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หลักการของหลักสูตร
1. เป น หลั ก สู ต รระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หลั ง มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น หรื อ เที ย บเท า ด า นวิ ช าชี พ
ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ และประชาคมอาเซียน
เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนระดับฝมือใหมีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ
2. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง เนนสมรรถนะเฉพาะดานดวยการปฏิบัติจริง
สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเทียบโอน
ผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการ สถานประกอบการ
และสถานประกอบอาชีพอิสระ
3. เปนหลั กสูตรที่สนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึ กษารวมกันระหวางหนวยงาน
และองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและทองถิ่น มีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตรใหตรงตามความตองการและสอดคลองกับสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแขงขันของประเทศ
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จุดหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหมีความรู ทักษะและประสบการณในงานอาชีพสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ สามารถนํา
ความรู ทักษะและประสบการณในงานอาชีพไปปฏิบัติงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ เลือกวิถี
การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับตน สรางสรรคความเจริญตอชุมชน ทองถิ่น
และประเทศชาติ
2. เพื่อใหเปนผูมีปญญา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบ
อาชีพ สามารถสรางอาชีพ มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพใหกาวหนาอยูเสมอ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหนวยงาน
สามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี โดยมีความเคารพในสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอื่น
4. เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทํางาน การอยูรวมกัน การตอตานความรุนแรง
และสารเสพติด มีความรับผิดชอบตอครอบครัว หนวยงาน ทองถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อ
สังคม เขาใจและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น มีจิตสํานึกดานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รูจักใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสรางสิ่งแวดลอมที่ดี
5. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามัย
ที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพ
6. เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและโลก
มีความรักชาติ สํานึกในความเปนไทย เสียสละเพื่อสวนรวม ดํารงรักษาไวซึ่งความมั่นคงของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
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หลักเกณฑการใช
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1. การเรียนการสอน
1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนที่กําหนด และ
นําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได สามารถเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบ
ความรูและประสบการณได
1.2 การจั ด การเรี ย นการสอนเน น การปฏิ บัติ จ ริ ง สามารถจั ด การเรีย นการสอนไดห ลากหลาย
รูปแบบ เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในวิธีการและการดําเนินงาน มีทักษะการปฏิบัติงาน
ในขอบเขตสํ า คั ญ และบริ บ ทต า ง ๆ ที่ สั ม พั น ธ กั น ซึ่ ง ส ว นใหญ เ ป น งานประจํ า สามารถ
ประยุกตใชความรูและทักษะไปสูบริบทใหม สามารถใหคําแนะนํา แกปญหาเฉพาะดานและ
รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น มีสวนรวมในคณะทํางานหรือมีการประสานงานกลุม รวมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน
การจัดการศึกษาในระบบปกติ ใชระยะเวลา 3 ปการศึกษา การจัดเวลาเรียนใหดําเนินการ ดังนี้
2.1 ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค ภาคเรียนละ
18 สัปดาห โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนด และสถานศึกษาหรือสถาบัน
การอาชีวศึกษาอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนไดอีกตามที่เห็นสมควร
2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปดทําการสอนไมนอยกวา
สัปดาหละ 5 วัน ๆ ละไมเกิน 7 ชั่วโมง โดยกําหนดใหจัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที

3. หนวยกิต
ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 103 หนวยกิต การคิดหนวยกิตถือเกณฑดังนี้
3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปราย ไมนอยกวา 18 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
3.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการทดลองหรือฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ ไมนอยกวา 36 ชั่วโมง
เทากับ 1 หนวยกิต
3.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการฝกปฏิบัติในโรงฝกงานหรือภาคสนาม ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง
เทากับ 1 หนวยกิต
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3.4 รายวิชาที่ใชในการศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
3.5 การฝ กประสบการณ ทั กษะวิ ชาชี พในสถานประกอบการหรื อแหล งวิ ทยาการ ไม น อยกว า
320 ชั่วโมง เทากับ 4 หนวยกิต
3.6 การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต

4. โครงสราง
โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 แบงเปน 3 หมวดวิชา และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้
4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
4.1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
4.1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
4.1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
4.1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
4.1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
4.1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
4.2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
4.2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
4.2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
4.2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงสรางของ
แตละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัด
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และหรือพัฒนาได้ตามความเหมาะสมของภูมิภาคตามยุทธศาสตร เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองกําหนดรหัสวิชา
จํานวนหนวยกิตและจํานวนชั่วโมงเรียนตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
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5. การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
เป น การจั ด กระบวนการเรี ย นรู โ ดยความร ว มมื อ ระหว า งสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบั น
กับภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากที่ผูเรียนไดเรียนรูภาคทฤษฎีและการฝกหัดหรือฝกปฏิบัติ
เบื้องตนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันแลวระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรู
จากประสบการณจ ริง ไดสัมผั สกั บการปฏิบัติ งานอาชีพ เครื่องมื อเครื่องจัก ร อุปกรณที่ทัน สมัย และ
บรรยากาศการทํางานรวมกัน สงเสริมการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ
ซึ่งจะชวยใหผูเรียนทําได คิดเปน ทําเปนและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ตลอดจนเกิดความมั่นใจและเจตคติที่ดี
ในการทํางานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจัดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตองดําเนินการ ดังนี้
5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ ในรูปของ
การฝ ก งานในสถานประกอบการ แหล ง วิ ท ยาการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน ว ยงานของรั ฐ
โดยใชเวลารวมไมนอยกวา 320 ชั่วโมง กําหนดใหมีคาเทากับ 4 หนวยกิต กรณีสถานศึกษา
อาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบั น ต อ งการเพิ่ ม พู น ประสบการณ ทั ก ษะวิ ช าชี พ สามารถนํ า รายวิ ช า
ในหมวดวิ ช าทั ก ษะวิ ช าชี พ ที่ ต รงหรื อ สั ม พั น ธ กั บ ลั ก ษณะงานไปเรี ย นหรื อ ฝ ก
ในสถานประกอบการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน ว ยงานของรั ฐ ได โดยใช เ วลารวมกั บ การฝ ก
ประสบการณทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน
5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น

6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เปนรายวิชาที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควา บูรณาการความรู ทักษะและประสบการณ
จากสิ่งที่ไดเรียนรู ลงมือปฏิบัติดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตั้งแตการเลือกหัวขอหรือเรื่องที่จะ
ศึกษาคนควา การวางแผน การกําหนดขั้นตอนการดําเนินการ การดําเนินงาน การประเมินผลและการจัดทํา
รายงาน ซึ่งอาจทําเปนรายบุคคลหรือกลุมก็ได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับลักษณะของโครงการนั้น ๆ โดยการจัดทํา
โครงการดังกลาว ตองดําเนินการดังนี้
6.1 สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อสถาบั น ตอ งจัด ใหผูเรี ย นจัด ทําโครงการพั ฒ นาทัก ษะวิ ช าชี พ
ที่สัมพันธหรือสอดคลองกับสาขาวิชา ในภาคเรียนที่ 5 และหรือภาคเรียนที่ 6 รวมจํานวน
4 หนวยกิต ใชเวลาไมนอยกวา 216 ชั่วโมง ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัด
ใหมีชั่วโมงเรียน 4 ชั่วโมง ตอสัปดาห กรณีที่ใชรายวิชาเดียว
หากจั ด ให มี โครงการพั ฒนาทั กษะวิ ชาชี พ 2 รายวิ ชา คื อ โครงการ 1 และโครงการ 2 ให
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดใหมีชั่วโมงเรียนตอสัปดาห ที่เทียบเคียงกับเกณฑดังกลาว
ขางตน
6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น
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7. การศึกษาระบบทวิภาคี
เปนรูปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดจากขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน วยงานของรัฐ โดยผูเรี ยนใชเ วลาส ว นหนึ่ง ในสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ
เพื่ อ ให ก ารจั ด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ส ามารถเพิ่ ม ขี ด ความสามารถด า นการผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คน
ตามจุดหมายของหลักสูตร การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยนํารายวิชาทวิภาคีในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
ไปกําหนดรายละเอียดของรายวิชาและเวลาที่ใชฝก จัดทําแผนฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลในแตละ
รายวิชาใหสอดคลองกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ ทั้งนี้อาจนํา
รายวิชาชีพอื่นในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพไปจัดรวมดวยก็ได

8. การเขาเรียน
ผูเขาเรียนตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556

9. การประเมินผลการเรียน
เนนการประเมินสภาพจริง ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556

10. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมนอยกวา 2 ชั่วโมง
ตอสัปดาหทุกภาคเรียน เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม
ระเบียบวินัย การตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สงเสริมการคิด วิเคราะห สรางสรรค
การทํางาน ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางการเปนพลเมืองไทยและพลโลก ใชกระบวนการกลุม
ในการทําประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น รวมทั้งการทะนุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน ทั้งนี้สําหรับ
นักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใหเขารวมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น
10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556
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11. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
11.1 ประเมินผานรายวิ ชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
11.2 ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตร
11.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 และผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
11.4 เขารวมกิจกรรมและประเมินผานทุกภาคเรียน

12. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร

12.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม
ในแต ละกลุ มวิ ชาของหมวดวิ ชาทั กษะชี วิ ต ในลั กษณะจํ าแนกเป นรายวิ ชาหรื อลั กษณะ
บูรณาการใด ๆ ก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชา
ภาษาตางประเทศ กลุมวิชาวิทยาศาสตร กลุมวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชาสังคมศึกษา กลุมวิชา
สุขศึ กษาและพลศึกษา ในสั ด สว นที่เหมาะสม โดยพิ จารณาจากมาตรฐานการเรียนรูของ
กลุมวิชานั้น ๆ เพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต
12.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถปรับปรุงรายละเอียด
ของรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะ
วิช าชี พ เลือ กได โดยพิ จ ารณาจากจุ ดประสงคสาขาวิชาและมาตรฐานการศึก ษาวิช าชีพ
สาขาวิชา ตลอดจนความตองการของสถานประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาค
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
12.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมได
ตามความตองการของสถานประกอบการ ชุมชน ทองถิ่น หรือสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาค
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และหรือเพื่อการศึกษาตอ
ทั้งนี้ การกําหนดรหัสวิชา จํานวนหนวยกิตและจํานวนชั่วโมงเรียนใหเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด

13. การปรับปรุงแกไข พัฒนารายวิชา กลุมวิชาและการอนุมัติหลักสูตร
13.1 การพั ฒ นาหลั ก สู ต รหรื อ การปรั บ ปรุ ง สาระสํ า คั ญ ของหลั ก สู ต รตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
อาชี ว ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ให เ ป น หน า ที่ ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอาชี ว ศึ ก ษา สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา หรื อ สถานศึ ก ษา โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.2 การอนุมัติหลักสูตร ใหเปนหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.3 การประกาศใชหลักสูตรใหทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
13.4 การพั ฒ นารายวิ ช าหรื อ กลุ ม วิ ช าเพิ่ ม เติ ม สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบั น สามารถ
ดําเนินการได โดยตองรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

8

14. การประกันคุณภาพหลักสูตร
ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพไวใหชัดเจน อยางนอยประกอบดวย 4 ประเด็น คือ
14.1 คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
14.2 การบริหารหลักสูตร
14.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
14.4 ความตองการกําลังคนของตลาดแรงงาน
ให สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาจั ด ให มี
การประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยูในความรับผิดชอบอยางตอเนื่อง อยางนอยทุก 5 ป
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การกาหนดรหัสวิชาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ชื่อวิชา

1 2 3 4 - 5 6 7 8

ท–ป–น

ลาดับที่วชิ า 01-99
สาขาวิชา/วิชาเรียนร่ วม

กลุ่มวิชา

2 0 0 0

หมวดวิชาทักษะชีวติ

11 กลุ่มวิชาภาษาไทย
12 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
13 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
14 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
15 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
16 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
17 กลุ่มวิชาบูรณาการ
20 กลุ่มกิจกรรม
9X กลุ่มวิชาเลือกเสรี

2 0 0 1

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน

10 กลุ่มวิชาเรียนร่ วมหลักสู ตร (การประกอบอาชีพ)
20 กลุ่มวิชาเรียนร่ วมหลักสู ตร (คอมพิวเตอร์ )

2 X 0 0

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

10 กลุ่มวิชาเรียนร่ วมประเภทวิชา

2 X X X

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

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

กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน

( - ) รายวิชาพัฒนาโดยส่ วนกลาง ( * ) รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา
สาขาวิชา
0 วิชาเรียนร่ วม
ประเภทวิชา
1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม
4 ประเภทวิชาคหกรรม
5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม

6
7
8
9

ประเภทวิชาประมง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

หลักสู ตร
2 หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ปวช.
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หนาวาง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาคหกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

ประเภทวิชาคหกรรม

10
12

หนาวาง

ตรประกาศนีประเภทวิ
ยบัตรวิชาชี
พ พุทธศักราช 2556
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักหลั
ราชกสู2556
ชาคหกรรม

สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลั ก การงานอาชี พ ที่ สั ม พั น ธ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ แฟชั่ น และสิ่ ง ทอให ทั น ต อ
การเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวของกับอาชีพแฟชั่นและ
สิ่งทอ
4. เพื่ อ ให มี ค วามรู แ ละทั ก ษะในงานผลิ ต และบริ ก ารทางแฟชั่ น และสิ่ ง ทอตามหลั ก การและ
กระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคา การอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานแฟชั่นและสิ่งทอในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ
ใชความรูและทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอระดับสูงขึ้น
6. เพื่อใหสามารถเลือก/ใช/ประยุกตใชเทคโนโลยีในงานอาชีพแฟชั่นและสิ่งทอ
7. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตย ประหยัด อดทน
มีวินัย มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สามารถ
พัฒนาตนเองและทํางานรวมกับผูอื่น
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.1 คุณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ได แ ก ความเสี ย สละ ความซื่ อสั ต ย สุจ ริ ต
ความกตัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและ
เจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสังคม เปนตน
1.2 พฤติ ก รรมลั ก ษณะนิ สั ย ได แ ก ความมี วิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบ การมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรักสามัคคี ขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เปนตน
1.3 ทักษะทางปญญา ไดแก ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหนาที่
พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ดํ า เนิ น งาน จั ด การงานอาชี พ ตามหลั ก การและกระบวนการ โดยคํ า นึ ง ถึ ง
การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม หลักอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
3.2 ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 เลื อก ใช แ ละบํ า รุ ง รัก ษาวัส ดุ เครื่อ งมือ อุปกรณใ นงานออกแบบเสื้ อ ผา ตั ด เย็บ เสื้ อผ า
อุตสาหกรรมเสื้อผา และธุรกิจเสื้อผา
3.5 วาดแบบและตัดเย็บเสื้อผาเครื่องแตงกายบุรุษ สตรีและเด็ก
3.6 เลือกใชวัสดุสิ่งทอในงานตัดเย็บเสื้อผา
3.7 วิเคราะหผลิตภัณฑเครื่องแตงกาย
3.8 คิดคํานวณตนทุนในการผลิต
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สาขางานแฟชัน่ ดีไซน
3.9 วาดโครงรางหุน สวนประกอบเสื้อผา วาดภาพแฟชั่นและระบายสีเพื่อการแสดงแบบเสื้อ
3.10 ออกแบบ เลือกแบบเสื้อผาใหเหมาะสมกับรูปราง วัยและโอกาส
3.11 ออกแบบเสื้อผาเพื่อการคา
3.12 วิเคราะหแบบเสื้อเพื่อการสรางแบบและตัดเย็บเสื้อผา
3.13 สรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาตนแบบ
3.14 วางแผน เตรียมงานและนําเสนอผลงาน
สาขางานเสื้อผาแฟชั่น
3.9 วิเคราะหรูปรางของลูกคาเพื่อใชในการตัดเย็บเสื้อผา
3.10 เลือกใชและคํานวณวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ
3.11 วัดตัว สรางแบบและทําเครื่องหมาย เผื่อตะเข็บ วางแบบและตัดผา
3.12 เนาลองตัวและแกไขขอบกพรองเสื้อผา
3.13 เย็บประกอบตัวเสื้อและสวนตกแตง ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานและบรรจุภัณฑ
สาขางานอุตสาหกรรมเสื้อผา
3.9 วิเคราะหใบสั่งงานเพื่อการสรางแบบและตัดเย็บ
3.10 สรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาตัวอยางตามใบสั่งงาน
3.11 เลือก ใชเครื่องมือและอุปกรณ เครื่องจักร และคํานวณวัสดุในการตัดเย็บ
3.12 วางแบบ ปูผา ตัดผา แยกมัดงานและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
3.13 วิเคราะหขั้นตอนการเย็บ จัดวางผังเครื่องจักร จายและเย็บชิ้นงาน ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
3.14 ตัดเปลี่ยนและแกไขขอบกพรองชิ้นงาน ตกแตงสําเร็จ ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑสําเร็จ
และบรรจุภัณฑ
สาขางานธุรกิจแฟชั่น
3.9 วางแผนจัดการธุรกิจการออกแบบหรือตัดเย็บเสื้อผา หรือผลิตเสื้อผาในระบบอุตสาหกรรม
3.10 เลือก ใชและบํารุงรักษาวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณในงานธุรกิจเสื้อผา
3.11 ออกแบบ ตัดเย็บเสื้อผา หรือผลิตเสื้อผาในระบบอุตสาหกรรม
3.12 ตกแตงสําเร็จและบรรจุภัณฑ
3.13 ดําเนินงานธุรกิจการออกแบบหรือตัดเย็บเสื้อผา หรือผลิตเสื้อผาในระบบอุตสาหกรรม
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 103 หนวยกิต และ
เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา

