภาคอาเซียน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความสาคัญของการท่องเที่ยวประชาคมอาเซียน
2. ดาเนินการจัดเส้นทางทางการท่องเที่ยวในแถบภูมิภาคอาเซี ยน
3. วิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยว ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สาคัญในแถบภูมิภาคอาเซี ยน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกับ ความหมายและความส าคัญของประชาคมอาเซี ย น ประเทศสมาชิ ก
ในแถบภูมิภาคอาเซี ยน เส้นทางการคมนาคม ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่ นที่สาคัญในแถบภูมิภาคอาเซี ยน
แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซี ยน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3702-2116

กำรดำเนินงำนกำรท่องเทีย่ วเชิงแนวคิด
2-2 -3
(Thematic Tourism Operation)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงแนวคิด
2. มีทกั ษะในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงแนวคิด
3. วิเคราะห์แนวโน้มการตลาดการท่องเที่ยวเชิงแนวคิดรู ปแบบใหม่
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงแนวคิด
2. ดาเนินการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงแนวคิด
3. วิเคราะห์แนวโน้มการตลาดการท่องเที่ยวเชิงแนวคิดรู ปแบบใหม่
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ ความหมาย ความส าคัญ นวัต กรรมของการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง แนวคิ ด
การจัดกิจกรรม การท่องเที่ยวที่มีพ้ืนฐานกับธรรมชาติ การท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแบบผจญ
ภัย และการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม ผลกระทบของรู ปแบบการท่องเที่ยวเชิ งแนวคิดที่มีผลต่อภาพลักษณ์ ของการ
ท่องเที่ยว

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3702-2117

โลจิสติกส์ สำหรับอุตสำหกรรมท่ องเทีย่ ว
2-2-3
(Logistics for Tourism Industry)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. เลือกวิธีการขนส่ งที่เหมาะสมกับประเภทของการท่องเที่ยว
3. มีจรรยาบรรณที่ดีในการขนส่ งเพื่อการท่องเที่ยว
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์สาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. เลือกวิธีการขนส่ งที่เหมาะสมกับประเภทของการท่องเที่ยว
3. จัดการความเสี่ ยงในกระบวนการโลจิสติกส์
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ความหมายและบทบาทของระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ส าหรั บ อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว
การตัดสิ นใจในกระบวนการดาเนิ นการโลจิสติกส์ เพื่อการท่องเที่ยว การบริ หารจัดการขนส่ งและการบริ การ
ระบบสารสนเทศด้า นการท่ อ งเที่ ย ว การจัด การความเสี่ ย งในกระบวนการโลจิ ส ติ ก ส์ แนวโน้ม การจัด
การระบบขนส่ งเพื่อการท่องเที่ยวในปั จจุบนั

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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สำขำวิชำธุรกิจกำรบิน
3702-2201
กำรให้ บริกำรภำคพืน้
1-6-3
(Ground Handing Service)
จุดประสงค์ รำยวิชำเพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจหลักการ กระบวนการในการให้บริ การภาคพื้น
2. มีทกั ษะในการให้บริ การภาคพื้น
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ หลักการ กระบวนการให้บริ การภาคพื้น
2. เลือกใช้อุปกรณ์และสิ่ งอานวยความสะดวกในการบริ การภาคพื้น
3. ปฏิบตั ิงานบริ การภาคพื้นตามหลักการ กระบวนการ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บ ตั ิ เ กี่ ย วกับ หลัก การ กระบวนการให้ บ ริ ก ารภาคพื้ น การรั บ เข้า -ส่ ง ออกอากาศยาน
เครื่ องบิน หลักปฏิบตั ิในการให้บริ การภาคพื้น อุปกรณ์ภาคพื้น การให้บริ การลานจอด บุคลิกภาพ ผูใ้ ห้บริ การ
ที่ดี มารยาทสากลในการปฏิบตั ิงานบริ การ ฝึ กปฏิบตั ิการให้บริ การภาคพื้น

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3702-2202

คุณลักษณะของเครื่ องบินและสภำพโดยรอบเครื่ องบิน
1-4-3
(Airplane Description and Operation Area)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของเครื่ องบินแต่ละแบบ ตาแหน่งการให้บริ การ หลักการและ
กระบวนการให้บริ การต่าง ๆ
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานให้บริ การภาคพื้นตามหลักการ กระบวนการ คุณลักษณะและสภาพ
โดยรอบของเครื่ องบิน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับคุณลักษณะและสภาพโดยรอบของเครื่ องบินแต่ละประเภท
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการให้บริ การต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเครื่ องบินและสภาพ
โดยรอบของเครื่ องบิน
3. ประยุก ต์ใ ช้ค วามรู ้ เกี่ ยวกับคุ ณลัก ษณะของเครื่ องบิ นและสภาพโดยรอบในการปฏิ บตั ิ งาน
ให้บริ การภาคพื้น
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับคุณลักษณะและสภาพโดยรอบของเครื่ องบิน แต่ละประเภท ตาแหน่ง การให้บริ การ
หลักการและกระบวนการการให้บริ การ การให้บริ การภาคพื้นที่ เกี่ ยวข้องกับเครื่ องบิ น การดู แลรักษาความ
ปลอดภัย ชื่อเรี ยกเฉพาะที่ใช้กบั เครื่ องบินแต่ละประเภท

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3702-2203

เครื่ องมือและอุปกรณ์ ในกำรให้ บริกำรธุรกิจกำรบิน
2-2-3
(Facilities and Equipment in Aviation Service)
จุดประสงค์ รำยวิชำ
1. รู ้ และเข้าใจชนิ ด ประเภทและวิธีการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมื อเครื่ องใช้และสิ่ งอานวยความ
สะดวกในการให้บริ การธุ รกิจการบิน
2. สามารถเลือกใช้เครื่ องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการบริ การธุ รกิจการบิน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ ชนิด ประเภท หลักการและวิธีการใช้วสั ดุอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้และ
สิ่ งอานวยความสะดวกในการให้บริ การธุ รกิจการบิน
2. เลือกใช้เครื่ องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการบริ การธุ รกิจการบิน
3. ปฏิบตั ิงานโดยใช้เครื่ องมือและวัสดุ อุปกรณ์ สิ่ งอานวยความสะดวกในการให้บริ การธุ รกิ จการ
บินตามหลักการและกระบวนการ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับชนิ ดประเภท หลักการและวิธีการใช้วสั ดุอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้และ สิ่ ง
อานวยความสะดวกในการให้บริ การธุ รกิจการบิน การบริ การภาคพื้น หลักปฏิบตั ิการให้บริ การอุปกรณ์ภาคพื้น
แต่ละชนิดทั้งในอาคารผูโ้ ดยสาร ลานจอดและพื้นที่หวงห้าม การบารุ งรักษา ระบบความปลอดภัยในการใช้วสั ดุ
อุปกรณ์ ภาคพื้น การปฏิ บตั ิตวั เมื่อเข้าสู่ พ้ืนที่หวงห้าม ฝึ กปฏิ บตั ิการใช้วสั ดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในการ
ให้บริ การภาคพื้น

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3702-2204

ภำษำอังกฤษสำหรับธุรกิจกำรบิน
1-4-3
(English foe Aviation Business)
จุดประสงค์ รำยวิชำ
1. รู ้ และเข้าใจเกี่ ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในธุ รกิ จการบิน คาศัพท์ สานวน โครงสร้ างการ
สนทนาที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจการบิน
2. สามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษในงานธุ รกิจการบินและบริ การ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงานและการสื่ อสาร
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุ รกิจการบิน คาศัพท์ สานวน โครงสร้าง
การสนทนา ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจการบิน
2. สื่ อสารภาษาอังกฤษด้านการฟัง การอ่าน การเขียน ในงานธุ รกิจการบินและบริ การ
3. ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจการบิน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในธุ รกิจการบิน คาศัพท์ สานวน โครงสร้าง การสนทนา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร และการให้บริ การที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจการบิน คาศัพท์ เฉพาะเกี่ยวกับรหัสสายการ
บิน (Airline Code) รหัสท่าอากาศยาน (IATA Airport Code) ระบบตัวอักษรที่ใช้ในธุ รกิจการบิน (International
Phonetic Alphabet)

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

115

หมวดทักษะวิชาชีพ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
3702-8001
ฝึ กงาน
3702-8002
ฝึ กงาน 1
3702-8003
ฝึ กงาน 2

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

*-*-4
*-*-2
*-*-2

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

116

ฝึ กประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ
3702-8001

ฝึ กงาน
(On-the-Job Training)