3
6
4
4
3
2

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(18
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(24
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
(ไมนอยกวา 21
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
(4
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)

ไมนอยกวา 22 หนวยกิต

ไมนอยกวา 71 หนวยกิต

ไมนอยกวา 10 หนวยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวม ไมนอยกวา
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1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาลําดับแรกของกลุมวิชาหรือตามที่กลุมวิชากําหนด และเลือกเรียนรายวิชาสวนที่เหลือ
ตามที่กําหนดในแตละกลุมวิชา ใหสอดคลองหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เรียนอีก รวมไมนอยกวา 22 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสรางสรรค
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1221
ภาษาอังกฤษสําหรับการออกแบบเสื้อผา
0-2-1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาตางประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1301
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
2000-1303
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุม วิชาวิทยาศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิตศาสตรพื้นฐาน
2000-1402
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
2000-1407
คณิตศาสตรเพือ่ การออกแบบ
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุม วิชาคณิตศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณปจจุบัน
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
*-*-*

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

1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมสุขศึกษาและกลุมพลศึกษา รวมกันไมนอยกวา 2 หนวยกิต หรือ
เลือกเรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการ
1.6.1 กลุมพลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2000-1602
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
2000-1603
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
2000-1604
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
2000-1605
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
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1.6.2 กลุมสุขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่งเสพติดศึกษา
1.6.3 กลุมบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

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

ไมนอยกวา 71 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2001-1001
2001-2001
2400-1001
2400-1002
2400-1003
2400-1004
2401-1001

ชื่อวิชา
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ผาและการแตงกาย
อาหารครอบครัว
ศิลปประดิษฐ
ศิลปะและการออกแบบ
พื้นฐานโครงสรางแบบตัด

ท-ป-น
2-0-2
1-2-2
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-3-2
1-6-3

 รายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาตอไปนี้ ไปใชในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003
2001-1004
2001-1005

ชื่อวิชา
การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
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รหัสวิชา
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2401-2001
ความรูเรื่องสิ่งทอ
2401-2002
เครื่องประกอบการแตงกาย
2401-2003
การใชและการบํารุงรักษาจักร
2401-2004
การออกแบบเสื้อเบื้องตน
2401-2005
เสื้อผาสตรีเบื้องตน
2401-2006
เสื้อผาบุรุษเบื้องตน
2401-2007
เสื้อผาเด็กเบื้องตน
2401-2008
การตกแตงเสื้อผา
2401-2009
ศิลปะการแตงกาย
2401-2010
ผลิตภัณฑงานผา

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

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้
สาขางานแฟชัน่ ดีไซน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2401-2101
การวาดภาพแฟชั่น 1
2401-2102
การวาดภาพแฟชั่น 2
2401-2103
ประวัติเครื่องแตงกาย
2401-2104
การออกแบบเสื้อผาเพื่อการคา
2401-2105
การออกแบบเสื้อผาเด็ก
2401-2106
การตัดเย็บเสื้อผาตนแบบ
2401-2107
การนําเสนอผลงานแฟชั่น
2401-2108
การจัดการธุรกิจแฟชัน่
2401-2109
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบแฟชั่น
2401*2101 ถึง 2401*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
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รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2401-5101
2401-5102
2401-5103
2401-5104
2401-5105
2401-5106

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานแฟชั่นดีไซน 1
ปฏิบัติงานแฟชั่นดีไซน 2
ปฏิบัติงานแฟชั่นดีไซน 3
ปฏิบัติงานแฟชั่นดีไซน 4
ปฏิบัติงานแฟชั่นดีไซน 5
ปฏิบัติงานแฟชั่นดีไซน 6

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สาขางานเสื้อผาแฟชั่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2401-2201
ชุดลําลองสตรี
2401-2202
ชุดทํางานสตรี
2401-2203
กระโปรงสตรี
2401-2204
กางเกงสตรี
2401-2205
เสื้อเทเลอรสตรี
2401-2206
เสื้อซาฟารี
2401-2207
เสื้อพระราชทาน
2401-2208
เสื้อแจคเก็ต
2401-2209
กางเกงบุรุษ
2401-2210
เสื้อเพื่อการคา
2401-2211
ชุดไทย
2401-2212
เสื้อผาวัยรุน
2401-2213
เสื้อผาเด็กวัยกอนเรียน
2401-2214
เสื้อผาเด็กวัยเรียน
2401-2215
ชุดชั้นในสตรี
2401*2201 ถึง 2401*2299 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
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ท-ป-น
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
*-*-*

สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

22
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2401-5201
2401-5202
2401-5203
2401-5204
2401-5205
2401-5206

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานเสื้อผาแฟชั่น 1
ปฏิบัติงานเสื้อผาแฟชั่น 2
ปฏิบัติงานเสื้อผาแฟชั่น 3
ปฏิบัติงานเสื้อผาแฟชั่น 4
ปฏิบัติงานเสื้อผาแฟชั่น 5
ปฏิบัติงานเสื้อผาแฟชั่น 6

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สาขางานอุตสาหกรรมเสื้อผา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2401-2301
พื้นฐานการเย็บระบบอุตสาหกรรม
2401-2302
การทําแบบตัดอุตสาหกรรมเบื้องตน
2401-2303
การทําแบบตัดอุตสาหกรรม
2401-2304
การวิเคราะหวสั ดุผลิตภัณฑ
2401-2305
การวางแบบตัดและการตัดระบบอุตสาหกรรม
2401-2306
การเย็บระบบอุตสาหกรรม
2401-2307
การตกแตงสําเร็จผลิตภัณฑเสื้อผา
2401-2308
คอมพิวเตอรเพื่อใชในงานอุตสาหกรรมเสื้อผา
2401-2309
การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ
2001-1006
กฎหมายแรงงาน
2401*2301 ถึง 2401*2399 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2401-5301
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเสื้อผา 1
2401-5302
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเสื้อผา 2
2401-5303
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเสื้อผา 3
2401-5304
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเสื้อผา 4
2401-5305
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเสื้อผา 5
2401-5306
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเสื้อผา 6
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ท-ป-น
1-3-2
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-6-3
1-4-3
1-3-2
2-0-2
1-0-1
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
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สาขางานธุรกิจแฟชั่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2401-2401
ธุรกิจเสื้อผา
2-0-2
2401-2402
บัญชีเบื้องตนเพื่องานธุรกิจเสื้อผา
2-0-2
2401-2403
การสงเสริมการขายสินคาแฟชั่น
1-2-2
2401-2404
การดําเนินธุรกิจเสื้อผา
1-2-2
2401-2405
ธุรกิจบริการชุดเชา
1-3-2
2401-2406
ธุรกิจบริการเสื้อผาสัตวเลี้ยง
1-3-2
2401-2407
ธุรกิจการซัก อบ รีด
1-3-2
2401-2408
ธุรกิจบริการดัดแปลง ซอมแซม เสื้อผา
1-3-2
2401-2409
การจัดแสดงเสื้อผา
1-3-2
2401-2410
การประชาสัมพันธธุรกิจเสื้อผา
2-0-2
2401-2411
การใชโปรแกรมนําเสนอขอมูลธุรกิจเสื้อผา
1-2-2
2401*2401 ถึง 2401*2499 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2401-5401
ปฏิบัติงานธุรกิจแฟชัน่ 1
*-*-*
2401-5402
ปฏิบัติงานธุรกิจแฟชัน่ 2
*-*-*
2401-5403
ปฏิบัติงานธุรกิจแฟชัน่ 3
*-*-*
2401-5404
ปฏิบัติงานธุรกิจแฟชัน่ 4
*-*-*
2401-5405
ปฏิบัติงานธุรกิจแฟชัน่ 5
*-*-*
2401-5406
ปฏิบัติงานธุรกิจแฟชัน่ 6
*-*-*
สํ า หรั บ การจั ด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ไ ม น อ ยกว า 21 หน ว ยกิ ต นั้ น ให ส ถานศึ ก ษาร ว มกั บ
สถานประกอบการวิเคราะหลักษณะงานของสถานประกอบการ เพื่อกําหนดจํานวนหนวยกิตและรายละเอียด
ของแตละรายวิชา รวมทั้งการจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชา โดยใหใชเวลาฝก
ในสถานประกอบการไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
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2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2401-8001 ฝกงาน หรือ 2401-8002 ฝกงาน 1 และ 2401-8003 ฝกงาน 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2401-8001
ฝกงาน
*-*-4
2401-8002
2401-8003

ฝกงาน 1
ฝกงาน 2

*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2401-8501 โครงการ หรือ 2401-8502 โครงการ 1 และ 2401-8503 โครงการ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2401-8501
โครงการ
*-*-4
2401-8502
โครงการ 1
*-*-2
2401-8503
โครงการ 2
*-*-2
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
ให เ ลื อ กเรี ย นตามความถนั ด และความสนใจจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา ทั้งนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนา
รายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรีไดตามบริบทและความตองการของชุมชนและทองถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค หรือเพื่อการศึกษาตอ
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-2001
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2000-2002
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
2000-2003
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
2000-2004
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
2000-2005
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
2000-2006
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4

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

2000*2001 ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือ
สถานประกอบการจัด
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จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลั ก การงานอาชี พ ที่ สั ม พั น ธ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ อาหารและโภชนาการให ทั น ต อ
การเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวของกับอาชีพอาหารและ
โภชนาการ
4. เพื่ อใหมีความรูและทักษะในงานผลิตและบริก ารทางอาหารและโภชนาการตามหลักการและ
กระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคา การอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานอาหารและโภชนาการในสถานประกอบการและประกอบอาชีพ
อิสระ ใชความรูและทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอระดับสูงขึ้น
6. เพื่อใหสามารถเลือก/ใช/ประยุกตใชเทคโนโลยีในงานอาชีพอาหารและโภชนาการ
7. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตย ประหยัด อดทน
มีวินยั มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สามารถ
พัฒนาตนเองและทํางานรวมกับผูอื่น
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.1 คุณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิช าชีพ ไดแ ก ความเสี ย สละ ความซื่ อสั ต ย สุจ ริ ต
ความกตัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและ
เจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสังคม เปนตน
1.2 พฤติ ก รรมลั ก ษณะนิ สั ย ได แ ก ความมี วิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบ การมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรักสามัคคี ขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เปนตน
1.3 ทักษะทางปญญา ไดแก ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหนาที่
พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการบริหารงาน
คุณภาพ การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.2 ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 สื่อสาร แสวงหาความรูเสริมสรางความสัมพันธ ระหวางภาษากับเทคนิคในงานอาชีพ
3.5 ประยุกตใชหลักการพื้นฐานงานคหกรรมเพื่อการปฏิบัติงานวิชาชีพอาหารและโภชนาการ
และใชในชีวิตประจําวัน
3.6 เลือกใชและ/หรือประยุกตใชเทคโนโลยีในการดําเนินงาน
3.7 ใชหลักโภชนาการและหลักสุขาภิบาลในการประกอบอาหารและแปรรูปอาหาร และ
ปฏิบัติการประกอบอาหารและแปรรูปอาหาร
3.8 บริการอาหารและเครื่องดื่มตามหลักการ
3.9 พัฒนางานอาชีพการประกอบอาหารและโภชนาการ
3.10 ประยุกตใชศิลปะและเทคโนโลยีในการออกแบบและจัดตกแตงอาหาร
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สาขางานอาหารและโภชนาการ
3.11 วางแผนดําเนินงานการประกอบอาหาร
3.12 เลือกใชเครื่องมือ อุปกรณและ/หรือประยุกตใชเทคโนโลยีในการประกอบอาหาร
3.13 เลือกใชวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
3.14 ประกอบอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑอาหารตามกระบวนการและตามหลักโภชนาการ
3.15 ออกแบบ จัดตกแตงอาหารและบรรจุภัณฑอาหาร
3.16 บริการอาหาร เครื่องดื่ม และจัดจําหนาย
สาขางานการแปรรูปอาหาร
3.11 วางแผนดําเนินงานแปรรูปอาหาร
3.12 ใชวัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณและ/หรือประยุกตใชเทคโนโลยีในการแปรรูปอาหาร
3.13 ใชหลักโภชนาการในการแปรรูปอาหาร
3.14 แปรรูปเนื้อสัตว/น้ํานม/สัตวน้ํา/ผักและผลไม/ธัญพืช ตามกระบวนการ
3.15 ใชบรรจุภัณฑเหมาะสมกับผลิตภัณฑอาหาร
3.16 ควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
สาขางานธุรกิจอาหาร
3.11 วางแผนดําเนินงานการจัดการธุรกิจอาหาร
3.12 ใชเครื่องมือ อุปกรณและ/หรือประยุกตใชเทคโนโลยีในงานธุรกิจอาหาร
3.13 ใชวัตถุดิบในการประกอบอาหารหรือแปรรูปอาหารเพื่อธุรกิจอาหาร
3.14 ประกอบอาหารหรือแปรรูปอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อธุรกิจ
3.15 ออกแบบ จัดตกแตงอาหารและบรรจุภัณฑอาหาร
3.16 ดําเนินงานจัดการธุรกิจอาหาร
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 103 หนวยกิต
และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

(ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(18
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
( 24
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
(ไมนอยกวา 21
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
(4
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4

หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 22 หนวยกิต

ไมนอยกวา 71 หนวยกิต

ไมนอยกวา 10 หนวยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวม ไมนอยกวา
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1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาลําดับแรกของกลุมวิชาหรือตามที่กลุมวิชากําหนด และเลือกเรียนรายวิชาสวนที่เหลือ
ตามที่กําหนดในแตละกลุมวิชา ใหสอดคลองหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เรียนอีก รวมไมนอยกวา 22 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสรางสรรค
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1223
ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะการประกอบอาหาร
0-2-1
2000-1224
ภาษาอังกฤษสําหรับการประกอบอาหารไทย
0-2-1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาตางประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1301
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
2000-1303
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุม วิชาวิทยาศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิตศาสตรพื้นฐาน
2000-1402
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
2000-1407
คณิตศาสตรเพือ่ การออกแบบ
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุม วิชาคณิตศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
*-*-*

1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณปจจุบัน
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมสุขศึกษาและกลุมพลศึกษา รวมกันไมนอยกวา 2 หนวยกิต หรือ
เลือกเรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการ
1.6.1 กลุมพลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
0-2-1
0-2-1
2000-1602
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
2000-1603
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
0-2-1
2000-1604
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
0-2-1
2000-1605
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
0-2-1
1.6.2 กลุมสุขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
1-0-1
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
1-0-1
2000-1608
สิ่งเสพติดศึกษา
1-0-1
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1.6.3 กลุมบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
*-*-*

ไมนอยกวา 71 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2001-1001
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
2001-2001
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
2400-1001
ผาและการแตงกาย
2400-1002
อาหารครอบครัว
2400-1003
ศิลปประดิษฐ
2400-1004
ศิลปะและการออกแบบ
2404-1001
โภชนาการ

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

 รายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาตอไปนี้ ไปใชในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ
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2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2404-2001
การประกอบอาหาร
2404-2002
อาหารไทยเบือ้ งตน
2404-2003
ขนมไทยเบื้องตน
2404-2004
การถนอมอาหารเบื้องตน
2404-2005
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2404-2006
ศิลปะการจัดตกแตงอาหาร
2404-2007
เบเกอรี่เบื้องตน
2404-2008
อาหารนานาชาติ
2404-2009
การสุขาภิบาลอาหาร

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

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้
สาขางานอาหารและโภชนาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2404-2101
อาหารไทยยอดนิยม
2404-2102
อาหารวาง
2404-2103
อาหารทองถิ่น
2404-2104
อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง
2404-2105
อาหารพรอมปรุง
2404-2106
ขนมไทยเพื่อการคา
2404-2107
เบเกอรี่เพื่อการคา
2404-2108
เคกและการแตงหนาเคก
2404-2109
เครื่องดื่มและไอศกรีม
2404-2110
ไอศกรีมและผลิตภัณฑนม
2404-2111
เครื่องดื่มและเครื่องดื่มสมุนไพร
2404-2112
ศิลปะการผสมเครื่องดื่ม
2404-2113
อาหารอาเซียน
2404-2114
อาหารเวียดนาม
2404-2115
อาหารญี่ปุน
2404-2116
อาหารจีน
2404-2117
อาหารเกาหลี
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2404-2118
อาหารและเครือ่ งดื่มสมุนไพร
2404-2119
อาหารบุคคลภาวะพิเศษ
2404-2120
อาหารบําบัดโรค
2404-2121
อาหารลดน้ําหนัก
2404-2122
อาหารชีวจิต
2404-2123
อาหารสมุนไพร
2404-2124
อาหารโรงพยาบาล
2404-2125
อาหารมังสวิรัติ
2404-2126
อาหารเด็ก
2404-2127
อาหารผูสูงอายุ
2404-2128
การบรรจุภัณฑอาหาร
2404-2129
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
2404-2130
การจัดการรานอาหาร
2404-2131
ใบตองและแกะสลักเพื่องานอาหาร
2404-2132
การจัดตกแตงโตะอาหาร
2404-2133
ศิลปะและการออกแบบอาหาร
2404-2134
การนําเสนองานอาหาร
2406-2111
ความรูเกี่ยวกับผูบริโภค
2404*2101 ถึง 2404*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2404-5101
ปฏิบัติงานอาหารและโภชนาการ 1
2404-5102
ปฏิบัติงานอาหารและโภชนาการ 2
2404-5103
ปฏิบัติงานอาหารและโภชนาการ 3
2404-5104
ปฏิบัติงานอาหารและโภชนาการ 4
2404-5105
ปฏิบัติงานอาหารและโภชนาการ 5
2404-5106
ปฏิบัติงานอาหารและโภชนาการ 6
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ท-ป-น
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-4-3
1-2-2
1-3-2
1-2-2
1-3-2
1-4-3
2-0-2
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
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สาขางานการแปรรูปอาหาร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2404-2201
การถนอมและแปรรูปอาหาร
2404-2202
การแปรรูปเนือ้ สัตว
2404-2203
การแปรรูปผักและผลไม
2404-2204
การแปรรูปธัญพืช
2404-2205
การแปรรูปน้ํานม
2404-2206
การแปรรูปสัตวน้ํา
2404-2207
ผลิตภัณฑอาหารหมัก
2404-2208
วิทยาศาสตรการอาหาร
2404-2209
สารเจือปนอาหาร
2404-2210
การใชคอมพิวเตอรในธุรกิจอาหาร
2404*2201 ถึง 2404*2299 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2404-5201
ปฏิบัติงานการแปรรูปอาหาร 1
2404-5202
ปฏิบัติงานการแปรรูปอาหาร 2
2404-5203
ปฏิบัติงานการแปรรูปอาหาร 3
2404-5204
ปฏิบัติงานการแปรรูปอาหาร 4
2404-5205
ปฏิบัติงานการแปรรูปอาหาร 5
2404-5206
ปฏิบัติงานการแปรรูปอาหาร 6
สาขางานธุรกิจอาหาร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2404-2301
ธุรกิจอาหาร
2404-2302
บัญชีเบื้องตนเพื่องานธุรกิจอาหาร
2404-2303
การสงเสริมการขายสินคาอาหาร
2404-2304
การดําเนินธุรกิจอาหาร
2404-2305
ธุรกิจการจัดเลีย้ ง
2404-2306
ธุรกิจบริการอาหารพรอมปรุง
2404-2307
ธุรกิจบริการอาหารพรอมรับประทานและการจัดสง
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ประเภทวิชาคหกรรม

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

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

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

35
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2404-2308
ธุรกิจเครื่องดื่มและไอศกรีม
2404-2309
การจัดแสดงอาหาร
2404-2310
การประชาสัมพันธธุรกิจอาหาร
2404-2128
การบรรจุภัณฑอาหาร
2404*2301 ถึง 2404*2399 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2404-5301
ปฏิบัติงานธุรกิจอาหาร 1
2404-5302
ปฏิบัติงานธุรกิจอาหาร 2
2404-5303
ปฏิบัติงานธุรกิจอาหาร 3
2404-5304
ปฏิบัติงานธุรกิจอาหาร 4
2404-5305
ปฏิบัติงานธุรกิจอาหาร 5
2404-5306
ปฏิบัติงานธุรกิจอาหาร 6

ท-ป-น
1-3-2
1-3-2
2-0-2
1-2-2
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สํ า หรั บ การจั ด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ไ ม น อ ยกว า 21 หน ว ยกิ ต นั้ น ให ส ถานศึ ก ษาร ว มกั บ
สถานประกอบการวิเคราะหลักษณะงานของสถานประกอบการ เพื่อกําหนดจํานวนหนวยกิตและรายละเอียด
ของแตละรายวิชา รวมทั้งการจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชา โดยใหใชเวลาฝก
ในสถานประกอบการไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2404-8001 ฝกงาน หรือ 2404-8002 ฝกงาน 1 และ 2404-8003 ฝกงาน 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2404-8001
ฝกงาน
*-*-4
2404-8002
2404-8003

ฝกงาน 1
ฝกงาน 2
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*-*-2
*-*-2
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2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2404-8501 โครงการ หรือ 2404-8502 โครงการ 1 และ 2404-8503 โครงการ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2404-8501
โครงการ
*-*-4
2404-8502
2404-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 10 หนวยกิต

ให เ ลื อ กเรี ย นตามความถนั ด และความสนใจจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา ทั้งนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนา
รายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรีไดตามบริบทและความตองการของชุมชนและทองถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค หรือเพื่อการศึกษาตอ
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-2001
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2000-2002
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
2000-2003
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
2000-2004
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
2000-2005
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
2000-2006
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4

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

2000*2001 ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือ
สถานประกอบการจัด
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลั ก การงานอาชี พ ที่ สั ม พั น ธ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ คหกรรมศาสตร ให ทั น ต อ
การเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวของกับอาชีพดานคหกรรมศาสตร
4. เพื่ อ ให มี ค วามรู แ ละทั ก ษะในงานผลิ ต และบริ ก ารทางคหกรรมศาสตร ตามหลั ก การและ
กระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคา การอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานคหกรรมศาสตร ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ
ใชความรูและทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอระดับสูงขึ้น
6. เพื่อใหสามารถเลือก/ใช/ประยุกตใชเทคโนโลยีในงานอาชีพดานคหกรรมศาสตร
7. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตย ประหยัด อดทน
มีวินัย มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สามารถ
พัฒนาตนเองและทํางานรวมกับผูอื่น
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.1 คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิช าชี พ ไดแ ก ความเสี ย สละ ความซื่ อสัต ย สุจ ริ ต
ความกตัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและ
เจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสังคม เปนตน
1.2 พฤติ ก รรมลั ก ษณะนิ สั ย ได แ ก ความมี วิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบ การมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรักสามัคคี ขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เปนตน
1.3 ทักษะทางปญญา ไดแก ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหนาที่
พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการบริหารงาน
คุณภาพ การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.2 ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 แสวงหาความรู เสริมสรางความสัมพันธ และสื่อสารระหวางภาษากับเทคนิคในงานอาชีพ
คหกรรมศาสตร
3.5 วางแผนจัดการดานการผลิตและการบริการงานคหกรรมศาสตร
3.6 ประดิษฐและบริการงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพคหกรรมศาสตร
3.7 ดําเนินการจัดการธุรกิจเพื่อเพิ่มผลผลิต รักษาสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.8 ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพคหกรรมศาสตร
3.9 แกปญหาโดยใชกระบวนการคิด ทักษะชีวิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
3.10 ใชหลักธรรมทางศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

39
สาขางานธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ
3.11 วางแผนดําเนินงาน การจัดการงานธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ
3.12 ออกแบบ เลือกใชวัสดุ จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณในการผลิต
3.13 จัดตกแตง ดอกไม และประดิษฐงานดานคหกรรมศาสตร
3.14 ดําเนินการจัดการธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ
3.15 ใชเทคโนโลยีในงานประดิษฐและธุรกิจดอกไม
สาขางานเด็กปฐมวัย
3.11 วางแผนดําเนินงาน การจัดการงานเด็กปฐมวัย
3.12 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณในงานเด็กปฐมวัย
3.13 จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3.14 ดําเนินการจัดสถานรับเลี้ยงและดูแลเด็กปฐมวัย
3.15 ใชเทคโนโลยีในงานเด็กปฐมวัย
สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
3.11 วางแผนดําเนินงาน จัดการงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
3.12 ออกแบบ เลือกใชวัสดุ จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณในงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
3.13 ดําเนินงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
3.14 ใชเทคโนโลยีในงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิ ช าคหกรรมศาสตร จะต อ งศึ ก ษารายวิช าจากหมวดวิ ช าต า ง ๆ รวมไม น อ ยกว า 103 หน ว ยกิ ต
และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

(ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(18
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
( 24
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
(ไมนอยกวา 21
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
(4
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4

หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 22 หนวยกิต

ไมนอยกวา 71 หนวยกิต

ไมนอยกวา 10 หนวยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวม ไมนอยกวา
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1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาลําดับแรกของกลุมวิชาหรือตามที่กลุมวิชากําหนด และเลือกเรียนรายวิชาสวนที่เหลือ
ตามที่กําหนดในแตละกลุมวิชา ใหสอดคลองหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เรียนอีก รวมไมนอยกวา 22 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสรางสรรค
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1220
ภาษาอังกฤษสําหรับงานคหกรรม
0-2-1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาตางประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1301
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
2000-1303
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุม วิชาวิทยาศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม
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1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิตศาสตรพื้นฐาน
2000-1402
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
2000-1407
คณิตศาสตรเพือ่ การออกแบบ
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุม วิชาคณิตศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
*-*-*

1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณปจจุบัน
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมสุขศึกษาและกลุมพลศึกษา รวมกันไมนอยกวา 2 หนวยกิต หรือ
เลือกเรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการ
1.6.1 กลุมพลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
0-2-1
2000-1602
ทักษะชีวติ ในการพัฒนาสุขภาพ
0-2-1
2000-1603
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
0-2-1
2000-1604
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
0-2-1
2000-1605
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
0-2-1
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1.6.2 กลุมสุขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่งเสพติดศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0-1

1.6.3 กลุมบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2

2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

*-*-*

ไมนอยกวา 71 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2001-1001
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
2001-2001
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
2400-1001
ผาและการแตงกาย
2400-1002
อาหารครอบครัว
2400-1003
ศิลปประดิษฐ
2400-1004
ศิลปะและการออกแบบ
2406-1001
มารยาทและการสมาคม
2406-1002
การจัดดอกไม

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

 รายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาตอไปนี้ ไปใชในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003

ชื่อวิชา
การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
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รหัสวิชา
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2406-2001
งานดอกไมสด
2406-2002
งานใบตอง
2406-2003
งานแกะสลัก
2406-2004
เย็บ ปก ถัก
2406-2005
งานแมบาน
2406-2006
บรรจุภัณฑงานคหกรรม
2406-2007
สัมมนาวิชาชีพคหกรรม
2406-2008
การอนุบาลและดูแลเด็ก
2406-2009
ธุรกิจคหกรรม
2406-2010
เศรษฐศาสตรครอบครัว

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

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้
ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่ง หรือเลือกเรียนไมนอ ยกวา 15 หนวยกิต ที่เหลือ
ใหเลือกเรียนรายวิชาจากสาขางานใดหรือหลายสาขางาน รวมกันจนครบหนวยกิต
สาขางานธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2406-2101
งานมาลัย
1-4-3
2406-2102
งานบายศรี
1-4-3
2406-2103
ดอกไมประดิษฐ
1-4-3
2406-2104
การจัดดอกไมแบบสรางสรรค
1-3-2
2406-2105
การประดิษฐของชํารวยและของที่ระลึก
1-4-3
2406-2106
การประดิษฐของใช ของตกแตงบาน
1-4-3
2406-2107
งานประดิษฐตามสมัยนิยม
1-4-3
2406-2108
การประดิษฐวสั ดุเหลือใชและหัตถกรรมทองถิ่น
1-4-3
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2406-2109
การเขียนลวดลายดวยสี
2406-2110
ตุกตา
2406-2111
ความรูเกี่ยวกับผูบริโภค
2406-2112
การบริการวิชาชีพคหกรรมศาสตร
2407-1001
การนําเสนองานอาชีพ
2406*2101 ถึง 2406*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2406-5101
ปฏิบัติงานธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ 1
2406-5102
ปฏิบัติงานธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ 2
2406-5103
ปฏิบัติงานธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ 3
2406-5104
ปฏิบัติงานธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ 4
2406-5105
ปฏิบัติงานธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ 5
2406-5106
ปฏิบัติงานธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ 6
สาขางานเด็กปฐมวัย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2406-2201
จิตวิทยาเด็ก
2406-2202
เครื่องใชสําหรับเด็ก
2406-2203
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
2406-2204
ความสัมพันธในครอบครัว
2406-2205
สื่อสรางสรรคการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
2406-2206
การจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
2406-2207
อาหารและอนามัยสําหรับเด็ก
2406-2208
ดนตรีและกิจกรรมเคลื่อนไหวสําหรับเด็กปฐมวัย
2406-2209
การจัดและดําเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็ก
2406-2210
การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
2406*2201 ถึง 2406*2299 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
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ท-ป-น
1-4-3
1-4-3
2-0-2
1-3-2
1-4-3
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
ท-ป-น
2-0-2
1-4-3
2-2-3
2-0-2
1-4-3
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-4-3
*-*-*
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รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2406-5201
2406-5202
2406-5203
2406-5204
2406-5205
2406-5206