*-*-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิ บตั ิ งานอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จนเกิ ด
ความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มี เจตคติ ที่ดีต่อการปฏิ บตั ิ งานอาชี พ และมี กิจนิ สัยในการทางานด้วยความรั บผิดชอบ มี วินัย คุ ณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่ง
วิทยาการกาหนด
3. พัฒนาการทางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
หรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชี พในระดับเทคนิ ค โดยผ่านความเห็นชอบ
ร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

117
3702-8002

ฝึ กงาน 1
(On-the-Job Training 1)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

*-*-2

1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิ บตั ิ งานอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จนเกิ ด
ความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มี เจตคติ ที่ดีต่อการปฏิ บตั ิ งานอาชี พ และมี กิจนิ สัยในการทางานด้วยความรั บผิดชอบ มี วินัย คุ ณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่ง
วิทยาการกาหนด
3. พัฒนาการทางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
หรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชี พในระดับเทคนิ ค โดยผ่านความเห็นชอบ
ร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

118
3702-8003

ฝึ กงาน 2
(On-the-Job Training 2)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

*-*-2

1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิ บตั ิ งานอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จนเกิ ด
ความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มี เจตคติ ที่ดีต่อการปฏิ บตั ิ งานอาชี พ และมี กิจนิ สัยในการทางานด้วยความรั บผิดชอบ มี วินัย คุ ณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่ง
วิทยาการกาหนด
3. พัฒนาการทางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ
หรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชี พในระดับเทคนิ ค โดยผ่านความเห็นชอบ
ร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
(ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิ บตั ิ งานใหม่หรื องานที่ ต่อเนื่ องจากรายวิชา 3702-8002 ในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการแห่งเดิมหรื อแห่งใหม่)

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

119

หมวดทักษะวิชาชีพ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3702-8501
3702-8502
3702-8503

วิชาโครงการ
วิชาโครงการ 1
วิชาโครงการ 2

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

*-*-4
*-*-2
*-*-2

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

120
3702-8501

วิชาโครงการ
*-*-4
(Project)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว
ตามกระบวนการวางแผน ดาเนินงาน แก้ไขปั ญหา ประเมินผล ทารายงานและนาเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มี
วินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดาเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุ ปและประเมินผลการดาเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรู ปแบบ
6. นาเสนอผลการดาเนินงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การบูรณาการความรู ้และทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ
ที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการปฏิบตั ิงานเชิง
ระบบ การเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การดาเนินงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทารายงาน การนาเสนอผลงานโครงการ
ดาเนินการเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาหนด

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

121
3702-8502

โครงการ 1
(Project 1)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

*-*-2

1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบู รณาการความรู ้และทักษะในการสร้ างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชี พตามกระบวนการ
วางแผน ดาเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทารายงานและนาเสนอผลงาน
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยในการศึ กษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
ดาเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุ ปและประเมินผลการดาเนินงานโครงการตามหลักการ
รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรู ปแบบ
นาเสนอผลการดาเนินงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับ การบูรณาการความรู ้และทักษะ ในระดับเทคนิ คที่ สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พ
ที่ ศึกษาเพื่อสร้ างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สารวจ ประดิ ษฐ์คิดค้น หรื อการปฏิ บตั ิงานเชิ ง
ระบบ การเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูล และเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การดาเนิ นงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทารายงาน การนาเสนอผลงานโครงการ
ดาเนินการเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาหนด
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3702-8503

โครงการ 2
(Project 2)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

*-*-2

1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบู รณาการความรู ้และทักษะในการสร้ างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชี พตามกระบวนการ
วางแผน ดาเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทารายงานและนาเสนอผลงาน
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยในการศึ กษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
ดาเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุ ปและประเมินผลการดาเนินงานโครงการตามหลักการ
รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรู ปแบบ
นาเสนอผลการดาเนินงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับ การบูรณาการความรู ้และทักษะ ในระดับเทคนิ คที่ สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พ
ที่ ศึกษาเพื่อสร้ างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สารวจ ประดิ ษฐ์คิดค้น หรื อการปฏิ บตั ิงานเชิ ง
ระบบ การเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การดาเนิ นงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทารายงาน การนาเสนอผลงานโครงการ
ดาเนินการเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาหนด
(ผูเ้ รี ยนสามารถจัดทาโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานที่ต่อเนื่องจากรายวิชา 3702-8502 หรื อเป็ นโครงการใหม่)
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คำอธิบำยรำยวิชำ
หมวดวิชำเลือกเสรี
3000-9201
3000-9202
3000-9203
3000-9204
3000-9205
3000-9206
3000-9207
3000-9208
3000-9209
3000-9210
3000-9211
3000-9212
3000-9213
3000-9214
3000-9215
3000-9216
3000-9217
3000-9218
3000-9219
3000-9220
3000-9221
3000-9222
3000-9223
3000-9224
3000-9225
3000-9226