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานเด็กปฐมวัย 1
ปฏิบัติงานเด็กปฐมวัย 2
ปฏิบัติงานเด็กปฐมวัย 3
ปฏิบัติงานเด็กปฐมวัย 4
ปฏิบัติงานเด็กปฐมวัย 5
ปฏิบัติงานเด็กปฐมวัย 6

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2406-2301
การโรงแรม
2406-2302
เอกสารงานโรงแรม และการเขียนรายงาน
2406-2303
ใบตองและแกะสลักเพื่องานโรงแรม
2406-2304
การจัดตกแตงสถานที่
2406-2305
การจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ
2406-2306
งานแมบานโรงแรม
2406-2307
ครัวและอุปกรณงานครัวโรงแรม
2406-2308
ศิลปะและการจัดตกแตงอาหาร
2406-2309
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2406-2310
คอมพิวเตอรสําหรับงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
2406*2301 ถึง 2406*2399 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
2406-5301
ปฏิบัติงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม 1
2406-5302
ปฏิบัติงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม 2
2406-5303
ปฏิบัติงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม 3
2406-5304
ปฏิบัติงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม 4
2406-5305
ปฏิบัติงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม 5
2406-5305
ปฏิบัติงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม 6
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ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
1-3-2
1-3-2
1-4-3
1-3-2
1-3-2
1-2-2
1-3-2
1-3-2
*-*-*

*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
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สํ า หรั บ การจั ด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ไ ม น อ ยกว า 21 หน ว ยกิ ต นั้ น ให ส ถานศึ ก ษาร ว มกั บ
สถานประกอบการวิเคราะหลักษณะงานของสถานประกอบการ เพื่อกําหนดจํานวนหนวยกิตและรายละเอียด
ของแตละรายวิชา รวมทั้งการจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชา โดยใหใชเวลาฝก
ในสถานประกอบการไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2406-8001 ฝกงาน หรือ 2406-8002 ฝกงาน 1 และ 2406-8003 ฝกงาน 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2406-8001
ฝกงาน
*-*-4
2406-8002
2406-8003

ฝกงาน 1
ฝกงาน 2

*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2406-8501 โครงการ หรือรายวิชา 2406-8502 โครงการ 1 และ 2406-8503 โครงการ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2406-8501
โครงการ
*-*-4
2406-8502
2406-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 10 หนวยกิต

ให เ ลื อ กเรี ย นตามความถนั ด และความสนใจจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา ทั้งนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนา
รายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรีไดตามบริบทและความตองการของชุมชนและทองถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค หรือเพื่อการศึกษาตอ
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4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

ชื่อวิชา
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4

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

2000*2001 ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือ
สถานประกอบการจัด
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาเสริมสวย

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลักการงานอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพเสริมสวยใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและ
ความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวของกับอาชีพเสริมสวย
4. เพื่ อ ให มี ค วามรู แ ละทั ก ษะในงานผลิ ต และบริ ก ารทางด า นการเสริ ม สวยตามหลั ก การและ
กระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคา การอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม
5. เพื่ อ ให ส ามารถปฏิ บั ติ ง านด า นการเสริ ม สวยในสถานประกอบการและประกอบอาชี พ อิ ส ระ
ใชความรูและทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอระดับสูงขึ้น
6. เพื่อใหสามารถเลือก/ใช/ประยุกตใชเทคโนโลยีในงานอาชีพเสริมสวย
7. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตย ประหยัด อดทน
มีวินัย มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สามารถ
พัฒนาตนเองและทํางานรวมกับผูอื่น
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาเสริมสวย ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.1 คุ ณ ธรรม จริย ธรรมและจรรยาบรรณวิช าชีพ ไดแ ก ความเสี ย สละ ความซื่ อสั ต ย สุจ ริ ต
ความกตัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและ
เจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสังคม เปนตน
1.2 พฤติ ก รรมลั ก ษณะนิ สั ย ได แ ก ความมี วิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบ การมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรักสามัคคี ขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เปนตน
1.3 ทักษะทางปญญา ไดแก ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหนาที่
พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ดํ า เนิ น งาน จั ด การงานอาชี พ ตามหลั ก การและกระบวนการ โดยคํ า นึ ง ถึ ง
การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม หลักอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
3.2 ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 สื่อสาร แสวงหาความรูเสริมสรางความสัมพันธ ระหวางภาษากับเทคนิคในงานอาชีพ
3.5 ดําเนินงานจัดการธุรกิจ ระบบบริหารงานคุณภาพ เพิ่มผลผลิตขององคกร สิ่งแวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.6 พัฒนาอาชีพเสริมสวยใหยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแขงขันในระดับสากลได
3.7 ประกอบอาชีพในทองถิ่น และสถานประกอบการไดอยางยั่งยืน
3.8 ประยุกตใชหลักการพื้นฐานงานเสริมสวยในการปฏิบัติงานวิชาชีพสูสากล
3.9 เลือก ใช บํารุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ ในงานเสริมสวยไดอยางมีประสิทธิภาพ ทันสมัย
สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

พัฒนาทักษะงานวิชาชีพเสริมสวยโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น รวมกับสถานประกอบการ
ประกอบอาชีพเสริมสวยดวยความรับผิดชอบตอผูรับบริการ ตนเอง และสังคม
ดําเนินการจัดการธุรกิจขนาดยอม บริหารงานอยางมีคุณภาพ
ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม แบบบูรณาการใหสอดคลองกับอาชีพเสริมสวย
พัฒนาอาชีพอยางตอเนื่อง
เลือก ใช วั สดุ อุปกรณ เครื่องมือวิช าชีพเสริมสวยอย างประหยั ด สอดคล องกั บหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สาขางานเสริมสวย
3.16 ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมการดูแลผิวพรรณ และการแตงหนาอยางเหมาะสม
3.17 ปฏิบัติงานดูแลผิวพรรณ และแตงหนาตามบุคลิกภาพในโอกาสตาง ๆ
3.18 เลื อ ก ใช วั ส ดุ อุ ป กรณ เครื่ อ งมื อ ในการออกแบบการแต ง หน า สอดคล อ งกั บ การ
ดําเนินการแบบบูรณาการ
3.19 ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมการตอเล็บและการเพนทเล็บเบื้องตน
3.20 ปฏิบัติงานศิลปะการตอเล็บและเพนทเล็บ
3.21 เลือก ใช วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการตอเล็บและเพนทเล็บ ดวยความรับผิดชอบตอ
ผูรับบริการ ตนเอง และสังคม
3.22 สรางผูประกอบการอาชีพอิสระ
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาเสริมสวย

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาเสริมสวย จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 103 หนวยกิต และเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

(ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(18
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
( 24
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
(ไมนอยกวา 21
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
(4
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4

หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 22 หนวยกิต

ไมนอยกวา 71 หนวยกิต

ไมนอยกวา 10 หนวยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวม ไมนอยกวา
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1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาลําดับแรกของกลุมวิชาหรือตามที่กลุมวิชากําหนด และเลือกเรียนรายวิชาสวนที่เหลือ
ตามที่กําหนดในแตละกลุมวิชา ใหสอดคลองหรือสัมพันธกบั สาขาวิชาที่เรียนอีก รวมไมนอยกวา 22 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสรางสรรค
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1222
ภาษาอังกฤษสําหรับงานเสริมสวย
0-2-1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาตางประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1301
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
2000-1303
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุม วิชาวิทยาศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิตศาสตรพื้นฐาน
2000-1402
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
2000-1407
คณิตศาสตรเพือ่ การออกแบบ
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุม วิชาคณิตศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
*-*-*

1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณปจจุบัน
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมสุขศึกษาและกลุมพลศึกษา รวมกันไมนอยกวา 2 หนวยกิต หรือ
เลือกเรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการ
1.6.1 กลุมพลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
0-2-1
2000-1602
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
0-2-1
2000-1603
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
0-2-1
2000-1604
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
0-2-1
2000-1605
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
0-2-1
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1.6.2 กลุมสุขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่งเสพติดศึกษา
1.6.3 กลุมบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

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

ไมนอยกวา 71 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2001-1001
2001-2001
2400-1001
2400-1002
2400-1003
2400-1004
2407-1001

ชื่อวิชา
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ผาและการแตงกาย
อาหารครอบครัว
ศิลปประดิษฐ
ศิลปะและการออกแบบ
การนําเสนองานอาชีพ

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

 รายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาตอไปนี้ ไปใชในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003
2001-1004
2001-1005

ชื่อวิชา
การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
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รหัสวิชา
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2407-2001
2407-2002
2407-2003
2407-2004
2407-2005
2407-2006
2407-2007
2407-2008
2407-2009
2407-2010

ชื่อวิชา
การสระผมและดราย
การจัดแตงทรงผม
การดัดผม
การเกลาผมพืน้ ฐาน
การดูแลผิวหนา
การแตงหนาพืน้ ฐาน
การบริหารจัดการธุรกิจเสริมความงาม
การออกแบบทรงผมขั้นพื้นฐาน
การแตงเล็บ
การพัฒนาบุคลิกภาพในอาชีพเสริมสวย

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

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้
สาขางานเสริมสวย
รหัสวิชา
2407-2101
2407-2102
2407-2103
2407-2104
2407-2105
2407-2106
2407-2107
2407-2108
2407-2109
2407-2110
2401-2103
2401-2107
2401-2108

ชื่อวิชา
การตัดและซอยผม
การยืดผม
การตัดผมชาย
การเปลี่ยนสีผม
การเกลาผมฟรีสไตล
การแตงหนาโอกาสพิเศษ
การประดิษฐเครื่องประดับผม
การนวดแผนไทย
การตอเล็บและเพนทเล็บเบือ้ งตน
การวาดภาพเพื่อออกแบบทรงผม
ประวัติเครื่องแตงกาย
การนําเสนอผลงานแฟชั่น
การจัดการธุรกิจแฟชัน่
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2001-1006
กฎหมายแรงงาน
2407*2101 ถึง 2407*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2407-5101
ปฏิบัติงานเสริมสวย 1
2407-5102
ปฏิบัติงานเสริมสวย 2
2407-5103
ปฏิบัติงานเสริมสวย 3
2407-5104
ปฏิบัติงานเสริมสวย 4
2407-5105
ปฏิบัติงานเสริมสวย 5
2407-5106
ปฏิบัติงานเสริมสวย 6

ท-ป-น
1-0-1
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สํ า หรั บ การจั ด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ไ ม น อ ยกว า 21 หน ว ยกิ ต นั้ น ให ส ถานศึ ก ษาร ว มกั บ
สถานประกอบการวิเคราะหลักษณะงานของสถานประกอบการ เพื่อกําหนดจํานวนหนวยกิตและรายละเอียด
ของแตละรายวิชา รวมทั้งการจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชา โดยใหใชเวลาฝก
ในสถานประกอบการไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2407-8001 ฝกงาน หรือ 2407-8002 ฝกงาน 1 และ 2407-8003 ฝกงาน 2
รหัสวิชา
2407-8001

ชื่อวิชา
ฝกงาน

ท-ป-น
*-*-4

2407-8002
2407-8003

ฝกงาน 1
ฝกงาน 2

*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2407-8501 โครงการ หรือ 2407-8502 โครงการ 1 และ 2407-8503 โครงการ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2407-8501
โครงการ
*-*-4
2407-8502
2407-8503

โครงการ 1
โครงการ 2
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 10 หนวยกิต

ให เ ลื อ กเรี ย นตามความถนั ด และความสนใจจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา ทั้งนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนา
รายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรีไดตามบริบทและความตองการของชุมชนและทองถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค หรือเพื่อการศึกษาตอ
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-2001
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2000-2002
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
2000-2003
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
2000-2004
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
2000-2005
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
2000-2006
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4

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

2000*2001 ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือ
สถานประกอบการจัด
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หนาวาง
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หมวดวิชาทักษะชีวิต
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กลุมวิชาภาษาไทย
2000-1101
2000-1102
2000-1103
2000-1104
2000-1105
2000-1106

ภาษาไทยพื้นฐาน
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ภาษาไทยธุรกิจ
การพูดในงานอาชีพ
การเขียนในงานอาชีพ
ภาษาไทยเชิงสรางสรรค

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

2000-1201
2000-1202
2000-1203
2000-1204
2000-1205
2000-1206
2000-1207
2000-1208
2000-1209
2000-1210
2000-1211
2000-1212
2000-1213
2000-1214
2000-1215
2000-1216
2000-1217
2000-1218
2000-1219
2000-1220
2000-1221
2000-1222

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
การเขียนในชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับงานชาง
ภาษาอังกฤษสําหรับงานพาณิชย
การโตตอบจดหมายธุรกิจ
ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษสําหรับงานสํานักงาน
ภาษาอังกฤษสําหรับงานประชาสัมพันธ
ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว
ภาษาอังกฤษสําหรับงานโรงแรม
ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการดานสุขภาพ
ภาษาอังกฤษธุรกิจสปา
ภาษาอังกฤษสําหรับการขาย
ภาษาอังกฤษสําหรับงานบัญชี
ภาษาอังกฤษสําหรับงานคหกรรม
ภาษาอังกฤษสําหรับการออกแบบเสื้อผา
ภาษาอังกฤษสําหรับงานเสริมสวย

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

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
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2000-1223
2000-1224
2000-1225
2000-1226
2000-1227

ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะการประกอบอาหาร
ภาษาอังกฤษสําหรับการประกอบอาหารไทย
ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและการออกแบบ
ภาษาอังกฤษเพือ่ การเกษตร
ภาษาอังกฤษเพือ่ การประมง

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

2000-1301
2000-1302
2000-1303
2000-1304
2000-1305
2000-1306

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร

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

2000-1401
2000-1402
2000-1403
2000-1404
2000-1405
2000-1406
2000-1407
2000-1408

คณิตศาสตรพื้นฐาน
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 1
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 2
เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสเบื้องตน
คณิตศาสตรพาณิชยกรรม
คณิตศาสตรเพื่อการออกแบบ
สถิติการทดลอง

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

2000-1501
2000-1502
2000-1503
2000-1504
2000-1505
2000-1506

หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
ทักษะชีวิตและสังคม
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
อาเซียนศึกษา
เหตุการณปจจุบัน
วัฒนธรรมอาเซียน

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

กลุมพลศึกษา
2000-1601
2000-1602
2000-1603

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน

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

กลุมวิชาวิทยาศาสตร

กลุมวิชาคณิตศาสตร

กลุมวิชาสังคมศึกษา

กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
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2000-1604
2000-1605
กลุมสุขศึกษา
2000-1606
2000-1607
2000-1608
กลุมบูรณาการ
2000-1609
2000-1610

การปองกันตนเองจากภัยสังคม
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

0-2-1
0-2-1

การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
เพศวิถีศึกษา
สิ่งเสพติดศึกษา

1-0-1
1-0-1
1-0-1

ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1-2-2
1-2-2
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กลุมวิชาภาษาไทย