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
การสนทนาภาษาจีนสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
การสนทนาภาษาญี่ปุ่นสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
การสนทนาภาษาเกาหลีสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
การสนทนาภาษาเวียดนามสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
การสนทนาภาษาอินโดนีเซียสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
การสนทนาภาษามลายูสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
การสนทนาภาษาพม่าสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
การสนทนาภาษาเขมรสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
การสนทนาภาษารัสเซียสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
การสนทนาภาษาเยอรมันสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
การสนทนาฝรั่งเศสสาหรับการทางาน

2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2

124
3000-9201

ภำษำและวัฒนธรรมจีน
2-0-2
(Chinese Language and Culture)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน
2. สามารถนาภาษาจีนไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยคภาษาจีนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ยวกับความรู ้เบื้องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมจีน ระบบเสี ยงและ
ระบบไวยากรณ์ ภ าษาจี น ฝึ กการฟั ง และพู ด ภาษาจี น ฝึ กการเขี ย นและอ่ า นอัก ษรจี น การสนทนา
สถานการณ์ต่าง ๆในชีวติ ประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน
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3000-9202

กำรสนทนำภำษำจีนสำหรับกำรทำงำน
2-0-2
(Chinese Conversation for Work)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาจีนสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาจีนไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยค ภาษาจีนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์การทางานอาชีพต่าง ๆ
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาหนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ยวกับการฟังและพูดภาษาจีนกลาง ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์ การทางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ าย
ประกาศ การกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน
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3000-9203

ภำษำและวัฒนธรรมญีป่ นุ่
2-0-2
(Japanese Language and Culture)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2. สามารถนาภาษาญี่ปุ่นไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยคภาษาญี่ปุ่นจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวติ ประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อโสตทัศน์
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับ ประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและ
ระบบไวยากรณ์ญี่ปุ่น ฝึ กฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น ฝึ กเขียนและอ่านอักษรญี่ปุ่น การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวติ ประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่น
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3000-9204

กำรสนทนำภำษำญีป่ นส
2-0-2
ุ่ ำหรั บกำรทำงำน
(Japanese Conversation for Work)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาญี่ปุ่นไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยค ภาษาญี่ปุ่นจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาหนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ยวกับการฟั งและพูดภาษาญี่ปุ่น ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์ การทางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ าย
ประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่น

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาทักษะชีวติ

128
3000-9205

ภำษำและวัฒนธรรมเกำหลี
2-0-2
(Korean Language and Culture)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2. สามารถนาภาษาเกาหลีไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเกาหลีในชี วิตประจาวัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยคภาษาเกาหลีจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับ ประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและ
ระบบไวยากรณ์เกาหลี ฝึ กฟังและพูดภาษาเกาหลี ฝึ กเขียนและอ่านอักษรเกาหลี การสนทนาสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเกาหลี

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาทักษะชีวติ

129
3000-9206

กำรสนทนำภำษำเกำหลีสำหรับกำรทำงำน
2-0-2
(Korean Conversation for Work)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเกาหลีสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาเกาหลีไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาวันและการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยค ภาษาเกาหลีจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาหนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ ยวกับการฟั งและพูดภาษาเกาหลี ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์ การท างานอาชี พ ต่ าง ๆ การถามตอบข้อมู ล เกี่ ยวกับ ตนเอง ผูอ้ ื่ น และสถานที่ การอ่านป้ าย
ประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเกาหลี

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาทักษะชีวติ

130
3000-9207

ภำษำและวัฒนธรรมเวียดนำม
2-0-2
(Vietnamese Language and Culture)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2. สามารถนาภาษาเวียดนามไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเวียดนามในชีวติ ประจาวัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยคภาษาเวียดนามจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆในชีวติ ประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับ ประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและ
ระบบไวยากรณ์ ฝึ กฟั งและพูดภาษาเวียดนาม ฝึ กเขียนและอ่านอักษรเวียดนาม การสนทนาสถานการณ์
ต่าง ๆในชีวติ ประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเวียดนาม

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาทักษะชีวติ

131
3000-9208

กำรสนทนำภำษำเวียดนำมสำหรับกำรทำงำน
2-0-2
(Vietnamese Conversation for Work)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเวียดนามสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาเวียดนามไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเวียดนามในชีวติ ประจาวันและการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยค ภาษาเวียดนามจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่างๆ ตามที่กาหนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ยวกับการฟังและพูดภาษาเวียดนาม ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์ การทางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ ยวกับตนเองและผูอ้ ื่ น การทางาน การอ่านป้ าย
ประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเวียดนาม

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาทักษะชีวติ

132
3000-9209

ภำษำและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
2-0-2
(Bahasa Indonesia Language and Culture)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซี ย
2. สามารถนาภาษาอินโดนีเซียไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอินโดนีเซียในชีวติ ประจาวัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยคภาษาอินโดนีเซียจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับ ประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและ
ระบบไวยากรณ์ ฝึ กฟังและพูดภาษาอินโดนีเซี ย ฝึ กเขียนและอ่านคาและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอินโดนีเซี ย

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาทักษะชีวติ

133
3000-9210

กำรสนทนำภำษำอินโดนีเซียสำหรับกำรทำงำน
2-0-2
(Indonesia Conversation for Work )
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอินโดนี เซี ยสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาอินโดนีเซียไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอินโดนีเซียในชีวติ ประจาวันและการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยค ภาษาอินโดนีเซียจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาหนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ ยวกับ การฟั งและพู ดภาษาอิ นโดนี เซี ย ฝึ กการอ่านและเขี ยนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การ
สนทนาสถานการณ์ การทางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดิ นทาง การ
อ่านป้ ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่ าง ๆ การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศพัฒนาทัก ษะทางภาษา
อินโดนีเซีย

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาทักษะชีวติ

134
3000-9211

ภำษำและวัฒนธรรมมำเลเซีย
2-0-2
(Bahasa Malayu Language and Culture)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซี ย
2. สามารถนาภาษามลายูไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษามลายูในชีวติ ประจาวัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยคภาษามลายูจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ในชีวติ ประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับ ประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและ
ระบบไวยากรณ์ ฝึ กฟั งและพู ดภาษามลายู การเขี ยนและอ่านค าและประโยค เรื่ องสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษามลายู

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาทักษะชีวติ

135
3000-9212

กำรสนทนำภำษำมลำยูสำหรั บกำรทำงำน
2-0-2
(Bahasa Malayu Conversation for Work)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษามลายูสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษามลายูไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษามลายูในชีวติ ประจาวันและการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยค ภาษามลายูจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์การทางานอาชีพต่าง ๆ
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาหนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ ยวกับการฟั งและพูดภาษามลายู ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์ การทางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดิ นทาง การอ่านป้ าย
ประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษามลายู

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาทักษะชีวติ

136
3000-9213

ภำษำและวัฒนธรรมพม่ ำ
2-0-2
(Burmese Language and Culture)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมพม่า
2. สามารถนาภาษาพม่าไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาพม่าในชีวติ ประจาวัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยคภาษาพม่าจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวติ ประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับ ประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและ
ระบบไวยากรณ์ ฝึ กฟั ง และพู ดภาษาพม่ า ฝึ กเขี ย นและอ่ านค าและประโยค เรื่ องสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาพม่า

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาทักษะชีวติ

137
3000-9214

กำรสนทนำภำษำพม่ ำสำหรับกำรทำงำน
2-0-2
(Burmese Conversation for Work)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพม่าสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาพม่าไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาพม่าในชีวติ ประจาวันและการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยค ภาษาพม่าจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาหนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึก ษาเกี่ ย วกับ การฟั งและพู ดภาษาพม่ า ฝึ กการอ่ านและเขี ยนประโยค เรื่ องสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์ การทางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดิ นทาง การอ่านป้ าย
ประกาศ การกรอกแบบฟอร์ มในเอกสารต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาพม่า