2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในการใชภาษาไทย
2. สามารถเลือกใชภาษาไทยไดถูกตองตามหลักการใชภาษา เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ โอกาส และ
สถานการณ
3. สามารถนํ า ความรู แ ละทั ก ษะการฟ ง การดู การพู ด การอ า น และการเขี ย นไปใช สื่ อ สาร
ในชีวิตประจําวันถูกตองตามหลักการ
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชภาษาไทยในการฟง การดู การพูด การอาน และการเขียน
2. วิเคราะห ประเมินคาสารจากการฟง การดู การอานตามหลักการ
3. พูดติดตอกิจธุระ พูดในโอกาสตาง ๆ ตามหลักการและมารยาทของสังคม
4. เขียนขอความติดตอกิจธุระ เขียนรายงานเชิงวิชาการ และเขียนโครงการตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การรับสารและการสงสารดวยภาษาไทย การใชถอยคํา สํานวน ระดับภาษา การฟง การดู
และการอานขาว บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรมหรือภูมิปญญาทองถิ่นดานภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ
และสื่ออิเล็กทรอนิกส การพูดในโอกาสตางๆ ตามมารยาทของสังคม การกลาวทักทาย แนะนําตนเองและผูอื่น
ตอบรับและปฏิเสธ แสดงความยินดี แสดงความเสียใจ การพูดติดตอกิจธุระ พูดสรุปความ พูดแสดงความคิดเห็น
การเขียนขอความติดตอกิจธุระ เขียนสะกดคํา สรุปความ อธิบาย บรรยาย การกรอกแบบฟอรม เขียนประวัติยอ
เขียนรายงานเชิงวิชาการและเขียนโครงการ
2000-1102

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
1-0-1
วิชาบังคับกอน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในการใชภาษาไทย
2. สามารถใชภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพอยางถูกตองตามหลักการใชภาษา
3. สามารถนําทักษะทางภาษาไทยไปใชพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชภาษาไทยในงานอาชีพ
2. วิเคราะห สังเคราะหและประเมินคาสารในงานอาชีพ จากการฟง การดู การอานตามหลักการ
3. พูดติดตอกิจธุระและพูดในงานอาชีพตามหลักการ
4. เขียนเอกสารในงานอาชีพตามหลักการ
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ศึกษาเกี่ยวกับ การใชภาษาไทยในงานอาชีพ การฟงคําสั่งหรือขอแนะนําการปฏิบัติงาน ฟง และดูสารในงาน
อาชีพจากสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกสและแหลงเรียนรูในชุมชน การอานคูมือการปฏิบัติงาน คูมือการใช
อุปกรณหรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ การนําเสนอผลงาน สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการผลิต
ชิ้นงาน การพูดติดตอกิจธุระ สนทนากิจธุระทางโทรศัพท สัมภาษณงาน พูดเสนอความเห็นในที่ประชุม การเขียน
รายงานการปฏิบัติงาน เขียนจดหมายกิจธุระ และเขียนโฆษณาประชาสัมพันธในงานอาชีพ
2000-1103

ภาษาไทยธุรกิจ
1-0-1
วิชาบังคับกอน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในการใชภาษาไทย
2. สามารถใชภาษาไทยสื่อสารในงานธุรกิจอยางถูกตองตามหลักการใชภาษา
3. สามารถนําทักษะทางภาษาไทยไปใชพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชภาษาไทยในงานธุรกิจ
2. วิเคราะห สังเคราะหและประเมินคาสารในงานธุรกิจ จากการฟง การดู การอานตามหลักการ
3. พูดติดตอกิจธุระ และพูดในงานธุรกิจตามหลักการ
4. เขียนเอกสารในงานธุรกิจตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การฟ ง คํ า สั่ ง หรื อ ข อ แนะนํ า การปฏิ บั ติ ง าน ฟ ง และดู ส ารในงานอาชี พ จากสื่ อ บุ ค คล
สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และแหลงเรียนรูในชุมชน การอานคูมือการปฏิบัติงาน คูมือการใชอุปกรณหรือ
รายละเอี ย ดของผลิ ต ภั ณ ฑ การนํ า เสนอผลงาน เสนอขายสิ น ค า และบริ ก าร การพู ด ติ ด ต อ กิ จ ธุ ร ะ สนทนา
กิจธุระทางโทรศัพท สัมภาษณงาน พูดเสนอความเห็นและเขียนรายงานการประชุม เขียนโฆษณาประชาสัมพันธ
เขียนจดหมายกิจธุระและธุรกิจในงานอาชีพ
2000-1104

การพูดในงานอาชีพ
วิชาบังคับกอน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในหลักการพูดและศิลปะการพูด
2. มีทักษะการพูดในโอกาสตาง ๆ ตามหลักการพูด
3. สามารถใชทักษะการพูดพัฒนาบุคลิกภาพและงานอาชีพ
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของการพูด
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพูดและศิลปะการพูด
2. พูดติดตอกิจธุระและธุรกิจตามหลักการ
3. พูดในที่ประชุมชนในโอกาสตาง ๆ ตามขั้นตอน
4. แสดงบุคลิกภาพเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การพู ด ในชี วิ ต ประจํ า วั น และงานอาชี พ พู ด ติ ด ต อ กิ จ ธุ ร ะในโอกาสต า ง ๆ พู ด แสดง
ความคิดเห็น นําเสนอผลงาน บรรยายสรุป พูดเสนอขายสินคาหรือบริการ พูดในที่ประชุมชนในหนาที่โฆษก
และพิ ธี ก ร กล า วต อ นรั บ กล า วขอบคุ ณ กล า วรายงาน กล า วอํ า ลาอาลั ย กล า วสุ น ทรพจน แ ละอวยพร
ในโอกาสตาง ๆ
2000-1105

การเขียนในงานอาชีพ
1-0-1
วิชาบังคับกอน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในหลักการเขียน
2. สามารถเรียบเรียงถอยคําไดถูกตองตามหลักการเขียน
3. สามารถใชทักษะการเขียนพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณคาความสําคัญของการเขียน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชและหลักการเขียนถอยคํา สํานวน โวหาร
2. เขียนคําทับศัพท ศัพทเฉพาะวิชาชีพถูกตองตามหลักการเขียน
3. เขียนขอความติดตอกิจธุระและธุรกิจตามรูปแบบและหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การเขี ย นในงานอาชี พ การเรี ย บเรี ย งถ อ ยคํ า สํ า นวน โวหารที่ ใ ช
ในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ เขียนสะกดคํา เขียนคําทับศัพทและศัพทเฉพาะวิชาชีพ เขียนแสดงความคิดเห็น
และแสดงความรูสึกในโอกาสตาง ๆ เขียนรายงานการประชุม บันทึกขอความ จดหมายกิจธุระและธุรกิจ และ
เขียนบทรอยกรอง โฆษณา ประชาสัมพันธในงานอาชีพ
2000-1106

ภาษาไทยเชิงสรางสรรค
วิชาบังคับกอน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจ ในการใชภาษาไทยเชิงสรางสรรค
2. สามารถเลือกใชภาษาไทยในการพูดและการเขียนเชิงสรางสรรคตามหลักการ
3. สามารถใชทักษะการใชภาษาไทยพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณคาความสําคัญของการใชภาษาไทย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชถอยคํา สํานวน โวหาร
2. พูดเชิงสรางสรรคตามรูปแบบและหลักการพูด
3. เขียนเชิงสรางสรรคตามรูปแบบและหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การใชภาษาไทยเชิงสรางสรรค การเรียบเรียงถอยคํา สํานวน โวหาร การพูด-เลาเรื่อง
การอธิบาย บรรยาย การพูดโนมนาว การนําเสนอผลงาน การเขียนสรุปความ เขียนนิทาน สารคดี บทความ
ปกิณกะ เขียนแสดงความคิดเห็นและแสดงความรูสึกในโอกาสตาง ๆ เขียนบทรอยกรอง โฆษณา ประชาสัมพันธ
ในงานอาชีพ

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ

2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง ดู พูด อานและเขียนตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู บทสนทนา เรื่องราว คําสั่งตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบไดตรงตามวัตถุประสงคของการสื่อสารตามสถานการณตางๆในชีวิตประจําวัน
3. อานเรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวัน
4. เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองในชีวิตประจําวัน
5. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู
ดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อาน เขียน การฟงคําสั่ง เรื่องราว การสนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ
หรือที่กําหนดเกี่ยวกับครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุขภาพ การสนทนาเรื่องในอดีต ปจจุบันและอนาคต
เทศกาลทางวั ฒ นธรรม การอ า นเรื่ อ งทั่ ว ไป ข อ ความสั้ น ๆ ที่ พ บในชี วิ ต ประจํ า วั น จากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส การเขียนขอความสั้น ๆ การใชพจนานุกรม และ online dictionary การใชภาษาตามมารยาท
สั ง คมและวั ฒ นธรรมของเจ า ของภาษา การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเป น แหล ง เรี ย นรู ห รื อ ฝ ก ฝนกั บ เพื่ อ น
เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเอง การสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
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2000-1202

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2-0-2
วิชาบังคับกอน : 2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง ดู พูด อานและเขียน ตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่องราว บันเทิงคดี ขาวสั้น ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบสถานการณตางๆในชีวิตประจําวันและสถานประกอบการ
3. อานเรื่องทั่วไป กําหนดการ ปายตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส
4. เขียนใหขอมูล กรอกแบบฟอรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
5. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู
ดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การฟ ง -ดู พู ด อ า น เขี ย น การฟ ง -ดู เ รื่ อ งราวต า ง ๆ บั น เทิ ง คดี จ ากสื่ อ โสตทั ศ น
การสนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ ที่ กําหนดเกี่ย วกับการเดิน ทาง ทอ งเที่ยว การบอกทิศทาง การบอก
ตําแหนงที่ตั้ง สิ่งบันเทิง การซื้อ ขาย การตอนรับ การสนทนาทางโทรศัพท การปฏิบัติตามคําสั่ง ขั้นตอนการ
ปฏิบัติการอานเรื่องทั่วไป ขอความ กําหนดการ ปายประกาศตาง ๆ ที่พบในชีวิตประจําวันจากสื่อสิ่งพิมพ และ
สื่อ อิ เล็ ก ทรอนิก ส จดหมายอิเ ล็ก ทรอนิก ส การกรอกแบบฟอร มต าง ๆ การใช ภาษาตามมารยาทสัง คมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลงเรียนรูหรือฝกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาดวยตนเอง การสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง ดู พูด ตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู การสนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ ที่สนใจในชีวิตประจําวัน
2. พูดสื่อสารสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันและสถานประกอบการ
3. ใชสํานวนภาษาไดเหมาะสมกับสถานการณ
4. ใชวัจนภาษาและอวัจนภาษาสือ่ ความหมายไดเหมาะสมกับสถานการณ
5. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู การสนทนาโตตอบ การใชภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ ที่สนใจ และ
ที่กําหนดจากภาพยนตร เพลง สื่อโสตทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกสและจากเว็บไซตตาง ๆ การแสดงบทบาทสมมุติ
ในสถานการณตาง ๆ การฝกออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักการออกเสียง การใชคําศัพท สํานวนทางภาษาตาง ๆ
ที่ใชในชีวิตจริง การใชวัจนภาษาและอวัจนภาษา (verbal and non-verbal language) การใชภาษาตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลงเรียนรูหรือฝกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาดวยตนเอง การสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง ดู พูด อานและเขียนตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู ขาว การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบใชบทบาทสมมุติและสถานการณจําลองในสถานการณตาง ๆ ที่กําหนดหรือตาม
ความสนใจ
3. ใชคําศัพท สํานวนทางภาษาเหมาะสมกับสถานการณและมารยาทสังคมวัฒนธรรม
4. ออกเสียงภาษาอังกฤษไดตามหลักการออกเสียง
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู การสนทนาโตตอบ การใชภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ ที่กําหนดหรือ
ตามความสนใจจากภาพยนตร เพลง สื่อโสตทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกสและเว็บไซตตาง ๆ การแสดงบทบาทสมมุติ
สถานการณจําลอง การเลาเรื่องจากสิ่งที่ฟงหรือดู การฝกออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลัก การออกเสียง การใช
คําศัพท สํานวนทางภาษาตาง ๆ ที่ใชในชีวิตจริง การใชอวัจนภาษาและอวัจนภาษา (verbal and non-verbal
language) การใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลง
เรียนรูหรือฝกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเอง การสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1205
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถอานสื่อสิ่งพิมพชนิดตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการอานภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและการศึกษาตอ
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สมรรถนะรายวิชา
1. อานหนังสือพิมพ แผนพับ แผนปลิว โฆษณา โปสการดจากสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. อานประกาศ ฉลาก ปายประกาศ ปายเตือน เครื่องหมาย สัญลักษณจากสถานที่ตาง ๆ
3. อานตาราง แผนภาพ แผนภูมิ
4. อานเอกสารทางการคา
5. อานประกาศรับสมัครงาน ระเบียบการ
6. อานกําหนดการ บันทึกสั้น ๆ
7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการอานพรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การอานเรื่องตาง ๆ ที่พบในชีวิตประจําวันจากสื่อสิ่งพิมพ สารคดี บันเทิงคดี หนังสือพิมพ
โฆษณา แผนพับ แผนปลิว โปสการด ประกาศ ฉลาก ปายประกาศ ปายเตือน เครื่องหมาย สัญลักษณ ตาราง
แผนภาพ แผนภูมิ รายการสินคา ประกาศรับสมัครงาน กําหนดการ ระเบียบการ บันทึกสั้น ๆ การเลือกใชสื่อ
เทคโนโลยีเปนแหลงการเรียนรูดวยตนเอง การสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1206
การเขียนในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. เขียนขอมูลบุคคล
2. เขียนบันทึกยอ ขอความสั้น ๆ
3. เขียนอวยพรเทศกาลตางๆ
4. เขียนจดหมายสวนตัว จดหมายอิเล็กทรอนิกส
5. กรอกแบบฟอรมชนิดตาง ๆ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการเขียนพรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การเขียนโตตอบทางสังคม การเขียนขอมูลบุคคล ขอความสั้น ๆ บันทึกยอ/จดหมาย
สวนตัว การเขียนบัตรอวยพร บัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกสในโอกาสตาง ๆ จดหมายอิเล็กทรอนิกส การกรอก
แบบฟอรมตาง ๆ การเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการเขียน การแสวงหาความรูดวยตนเองจาก
แหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
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2000-1207
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับงานชาง 0 - 2 - 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง พูด อาน เขียนในงานอาชีพชาง
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูการสาธิตการปฏิบัติงานอาชีพชางจากสื่อโสตทัศน
2. อานเรื่อง กฎระเบียบ คูมือและขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพชาง
3. อานเครื่องหมาย สัญลักษณ ปายเตือน ปายประกาศในสถานที่ปฏิบัติงาน
4. สาธิตและนําเสนอ ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพชาง
5. กรอกแบบฟอรมการปฏิบัติงานชาง
6. ใชคําศัพทเทคนิคในงานชาง
7. ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศสื บ ค น และฝ ก ฝนภาษาอั ง กฤษในงานอาชี พ ช า งพร อ มแสดงหลั ก ฐาน
การเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟง พูด อาน เขียน การใชศัพทเทคนิคที่เปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานชางตาง ๆ การอาน
คูมือ ชื่อวัสดุอุปกรณ เครื่องมือในการทํางาน คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ ขนาด สัดสวน รูปทรง เครื่องหมาย
สัญลักษณ แผนภาพ ปายประกาศความปลอดภัยในโรงฝกงาน กฎระเบียบการปฏิบัติงาน แบบฟอรมการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติและสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานงาย ๆ การเขียนขอความ กรอกขอมูลการปฏิบัติงาน การเลือกใช
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาและการแสวงหาความรูดานอาชีพดวยตนเองจากแหลงการเรียนรู
ที่หลากหลาย
2101-1208
ภาษาอังกฤษสําหรับงานพาณิชย
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถ ฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจ
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดู การสนทนาในสถานการณตาง ๆ การปฏิบัติงานในงานอาชีพธุรกิจจากสื่อโสตทัศน
2. อานเรื่อง เอกสารทางธุรกิจ กฎระเบียบการปฏิบัติงานในงานอาชีพธุรกิจ
3. พูดโตตอบ ปฏิบัติตามคําสั่ง สาธิตและนําเสนอตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพธุรกิจ
4. เขียนใหขอมูล บันทึกขอความสั้น ๆ และกรอกแบบฟอรม เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรกิจ
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานธุรกิจ
6. ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บค น และฝ ก ฝนการใช ภ าษาอั ง กฤษในงานอาชี พ ธุ ร กิ จ พร อ มแสดง
หลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การโตตอบในสถานการณทางธุรกิจตาง ๆ หนวยงานในองคกรและ
หนาที่รับผิดชอบ การแลกเปลี่ยนขอมูล การสื่อสารทางธุรกิจ การติดตอทางโทรศัพท การนัดหมาย การบอกตําแหนง
ที่ตั้ง การอานเอกสารทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ การโฆษณาสินคา แผนพับ แผนภาพ ตาราง กฎระเบียบการปฏิบัติงาน
การเขียนบันทึกขอความสั้น ๆ การกรอกแบบฟอรมที่ใชในงานธุรกิจ การปฏิบัติตามคําสั่ง การใหขอมูลตาง ๆ พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (e-commerce) นําเสนอสินคา การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สืบคนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจ
2000-1209
การโตตอบจดหมายธุรกิจ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถอานและเขียนโตตอบจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษประเภทตาง ๆ
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. อานเอกสารทางธุรกิจ จดหมาย ประเภทตาง ๆ ในการปฏิบัติงานธุรกิจ
2. เขียนโตตอบจดหมายประเภทตาง ๆ ในงานธุรกิจ
3. เขียนจดหมายเชิญในโอกาสตาง ๆ การแสดงความยินดี
4. ใชคําศัพทเทคนิคในงานธุรกิจ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการอานและการเขียนเอกสารในงานธุรกิจ พรอมแสดง
หลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การเขียนจดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ การใชรูปแบบและโครงภาษาการเขียนจดหมาย
ธุร กิจ จดหมายสอบถาม ตอบสอบถาม การตอบรั บและการตอบปฏิ เสธ จดหมายสั่ งซื้อและตอบการสั่งซื้ อ
การสั่งซื้อทางอินเทอรเน็ต การกรอกใบสั่งซื้อ วิธีการชําระเงิน ใบแจงชําระเงิน จดหมายเชิญ ในโอกาสตาง ๆ
การแสดงความยินดี การกรอกแบบฟอรมทางธุรกิจ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ สืบคนและฝกฝนการอานและการเขียนเอกสารในงานธุรกิจดวยตนเอง
2000-1210
ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอร
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอรและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง –ดู การสาธิต การปฏิบัติงานใชโปรแกรมคอมพิวเตอรจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร
3. อานเรื่อง คูมือ คําสั่ง ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกิจคอมพิวเตอร
4. เขียนใหขอมูล ใบสมัคร การลงทะเบียน และการกรอกขอมูลออนไลน
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานคอมพิวเตอร
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนความกาวหนาในงานคอมพิวเตอรและฝกฝนการใช พรอมแสดง
หลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง ดู พูด อานและเขียน การใชคําศัพทเทคนิค ชิ้นสวนและอุปกรณคอมพิวเตอร
การอานเกี่ยวกับธุรกิจคอมพิวเตอร คูมือ คําสั่ง การปฏิบัติตามคําสั่ง การใชโปรแกรมปฏิบัติการคอมพิวเตอรตาง ๆ
การอานและการถายโอนความหมายของตัวยอ สัญลักษณ กลองขอความ (Dialogue box) การแกปญหา
(Troubleshooting) การชวยเหลือ (Help) การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สืบคนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอรดวยตนเอง
2000-1211
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อโานและเขียนภาษาอังกฤษสถานการณตางๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ จากสื่อโสตทัศน
2. พูดสาธิต การนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. อาน ขอความ เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เขียนใหขอมูลตางๆ บนสังคมออนไลน ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคนความกาวหนาดานการใชเทคโนโลยีการสื่อสารตาง ๆ และฝกฝน
การใชภาษาอังกฤษพรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การฟ ง ดู พู ด อ า นและเขี ย น การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในชี วิ ต ประจํ า วั น
การติดตอสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ดวยระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร สมารทโฟน แท็บเล็ต ระบบเครือขาย
สังคมออนไลน (Social network) การเรียนรูออนไลน (Learning network) การใชแอพลิเคชั่นตาง ๆ การใชคําศัพท
เฉพาะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน
และฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในดานเทคโนโลยีสารสนเทศดวยตนเอง
2000-1212
ภาษาอังกฤษสําหรับงานสํานักงาน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานสํานักงาน
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานสํานักงานและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในสํานักงานจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบ การใหและถามขอมูลเกี่ยวกับงานสํานักงาน
3. สาธิต การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสํานักงาน
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4. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในสํานักงานจากสื่อโสตทัศน
5. สนทนาโตตอบ การใหและถามขอมูลเกี่ยวกับงานสํานักงาน
6. สาธิต การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสํานักงาน
7. อานเรื่อง คูมือการปฏิบัติงาน กฎระเบียบที่เกี่ยวกับงานสํานักงาน
8. เขียนบันทึกยอ จดหมายอิเล็กทรอนิคส เกี่ยวกับงานสํานักงาน
9. ใชคําศัพทเทคนิคในงานสํานักงาน
10.ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บค น ความก า วหน า ในงานสํ า นั ก งานและฝ ก ฝนการใช ภ าษาอั ง กฤษ
พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อานและเขียนเรื่องในสถานการณการปฏิบัติงานสํานักงาน การตอนรับ
การขอและใหขอมูล การสนทนาทางโทรศัพท การอานและปฏิบัติตามคําสั่ง การอานคูมือการปฏิบัติงาน ตาราง
การปฏิบัติงานประจําวัน การนัดหมาย กฎระเบียบ การเขียนบันทึกยอ จดหมายอิเล็กทรอนิกส การนําเสนอ
การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษ
ในงานสํานักงานและจากแหลงสื่อที่หลากหลาย
2000-1213
ภาษาอังกฤษสําหรับงานประชาสัมพันธ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธในการประกอบอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่อง บทสนทนาในสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธจากสื่อโสตทัศน
2. พูดใหขอมูลและนําเสนอในงานประชาสัมพันธ
3. อานเรื่อง ประกาศ ขอความการแจงเตือนที่เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ
4. เขียนประกาศ และการใหขอมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานประชาสัมพันธ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคนความกาวหนาในงานประชาสัมพันธและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษ
พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
7. คําอธิบายรายวิชา
8. ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อานและเขียนเรื่องในสถานการณการประชาสัมพันธ การตอนรับ การ
ขอและใหขอมูล การสนทนาทางโทรศัพท การพูดประชาสัมพันธ การประกาศ การแจงเตือน การ
เขี ย นประกาศ การแจ ง เตื อ น การนั ด หมาย การอ า นเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ งานประชาสั มพั น ธ การใช
พจนานุ ก รมและ Online
dictionary การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บ ค น และฝ ก ฝนการใช
ภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธและจากแหลงสื่อที่หลากหลาย
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2000-1214
ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานธุรกิจการทองเที่ยว
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนาในสถานการณธุรกิจการทองเที่ยวจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบเกี่ยวกับงานธุรกิจการการทองเที่ยว
3. อานปายประกาศ สัญลักษณ และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกิจการทองเที่ยว
4. เขียนใหขอมูลและกรอกแบบฟอรมตางๆเกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยว
5. ใชคําศัพทดานธุรกิจการทองเที่ยว
6. ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บ ค น ความก า วหน า ในงานท อ งเที่ ย วและฝ ก ฝนการใช ภ าษาอั ง กฤษ
พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อานและเขียนการแนะนําสถานที่ทองเที่ยวตามภูมิภาคตาง ๆ ของไทยและ
สถานที่ที่มีชื่อเสียงในตางประเทศ วัฒนธรรม ประเพณี การตอนรับผูมาเยือน การใหขอมูลแกนักทองเที่ยว
กําหนดการเดินทาง การใหขอมูลขาวสารการทองเที่ยว การอานปายประกาศ สัญลักษณ กฎระเบียบตามแหลง
ทอ งเที่ ย ว การกรอกข อ มู ล ต า ง ๆ ในแบบฟอรม ธุ ร กิ จ การท อ งเที่ ย ว การใช ภ าษาตามมารยาททางสั ง คมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและ
ฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจการทองเที่ยวจากแหลงสื่อที่หลากหลาย
2000-1215
ภาษาอังกฤษสําหรับงานโรงแรม
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจการโรงแรม
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดู การสนทนาสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรมจากสื่อโสตทัศน
2. อานเรื่อง ขอความ สัญลักษณ เครื่องหมาย ปายประกาศ ปายเตือนเกี่ยวกับงานโรงแรม
3. พูดโตตอบใหขอมูล การบริการลูกคาในงานโรงแรม
4. เขียนใหขอมูล และกรอกแบบฟอรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโรงแรม
5. ใชคําศัพทเทคนิคเกี่ยวกับการโรงแรม
6. การใชภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
7. ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บ ค น ความก า วหน า ในงานโรงแรมและฝ ก ฝนการใช ภ าษาอั ง กฤษ
พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อาน เขียนเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับงานโรงแรม การโตตอบใหบริการแกลูกคา
การใหขอมูล การแนะนํา การตอนรับ การจองหองพัก การจัดเลี้ยง การแนะนําสถานที่ทองเที่ยว สิ่งบันเทิง อาหาร
เครื่องดื่ม เทศกาลทางวัฒนธรรม การอานเรื่อง ขอความ คําสั่ง สัญลักษณ เครื่องหมาย ปายประกาศ ปายเตือนที่ใช
ในโรงแรม การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรม การใชภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการใช
ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจการโรงแรมจากแหลงสื่อที่หลากหลาย
2000-1216
ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการดานสุขภาพ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจบริการดานสุขภาพ
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในงานบริการดานสุขภาพจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบใหขอมูล สาธิต นําเสนอ ในงานการบริการดานสุขภาพ
3. อานเรื่อง ขอความเกี่ยวกับงานบริการดานสุขภาพ
4. เขียนใหขอมูลและบันทึกขอมูล เกี่ยวกับงานบริการดานสุขภาพ
5. กรอกแบบฟอรม เกี่ยวกับการบริการดานสุขภาพ
6. ใชคําศัพทเทคนิคในงานบริการดานสุขภาพ
7. ใช เ ทคโนโลยีส ารสนเทศสื บค น ความกา วหน า ในงานธุ ร กิจ บริก ารด า นสุ ขภาพและฝ กฝนการใช
ภาษาอังกฤษ พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อาน เขียนเกี่ยวกับงานบริการดานสุขภาพ การโตตอบใหบริการแกลูกคา
การใหและขอขอมูล การซักถามประวัติ การใหคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพและยารักษาโรค การนัดหมาย การอาน
เรื่อง ขอความ การใชคําศัพทเฉพาะในงานบริการดานสุขภาพ การกรอกแบบฟอรม การบันทึกขอมูล การใช
พจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงสื่อที่หลากหลายสืบคนและฝกฝนการ
ฟง พูด อานและเขียนในงานบริการสุขภาพ
2000-1217
ภาษาอังกฤษธุรกิจสปา
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจสปา
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนาสถาการณตาง ๆ เกี่ยวกับงานธุรกิจสปาจากสื่อโสตทัศน
2. อานเรื่อง ขอความเกี่ยวกับธุรกิจสปา
3. พูดโตตอบใหขอมูล การบริการ สาธิต ขั้นตอนการปฏิบัติงานสปา
4. เขียนบันทึกขอมูล การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจสปา
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานสปา
6. ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บ ค น ความก า วหน า ในงานธุ ร กิ จ สปาและฝ ก ฝนการใช ภ าษาอั ง กฤษ
พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อาน เขียนเกี่ยวกับงานสปา การโตตอบใหบริการแกลูกคา การใหและ
ขอขอมูล การสอบถาม การใหคําแนะนํา การชําระเงิน การอานเรื่อง ขอความ การใชคําศัพทเฉพาะในงานสปา
การกรอกแบบฟอรม บันทึกขอมูล การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหลงสื่อที่หลากหลายสืบคนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสปา
2000-1218
ภาษาอังกฤษสําหรับการขาย
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการขาย
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในงานธุรกิจการขายจากสื่อโสตทัศน
2. พูดใหขอมูล การนําเสนองาน สาธิตผลิตภัณฑ ขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรกิจการขาย
3. การสนทนาทางโทรศัพท
4. อานขอความ ฉลาก ผลิตภัณฑ เกี่ยวกับธุรกิจการขาย
5. เขียนใหขอมูลสินคาและบริการเกี่ยวกับธุรกิจการขาย
6. เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิคส พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-commerce)
7. เขียนบันทึกยอ ขอความสั้นๆ และกรอกแบบฟอรมตางๆ
8. ใชคําศัพทเทคนิคในงานการขาย
9. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนความกาวหนาในงานการขายและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในธุรกิจ
การขายและแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อาน เขียนสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจการขาย การนัดหมาย การติดตอ
ทางโทรศัพท การสาธิตผลิตภัณฑ การนําเสนอผลิตภัณฑ การอานฉลากผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ เครื่องหมาย
การคา รายการสินคา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-commerce) จดหมายอิเล็กทรอนิกส การเขียนบันทึกยอ/ขอความ
สั้น ๆ กรอกแบบฟอรมตาง ๆ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคนและ
ฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในธุรกิจการขาย พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
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2000-1219
ภาษาอังกฤษสําหรับงานบัญชี
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถอานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานบัญชี
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. อานเรื่อง ขอความเกี่ยวกับงานบัญชี
2. เขียนใหขอมูลและการบันทึกรายงานเกี่ยวกับงานบัญชี
3. เขียนจดหมาย บันทึกยอขอความสั้นๆ
4. กรอกขอมูลทางบัญชี
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานบัญชี
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานบัญชี พรอมแสดงหลักฐาน
การเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การอานและเขียนเกี่ยวกับงานบัญชี การใชคําศัพทเทคนิคในงานบัญชี การบันทึกรายงาน
ทางบัญชีประเภทตาง ๆ การลงบัญชีอยางงาย ๆ การเขียนจดหมาย บันทึกยอ/ขอความสั้น ๆ การกรอกขอมูลใน
แบบฟอรมทางบัญชี การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝน
การใชภาษาอังกฤษในงานบัญชี พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
2000-1220
ภาษาอังกฤษสําหรับงานคหกรรม
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานคหกรรม
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนา การสาธิตการปฏิบัติงานคหกรรมจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาใหขอมูล การบริการในงานคหกรรม
3. สาธิตการปฏิบัติงานและนําเสนอผลงานเกี่ยวกับงานคหกรรม
4. อานคูมือ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพดานคหกรรม
5. อานเครื่องหมาย สัญลักษณ ตาราง แผนภาพเกีย่ วกับงานคหกรรม
6. เขียนใหขอมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงานคหกรรม
7. ใชคําศัพทเทคนิคในงานคหกรรม
8. ใชเทคโนโลยีสืบคนความกาวหนาในงานคหกรรม และฝกฝนภาษาอังกฤษ พรอมแสดงหลักฐาน
การเรียนรูดวยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียนในงานคหกรรม การพูดโตตอบ การบรรยาย สาธิตการปฏิบัติงาน
การแสดงความคิดเห็น การเสนอ/ใหขอมูล การบริการงานจาง การใชคําศัพทเทคนิค การอานคูมือเครื่องมือ
อุปกรณ เครื่องหมาย สัญลักษณ ตาราง แผนภาพ การเขียนขอความสั้น ๆ การถายโอนคําศัพทเทคนิคมาเขียน
เปนประโยคและขอความสั้น ๆ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะทางภาษาดวยตนเองและแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1221
ภาษาอังกฤษสําหรับการออกแบบเสื้อผา
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานออกแบบเสื้อผา
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสาธิตการปฏิบัติงานดานการออกแบบเสื้อผาจากสื่อโสตทัศน
2. อานเรื่องราวแบบเสื้อตาง ๆ คูมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผา
3. พูดสาธิต นําเสนอผลงานเกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผา
4. เขียนใหขอมูลผลงานการออกแบบเสื้อผา
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานออกแบบเสื่อผา
6. ใช เ ทคโนโลยี สื บ ค น ความก า วหน า ในงานออกแบบเสื้ อ ผ า และฝ ก ฝนภาษาอั ง กฤษ พร อ มแสดง
หลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียนงานออกแบบเสื้อผาทั้งในและตางประเทศ การโตตอบ ใหขอมูล
การสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานออกแบบเสื้อผา การแสดงความคิดเห็นการแนะนํา การใชคําศัพทเทคนิค การอาน
แบบเสื้อ คูมือ เครื่องมือ อุปกรณ เครื่องหมาย สัญลักษณ ตาราง แผนภาพ การเขียนขอความ การถายโอน
คําศัพทเทคนิคมาเขียนเปนประโยคและขอความ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเอง การแสวงหาความรูจากแหลง การเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1222
ภาษาอังกฤษสําหรับงานเสริมสวย
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานเสริมสวย
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนา การสาธิต การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเสริมสวยจากสื่อโสตทัศน
2. อานคูมือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเสริมสวย
3. อานเครื่องหมาย สัญลักษณ ฉลากผลิตภัณฑ ตาราง แผนภาพในงานเสริมสวย
4. สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานและนําเสนอผลงานเกี่ยวกับการบริการเสริมสวย
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5. เขียนขอความ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเสริมสวยสั้น ๆ
6. ใชคําศัพทเทคนิคในงานเสริมสวย
7. ใชเทคโนโลยีสืบคนความกาวหนาในงานเสริมสวย และ ฝกฝนภาษาอังกฤษ พรอมแสดงหลักฐาน
การเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียนในงานเสริมสวยทั้งในและตางประเทศ การแตงหนา เครื่องสําอาง
แบบทรงผม การโตตอบ การตอนรับ การเสนอ/ใหขอมูล การแสดงความคิดเห็น การสาธิต ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เสริมสวย การใชคําศัพทเทคนิค การอานคูมือ เครื่องมือ อุปกรณ เครื่องหมาย สัญลักษณ ฉลากผลิตภัณฑ ตาราง
แผนภาพ
การถายโอนคําศัพทเทคนิคมาเขียนเปนประโยคและขอความสั้น ๆ การใชพจนานุกรมและ Online
dictionary การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศพั ฒ นาทั ก ษะทางภาษาด ว ยตนเองและการแสวงหาความรู จ าก
แหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1223
ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะการประกอบอาหาร
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการประกอบอาหาร
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง -ดู เ รื่อ งราว การสนทนา การสาธิ ต ขั้น ตอนการปฏิ บัติ ง านเกี่ ย วกั บศิล ปะการประกอบอาหาร
จากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบใหขอมูล แสดงความคิดเห็น
3. นําเสนอ สาธิตขั้นตอนการประกอบอาหาร
4. อานเรื่อง ตํารับอาหาร ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับศิลปะการประกอบอาหาร
5. เขียนใหขอมูล ขั้นตอนการประกอบอาหาร
6. ใชคําศัพทเทคนิคในการประกอบอาหาร
7. ใช เ ทคโนโลยี สื บ ค น ความก า วหน า ในงานศิ ล ปะการประกอบอาหารและฝ ก ฝนภาษาอั ง กฤษ
พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน ในงานประกอบอาหาร การพูดโตตอบ การใหและขอขอมูล
การแสดงความคิดเห็น การเสนอ/ใหขอมูล การสาธิต การอานตํารับอาหาร คูมือการใชอุปกรณเครื่องมือ
สวนประกอบการประกอบอาหาร การใชคําศัพทเทคนิค เครื่องหมาย สัญลักษณ ตาราง แผนภาพ การถายโอน
คําศัพทเทคนิคมาเขียนเปนประโยคและขอความสั้น ๆ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเอง การแสวงหาความรู ขอมูลในงานอาหารและการใชเทคโนโลยีใหม
ดานการประกอบอาหารทั้งในและตางประเทศจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
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2000-1224
ภาษาอังกฤษสําหรับการประกอบอาหารไทย
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการประกอบอาหารไทย
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนา การสาธิต ขั้นตอนการประกอบอาหารไทยจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบใหขอมูลเกี่ยวกับอาหารไทย
3. สาธิต บรรยายเกี่ยวกับการประกอบอาหารไทย
4. อานตํารับอาหาร เทคนิคและขั้นตอนการประกอบอาหารไทย
5. เขียนตํารับอาหาร ขั้นตอนการประกอบอาหารไทย
6. ใชคําศัพทเทคนิคในการประกอบอาหารไทย
7. ใช เ ทคโนโลยี สื บ ค น ความก า วหน า ในงานประกอบอาหารไทย และฝ ก ฝนภาษาอั ง กฤษในงาน
ประกอบอาหารไทย พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน ในงานประกอบอาหารไทย การพูดโตตอบ แสดงความคิดเห็น
การขอและใหขอมูล การบรรยาย สาธิตการประกอบอาหาร การใชคําศัพทเทคนิค การอานตํารับอาหาร เทคนิค
และเคล็ดลับ (cooking tips) อุปกรณ เครื่องมือ สัญลักษณ ตาราง รูปภาพ การถายโอนคําศัพทเทคนิคมาเขียน
เปนประโยคและขอความ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ทางภาษาดวยตนเองและการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1225
ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและการออกแบบ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานศิลปะและการออกแบบ
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง -ดู เ รื่ อ งราว การสนทนา การนํ า เสนอ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บศิ ล ปะและการออกแบบ
จากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบใหขอมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานศิลปะและการออกแบบ
3. อานคูมือ เรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ
4. บรรยาย สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงาน นําเสนองานศิลปะและการออกแบบ
5. เขียนใหขอมูล บรรยายเกี่ยวกับงานศิลปะและการออกแบบ
6. ใชคําศัพทเทคนิคในงานศิลปะและการออกแบบ
7. ใชเทคโนโลยีสืบคนความกาวหนาในงานศิลปะแขนงตาง ๆ และ ฝกฝนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับศิลปะ
และการออกแบบ พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หมวดวิชาทักษะชีวิต