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาทักษะชีวติ

138
3000-9215

ภำษำและวัฒนธรรมเขมร
2-0-2
(Khmer Language and Culture)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเขมร
2. สามารถนาภาษาเขมรไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเขมรในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยคภาษาเขมรจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆในชีวติ ประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อโสตทัศน์
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับ ประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและ
ระบบไวยากรณ์ ฝึ กฟั งและพู ดภาษาเขมร ฝึ กเขี ยนและอ่านคาและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเขมร

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาทักษะชีวติ

139
3000-9216

กำรสนทนำภำษำเขมรสำหรับกำรทำงำน
2-0-2
(Khmer Conversation for Work)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเขมรสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาเขมรไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเขมรในชีวิตประจาวันและการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยค ภาษาเขมรจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามทีกาหนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ ยวกับการฟั งและพูดภาษาเขมร ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ ผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ าย
ประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเขมร

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาทักษะชีวติ

140
3000-9217

ภำษำและวัฒนธรรมลำว
2-0-2
(Lao Language and Culture)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมลาว
2. สามารถนาภาษาลาวไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาลาวในชีวิตประจาวันและการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยคภาษาลาวจากสื่ อโสตทัศน์
3. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ในชีวติ ประจาวัน
4. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับ ประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและ
ระบบไวยากรณ์ ฝึ กฟั ง และพู ดภาษาลาว ฝึ กเขี ย นและอ่ านค าและประโยค เรื่ อ งสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์ต่าง ๆในชีวติ ประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาลาว

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาทักษะชีวติ

141
3000-9218

กำรสนทนำภำษำลำวสำหรับกำรทำงำน
2-0-2
(Lao Conversation for Work)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาลาวสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาลาวไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาลาวในชีวติ ประจาวันและการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยค ภาษาลาวจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์การทางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ จากสื่ อโสตทัศน์
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ ยวกับการฟั งและพูดภาษาลาว ฝึ กการอ่านและเขี ยนประโยค เรื่ องสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ าย
ประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาลาว

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาทักษะชีวติ

142
3000-9219

ภำษำและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
2-0-2
(Filipino Language and Culture)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
2. สามารถนาภาษาฟิ ลิปิโนไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในชีวติ ประจาวัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยคภาษาฟิ ลิปิโนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวติ ประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อโสตทัศน์
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับ ประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและ
ระบบไวยากรณ์ ฝึ กฟั งและพูดภาษาฟิ ลิ ปิโน ฝึ กเขี ยนและอ่านคาและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฟิ ลิปิโน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาทักษะชีวติ

143
3000-9220

กำรสนทนำภำษำฟิ ลิปิโนสำหรับกำรทำงำน
2-0-2
(Filipino Conversation for Work)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาฟิ ลิปิโนไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในชีวติ ประจาวัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยค ภาษาฟิ ลิปิโนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาหนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ยวกับการฟังและพูดภาษาฟิ ลิ ปิโน ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ าย
ประกาศ การกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฟิ ลิปิโน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาทักษะชีวติ

144
3000-9221

ภำษำและวัฒนธรรมรัสเซีย
2-0-2
(Russian Language and Culture)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมรัสเซี ย
2. สามารถนาภาษารัสเซียไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษารัสเซียในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยคภาษารัสเซียจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ในชีวติ ประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับ ประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและ
ระบบไวยากรณ์ ฝึ กฟั งและพู ดภาษารั สเซี ย ฝึ กเขี ยนและอ่านคาและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษารัสเซี ย

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาทักษะชีวติ

145
3000-9222

กำรสนทนำภำษำรัสเซียสำหรับกำรทำงำน
2-0-2
(Russian Conversation for Work)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษารัสเซี ยสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษารัสเซียไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษารัสเซียในชีวิตประจาวันและการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยค ภาษารัสเซียจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆในการทางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาหนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึก ษาเกี่ ยวกับ การฟั งและพู ด ภาษารั ส เซี ย การอ่ านและเขี ยนประโยค เรื่ องสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดิ นทาง การอ่านป้ าย
ประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษารัสเซี ย