82
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียนเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ การใชศัพทเทคนิคพื้นฐาน สี ขนาด
สัดสวน ประเภทของงานศิลปะ การอานคูมือ เครื่องหมาย สัญลักษณ ตาราง แผนภาพ การโตตอบใหขอมูล
การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรูสึก การบรรยาย สาธิต ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การนําเสนอเรื่องราว
กิจกรรมงานศิลปะ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การเลือกใชสื่อเทคโนโลยีเปนแหลงการเรียนรู
ดวยตนเองและการสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1226
ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง พูด อาน เขียนในงานอาชีพเกษตร
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกษตรจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกษตร
3. อานคูมือปฏิบัติงาน กฎระเบียบ ฉลาก ปายตาง ๆ สื่อสิ่งพิมพในงานเกษตร
4. อานแผนภาพ แผนภูมิเกี่ยวกับงานเกษตร
5. เขียนบันทึกสั้น ๆ กรอกแบบฟอรมการปฏิบัติงานเกษตร
6. นําเสนอผลงานหรือสาธิตขั้นตอนปฏิบัติงานเกษตร
7. ใชศัพทเทคนิคในงานเกษตร
8. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนความกาวหนาในงานเกษตรแขนงตาง ๆ และฝกฝนภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพเกษตรพรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อาน และเขียนสถานการณตาง ๆ ในงานเกษตร การสาธิต การนําเสนอ
ผลิตภัณฑและบริการ การแปรรูปผลิตภัณฑเกษตร การใชเทคโนโลยีการเกษตร การอานขอมูลจากสื่อสิ่งพิมพ
ฉลาก ปายเตือน ความปลอดภัย คูมือการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แบบฟอรมตาง ๆ ตาราง แผนภาพ แผนภูมิทาง
การเกษตร การเขียนบันทึกยอ การกรอกแบบฟอรม การใชสื่อเทคโนโลยีเปนแหลงการเรียนรูดวยตนเอง และ
สืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1227
ภาษาอังกฤษเพื่อการประมง
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง พูด อาน เขียนในงานอาชีพประมง
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว ขั้นตอนการปฏิบัติงานประมงจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประมง
3. อานคูมือปฏิบัติงาน กฎระเบียบ ฉลาก ปายตาง ๆ สื่อสิ่งพิมพในงานประมง
4. อานแผนภาพ แผนภูมิเกี่ยวกับงานประมง
5. เขียนบันทึกสั้น กรอกแบบฟอรมการปฏิบัติงาน
6. นําเสนอผลงานหรือสาธิตขั้นตอนปฏิบัติงาน
7. ใชศัพทเทคนิคในงานประมง
8. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนความกาวหนาในงานประมงประเภทตาง ๆ และฝกฝนภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพเกษตรพรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อานและเขียน การใชศัพทเทคนิคพื้นฐานในงานประมง การพูดโตตอบ
และใหขอ มู ล การสาธิ ต นํ าเสนอ การแปรรูปผลิตภัณฑ การใชเ ทคโนโลยี ประมง การอา นคูมือ กฎระเบีย บ
แบบฟอร ม การปฏิ บั ติ ง าน ตาราง แผนภาพ แผนภู มิ ฉลาก ป า ยเตื อ นความปลอดภั ย การเขี ย นบั น ทึ ก ย อ
การกรอกแบบฟอรม การใชสื่อเทคโนโลยีพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเอง และสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรู
ที่หลากหลาย

กลุมวิชาวิทยาศาสตร

2000-1301
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหนวยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ ไฟฟา อะตอมและธาตุ สารและ
ปฏิกิริยาเคมี การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
2. มีทักษะเกี่ยวกับการใชเครื่องมือวัด ปริมาณทางฟสิกส การทดลองแหลงกําเนิดไฟฟา วงจรไฟฟา
การคํานวณคาไฟฟา การทดลองปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร และกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟสิกส แรงและการเคลื่อนที่
2. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟาในชีวิตประจําวัน
3. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
4. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
5. แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หนวยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่
ไฟฟาในชีวิตประจําวัน นาโนเทคโนโลยี โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารและการเปลี่ยนแปลง
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวัน การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
2000-1302
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ปริมาณทางฟสิกส เวกเตอร แรง สมดุลของวัตถุ การเคลื่อนที่ งาน กําลัง
พลังงาน คลื่น
2. มีทักษะการคํานวณ การทดลอง สามารถนําไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร และกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟสิกส แรง สมดุลของวัตถุและการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ
2. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของคลื่น และพลังงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ปริมาณทางฟสิกสและเวกเตอร แรง การรวมแรงและการแยกแรง การสมดุล
ของวัตถุ การเคลื่อนที่แนวเสนตรง การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบ
ฮารโมนิกอยางงาย งาน กําลังและพลังงาน คลื่นและสมบัติของคลื่น คลื่นแมเหล็กไฟฟา
2000-1303
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรีย
ในอาหาร ปโตรเลียมและผลิตภัณฑ ยางและพอลิเมอร สารชีวโมเลกุลในอาหาร คลื่นแมเหล็กไฟฟา
พลังงานนิวเคลียร
2. มีทักษะการคํานวณหาโอกาสของลักษณะการถายทอดทางพันธุกรรม การจําแนกสิ่งมีชีวิต การทดลอง
จุ ลิ น ทรี ย ใ นอาหาร การเลื อ กใช เ ทคโนโลยี ชี ว ภาพ การทดลองสมบั ติ ข องสารไฮโดรคาร บ อน
การทดสอบสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร การทดสอบสารชีวโมเลกุลในอาหาร การวิเคราะหผล
ของคลื่นแมเหล็กไฟฟาตอมนุษย และพลังงานนิวเคลียร
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตรและกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทางพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพและจุลินทรียในอาหาร
2. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับปโตรเคมีและผลิตภัณฑ
3. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุลของอาหาร
4. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับคลื่นแมเหล็กไฟฟา
5. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของพลังงานนิวเคลียร
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การถ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม ความหลากหลายทางชี ว ภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรียในอาหาร ปโตรเลียมและผลิตภัณฑ ยางและพอลิเมอร สารชีวโมเลกุลในอาหาร
คลื่นแมเหล็กไฟฟา พลังงานนิวเคลียรตอการดํารงชีวิต
2000-1304
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสารเคมีในงานอาชีพ พอลิเมอร แสงและการมองเห็น ความรอน
2. มีทักษะเกี่ยวกับการทดลองเรื่องสารละลาย การทดสอบสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร การทดลอง
สมบัติของคลื่นแสง และผลของความรอนตอวัตถุ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร และกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีในงานอาชีพ
2. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของแสงและความรอน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สารละลาย คอลลอยดอีมัลชั่น สารเคมีในงานอาชีพ พอลิเมอร การเลือกใช
ผลิตภัณฑพอลิเมอร แสงและการมองเห็น ความรอน อุณหภูมิและผลของความรอนตอวัตถุ
2000-1305
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงสราง หนาที่ ของเซลลพืช เซลลสัตว ระบบตาง ๆ ของพืชและสัตว
การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ และวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต
2. มีทักษะเกี่ยวกับ โครงสราง และองคประกอบของเซลลพืช เซลลสัตว ทดลองเกี่ยวกับโครงสราง
องคประกอบ และการทํางานของอวัยวะของระบบตางๆ ของพืชและสัตว คํานวณหาโอกาสของ
ลักษณะการถายทอดทางพันธุกรรม และการจําแนกสิ่งมีชีวิต
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตรและกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู และปฏิบัติเกี่ยวกับ เซลล พันธุกรรม และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
2. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับองคประกอบ และการทํางานของอวัยวะของระบบตาง ๆ ของพืชและ
สัตว คํานวณหาโอกาสของลักษณะการถายทอดทางพันธุกรรม และจําแนกสิ่งมีชีวิต
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงสราง หนาที่ องคประกอบของเซลลพืช เซลลสัตว ระบบตาง ๆ ของพืช
และสัตวและการทํางาน การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิธีการทางวิทยาศาสตร และ
ขั้นตอนการทํางานโครงงานวิทยาศาสตร
2. มีทักษะเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิธีการทางวิทยาศาสตร และขั้นตอนการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร และกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร
2. แสดงความรูและปฏิบัติขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิธีการทางวิทยาศาสตร และขั้นตอนการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร
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กลุมวิชาคณิตศาสตร