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาทักษะชีวติ

146
3000-9223

ภำษำและวัฒนธรรมเยอรมัน
2-0-2
(German Language and Culture)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
2. สามารถนาภาษาเยอรมันไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเยอรมันในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยคภาษาเยอรมันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวติ ประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับ ประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและ
ระบบไวยากรณ์ การฟั งและพู ดภาษาเยอรมัน การเขี ยนและการอ่ านค าและประโยค เรื่ องสั้ น ๆ การ
สนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเยอรมัน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาทักษะชีวติ

147
3000-9224

กำรสนทนำภำษำเยอรมันสำหรับกำรทำงำน
2-0-2
(German Conversation for Work)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเยอรมันสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาเยอรมันไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนัก และเห็ น ประโยชน์ ข องการใช้ภ าษาเยอรมัน ในชี วิต ประจ าวัน การท างานและ
การศึกษาต่อ
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยค ภาษาเยอรมันจากสื่ อโสตทัศน์จากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ ยวกับการฟั งและพูดภาษาเยอรมัน การอ่านคาและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์ การทางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมู ลเกี่ ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่ น และสถานที่ การอ่านป้ าย
ประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเยอรมัน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาทักษะชีวติ

148
3000-9225

ภำษำและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
2-0-2
(French language and Culture)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1.
มีความรู ้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
2.
สามารถนาภาษาฝรั่งเศสไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3.
ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวติ ประจาวัน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยคภาษาฝรั่งเศสจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับ ประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและ
ระบบไวยากรณ์ การฟั งและพูดภาษาฝรั่งเศส การเขี ยนและอ่านคาและประโยค เรื่ องสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฝรั่งเศส

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาทักษะชีวติ

149
3000-9226

กำรสนทนำภำษำฝรั่งเศสสำหรับกำรทำงำน
2-0-2
(French Conversation for Work)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาฝรั่งเศสสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาฝรั่งเศสไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชี วติ ประจาวันและการทางาน
สมรรถนะรำยวิชำ
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยค ภาษาฝรั่งเศสจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาหนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ ยวกับ การฟั งและพู ดภาษาฝรั่ งเศส การอ่านและเขี ยนประโยค เรื่ องสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์ การทางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมู ลเกี่ ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่ น และสถานที่ การอ่านป้ าย
ประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฝรั่งเศส
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กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
3000-2001
3000-2002
3000-2003
3000-2004

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

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

151
3000-2001

กิจกรรมองค์ การวิชาชีพ 1
0-2-0
(Vocational Activities 1)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วชิ าการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน
องค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดาเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดาเนิ นกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วชิ าการและวิชาชี พเพื่อ
พัฒนาตนเอง องค์กร ชุ มชนและสังคม การวางแผน ดาเนิ นการ ติดตามประเมิ นผล แก้ไขปั ญหาและพัฒนา
กิจกรรมองค์การวิชาชีพการใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยในการจัดและ
ร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

152
3000-2002

กิจกรรมองค์ การวิชาชีพ 2
0-2-0
(Vocational Activities 2)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วชิ าการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน
องค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดาเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดาเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วชิ าการและวิชาชี พเพื่อ
พัฒนาตนเอง องค์กร ชุ มชนและสังคม การวางแผน ดาเนิ นการ ติดตามประเมิ นผล แก้ไขปั ญหาและพัฒนา
กิจกรรมองค์การวิชาชีพการใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยในการจัดและ
ร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

153
3000-2003

กิจกรรมองค์ การวิชาชีพ 3
0-2-0
(Vocational Activities 3)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วชิ าการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน
องค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดาเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดาเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วชิ าการและวิชาชี พเพื่อ
พัฒนาตนเอง องค์กร ชุ มชนและสังคม การวางแผน ดาเนิ นการ ติดตามประเมิ นผล แก้ไขปั ญหาและพัฒนา
กิจกรรมองค์การวิชาชีพการใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยในการจัดและ
ร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

154
3000-2004

กิจกรรมองค์ การวิชาชีพ 4
0-2-0
(Vocational Activities 4)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วชิ าการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน
องค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดาเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดาเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วชิ าการและวิชาชี พเพื่อ
พัฒนาตนเอง องค์กร ชุ มชนและสังคม การวางแผน ดาเนิ นการ ติดตามประเมิ นผล แก้ไขปั ญหาและพัฒนา
กิจกรรมองค์การวิชาชีพการใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยในการจัดและ
ร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