2000-1401
คณิตศาสตรพื้นฐาน
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน รอยละ การแปรผัน สถิติเบื้องตน
การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง และการวัดการกระจายของขอมูล
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอ ยละ การแปรผัน สถิติ
เบื้องตน การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายของขอมูล ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู อัตราสวน สัดสวน รอยละ การแปรผัน สถิติเบื้องตน การวัดแนวโนม
เขาสูสวนกลาง และการวัดการกระจายของขอมูล
สมรรถนะรายวิชา
1. ดําเนินการและประยุกตใชเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน และรอยละในวิชาชีพ
2. ดําเนินการและประยุกตใชเกี่ยวกับการแปรผันในวิชาชีพ
3. สํารวจและจัดหมวดหมูขอมูลอยางงาย
4. เลือกใชคากลางของขอมูลที่เหมาะสมกับขอมูลที่กําหนด
5. วิเคราะหตําแหนงของขอมูล และการวัดการกระจายของขอมูลจากขอมูลที่กําหนด
6. ใชขอมูลขาวสาร คาสถิติ และคาสถิติที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลในการตัดสินใจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การแกปญหาเรื่องอัตราสวน สัดสวน รอยละ การแปรผัน สถิติ
เบื้องตน การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายของขอมูล และฝกปฏิบัติในการเลือกใชคาสถิติ
ที่เหมาะสมกับขอมูล
2000-1402
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ สมการเชิงเสน ระบบสมการเชิงเสน สมการ
กําลังสองตัวแปรเดียว เลขยกกําลัง ลอการิทึม พื้นที่และปริมาตร
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเรื่อง สมการเชิงเสน ระบบสมการเชิงเสน สมการ
กําลังสองตัวแปรเดียว เลขยกกําลัง ลอการิทึม พื้นที่ ปริมาตร ประยุกตใชในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู สมการเชิงเสน ระบบสมการเชิงเสน สมการกําลังสองตัวแปรเดียว
เลขยกกําลัง ลอการิทึม พื้นที่ และปริมาตร
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สมรรถนะรายวิชา
1. นําความรูเกี่ยวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปรไปใชในสถานการณจริง
หรือปญหาที่กําหนด
2. นําความรูเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวไปใชในสถานการณหรือปญหาที่กําหนด
3. ดําเนินการเกี่ยวกับจํานวนจริงที่อยูในรูปเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ
4. ดําเนินการเกี่ยวกับจํานวนจริงที่อยูในรูปลอการิทึม
5. วัดและเปรียบเทียบความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในหนวยมาตราวัดตาง ๆ
6. ใชความรูเกี่ยวกับความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตร แกปญหาในสถานการณตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การแกปญหาเรื่องสมการเชิงเสน ระบบสมการเชิงเสน สมการ
กําลังสองตัวแปรเดียว เลขยกกําลัง ลอการิทึม พื้นที่และปริมาตร
2000-1403

คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 1
2-0-2
(สําหรับ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ยกเวน สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับมุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติ
ของวงกลมหนึ่งหนวย กฎของไซน กฎของโคไซน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเรื่อง มุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติ
ของวงกลมหนึ่งหนวย กฎของไซน กฎของโคไซน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม ประยุกตใช
ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรูมุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหนวย
กฎของไซน กฎของโคไซน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม
สมรรถนะรายวิชา
1. คาดคะเนระยะทางและความสูงโดยใชอัตราสวนตรีโกณมิติของมุมที่กําหนด
2. ประยุกตการวัด โดยใชความรูเรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ
3. ดําเนินการและคํานวณเกี่ยวกับฟงกชันตรีโกณมิติ
4. ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับเมทริกซ และการคํานวณคาดีเทอรมิแนนตของเมทริกซ
5. ใชความรูและทักษะเกี่ยวกับดีเทอรมิแนนตหาคําตอบของระบบสมการเชิงเสน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การแกปญหาเรื่องมุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิติ
ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหนวย กฎของไซน กฎของโคไซน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม และ
ประยุกตใชดีเทอรมิแนนตหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

หมวดวิชาทักษะชีวิต

89
2000-1404

คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 2
2-0-2
(สําหรับ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกั บ
มุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิ ติ
ตรี โ กณมิ ติ ข องวงกลมหนึ่ ง หน ว ย กฎของไซน กฎของโคไซน จํ า นวนเชิ ง ซ อ น เมทริ ก ซ
ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม และประยุกตใชดีเทอรมิแนนตหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน
2. มี ทั ก ษะกระบวนการคิ ด และนํ า วิ ธี ก ารแก ป ญ หาเรื่ อ ง มุ ม และการวั ด มุ ม อั ต ราส ว นตรี โ กณมิ ติ
ตรี โ กณมิ ติ ข องวงกลมหนึ่ ง หน ว ย กฎของไซน กฎของโคไซน จํ า นวนเชิ ง ซ อ น เมทริ ก ซ
ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม และประยุกตใชดีเทอรมิแนนตหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน
ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู มุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหนวย
กฎของไซน กฎของโคไซน จํานวนเชิงซอน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม และ
ประยุกตใชดีเทอรมิแนนตหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน
สมรรถนะรายวิชา
1. คาดคะเนระยะทางและความสูงโดยใชความรูเรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติของมุมที่กําหนด
2. ประยุกตการวัด โดยใชความรูเรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ
3. ดําเนินการและคํานวณเกี่ยวกับฟงกชันตรีโกณมิติ
4. ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับเมทริกซ และการคํานวณคาดีเทอรมิแนนตของเมทริกซ
5. ใชความรูและทักษะเกี่ยวกับดีเทอรมิแนนตหาคําตอบของระบบสมการเชิงเสน
6. ดําเนินการ และประยุกตใช จํานวนเชิงซอนในรูปพิกัดฉากและพิกัดเชิงขั้วในงานอาชีพ
7. ประยุกตใชจํานวนเชิงซอนที่อยูในรูปเลขยกกําลังและรูปกรณฑในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ แกปญหา เรื่องมุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติ
ของวงกลมหนึ่งหนวย กฎของไซน กฎของโคไซน จํานวนเชิงซอน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม
และประยุกตใชดีเทอรมิแนนตหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน
2000-1405

เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสเบื้องตน
2-0-2
(สําหรับ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขางานชางเกษตร)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ เสนตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ ฟงกชัน
ลิมิต อนุพันธของฟงกชันพีชคณิตและอินทิกรัลฟงกชันพีชคณิต
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเรื่อง เสนตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ ฟงกชัน ลิมิต
อนุพันธของฟงกชันพีชคณิต อินทิกรัลฟงกชันพีชคณิต ประยุกตใชในงานอาชีพ
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3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู เสนตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ ฟงกชัน ลิมิต อนุพันธของฟงกชัน
พีชคณิต และอินทิกรัลฟงกชันพีชคณิต
สมรรถนะรายวิชา
1. ดําเนินการเกี่ยวกับเสนตรงระยะหางและสมการเสนตรง
2. ดําเนินการ และประยุกตความรูและทักษะเกี่ยวกับภาคตัดกรวย ภาคตัดกรวยในงานอาชีพ
3. ดําเนินการ และประยุกตใชความสัมพันธและฟงกชันในรูปตาง ๆ ในสถานการณหรือปญหาที่กําหนด
4. ดําเนินการเกี่ยวกับลิมิตของฟงกชันอนุพันธของฟงกชันพีชคณิต และอินทิกรัลฟงกชันพีชคณิต
5. ประยุกตความรูและทักษะเกี่ยวกับแคลคูลัสในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การแกปญหาเรื่องเสนตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ ฟงกชันลิมิต
อนุพันธของฟงกชันพีชคณิต และอินทิกรัลฟงกชันพีชคณิต
2000-1406
คณิตศาสตรพาณิชยกรรม
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ บําเหน็จ หุน ตั๋วเงิน คาจาง คาเสื่อมราคา ดัชนีราคา
ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผอนชําระ ดอกเบี้ย และความนาจะเปนเบื้องตน
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเรื่องบําเหน็จ หุน ตั๋วเงิน คาจาง คาเสื่อมราคา ดัชนี
ราคา ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผอนชําระ ดอกเบี้ย และความนาจะเปนเบื้องตน ประยุกตใช
ในวิชาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู บําเหน็จ หุน ตั๋วเงิน คาจาง คาเสื่อมราคา ดัชนีราคา ตั้งราคาขาย การซื้อขาย
ในระบบผอนชําระ ดอกเบี้ย และความนาจะเปนเบื้องตน
สมรรถนะรายวิชา
1. ประยุกตใชเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน และรอยละ ในการคํานวณ บําเหน็จ หุน ตั๋วเงิน คาจาง
คาเสื่อมราคา ดัชนีราคา ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผอนชําระ ดอกเบี้ย
2. ดําเนินการความนาจะเปนเบื้องตน และนําผลไปใชในการคาดการณ
3. นําความรูเกี่ยวกับความนาจะเปน ใชในการตัดสินใจและแกปญหา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ แกปญหาเรื่องบําเหน็จ หุน ตั๋วเงิน คาจาง คาเสื่อมราคา ดัชนีราคา
ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผอนชําระ ดอกเบี้ย และความนาจะเปนเบื้องตน
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2000-1407

คณิตศาสตรเพื่อการออกแบบ
2-0-2
(สําหรับ ประเภทวิชาศิลปกรรมและประเภทวิชาคหกรรม)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ จํานวนธรรมชาติ พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริมาตร
เสนตรงบนระนาบ รูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิต
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเรื่อง จํานวนธรรมชาติ พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริมาตร
เสนตรงบนระนาบ รูปเรขาคณิต รูปทรงเรขาคณิต ประยุกตใชในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู จํานวนธรรมชาติ พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริมาตร เสนตรงบนระนาบ รูปเรขาคณิต
และรูปทรงเรขาคณิต
สมรรถนะรายวิชา
1. ประมาณคา ความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิวและปริมาตร ในหนวย มาตราวัดตาง ๆ
2. วัดและเปรียบเทียบความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิวและปริมาตร ในหนวยมาตราวัดตาง ๆ
3. ใชความรูเกี่ยวกับความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิวและปริมาตร แกปญหาในสถานการณตาง ๆ
4. แกปญหาเกี่ยวกับรูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิต
5. ขยายสวนและยอสวนของภาพจากของจริง
6. ประยุกตความรูเกี่ยวกับเสนตรง ระนาบ รูปเรขาคณิตและรูปทรง เรขาคณิตในการออกแบบลวดลาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ โดยใชความรูเรื่อง จํานวนธรรมชาติ
พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริมาตร เสนตรงบนระนาบ รูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิต
2000-1408

สถิติการทดลอง
2-0-2
(สําหรับประเภทวิชาเกษตรกรรม และประเภทวิชาประมง)
จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ สถิติวิจัยเบื้องตน และแบบแผนการทดลอง
2. มี ทั กษะกระบวนการคิ ดและนํ าวิ ธี การแก ป ญหาเรื่ อง สถิ ติ วิ จั ยเบื้ องต น และแบบแผนการทดลอง
ประยุกตใชในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู สถิติวิจัยเบื้องตน และแบบแผนการทดลอง
สมรรถนะรายวิชา
1. นําความรูเกี่ยวกับกระบวนการทางสถิติไปใชในการวิจัยเบื้องตน
2. ใชขอมูลขาวสาร คาสถิติ และคาสถิติที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลในการตัดสินใจ
3. ใชความรูเกี่ยวกับแบบแผนการทดลองที่เหมาะสมกับ สถานการณหรือปญหาที่กําหนด
4. วิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนและใชสถิติไดเหมาะสมกับแบบแผนการทดลอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การปฏิบัติเกี่ยวกับสถิติวิจัยเบื้องตน และแบบแผนการทดลอง
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กลุมวิชาสังคมศึกษา

2000-1501
หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับศาสนาและหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อการดํารงชีวิต
2. ปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดีตามหลักศาสนาและหลักธรรมที่ตนนับถือ
3. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามหลักกฏหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
4. นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการพัฒนาตนและงานอาชีพ
5. ตระหนักถึงการดํารงชีวิตที่ถูกตองดีงามในฐานะศาสนิกชนและพลเมืองดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับศาสนาและหลักธรรมเพื่อการดํารงชีวิตที่ถูกตองดีงาม
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักกฎหมายและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาตน
3. นํ า หลั ก ศาสนา หลั ก ธรรม หลั ก กฎหมาย และหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุ ก ต ใ ช
เพื่อการเปนพลเมืองดี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ศาสนา หลักธรรม ศาสนพิธีของศาสนาที่ตนนับถือ การเปนพลเมืองดีตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
หนาที่พลเมืองตามหลักกฎหมาย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิตในสังคมภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สามารถประยุกตใชหลักมนุษยสัมพันธในงานอาชีพ มรรยาท ความเปนพลเมืองดีเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการอยูรวมกันในสังคม
3. มีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยูรวมกันในสังคม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิตภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ตอบสนองสถานการณตาง ๆ โดยประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษยสัมพันธ
ความมีมรรยาทและความเปนพลเมืองดี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การมีทักษะชีวิตในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษยสัมพันธในการ
ทํา งาน มรรยาทไทย มรรยาทสัง คม ความเป น พลเมื อ งดี เพื่ อ การพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ต ตามกรอบแนวคิ ดของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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2000-1503
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภูมิศาสตรประเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร วิธีการ ศึกษา
ประวัติศาสตรและประวัติศาสตรชาติไทย
2. สามารถประยุกตใชความรูเรื่องภูมิศาสตรและประวัติศาสตรในงานอาชีพและการดํารงชีวิต
3. ตระหนั ก ในความสํ า คั ญ ของประวั ติ ศ าสตร ช าติ ไ ทย เพื่ อ ธํ า รงไว ซึ่ ง สถาบั น ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ ภู มิ ศ าสตร ป ระเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร วิ ธี ก ารศึ ก ษา
ประวัติศาสตรและประวัติศาสตรชาติไทย
2. รวบรวมสารสนเทศทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตรตามหลักการและกระบวนการ
3. นําความรูทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไปประยุกตใช เพื่อการดํารงตนในงานอาชีพและธํารง
ความเปนไทยอยางยั่งยืน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ภูมิศาสตรเศรษฐกิจไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร วิธีการศึกษาประวัติศาสตร
ประวัติศาสตรชาติไทย และสถาบันสําคัญของชาติเพื่อธํารงความเปนไทยอยางยั่งยืน
2000-1504
อาเซียนศึกษา
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2. สามารถวิเคราะหขอมูลที่ศึกษาเพื่อสรางความเขาใจอันดีในฐานะประชากรอาเซียน
3. ตระหนักในความเปนประชากรอาเซียนเพื่อการดํารงตนและการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2. ดํารงตนเปนประชากรอาเซียนที่ดี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ประวัติความเปนมาและ พัฒนาการของประชาคมอาเซียน ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี และความสัมพันธระหวางประเทศในประชาคม
อาเซียนกับภูมิภาคอื่นในโลก
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2000-1505
เหตุการณปจจุบัน
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอมของไทยในปจจุบัน
2. สามารถวิเคราะหขอมูลที่ศึกษาเพื่อการวางแผนพัฒนาตน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
3. ตระหนักถึงผลของการเปลี่ยนแปลงในสถานการณปจจุบันเพื่อสรางสังคมสันติสุข
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ สถานการณ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ งการปกครอง เทคโนโลยี แ ละ
สิ่งแวดลอมของไทยในปจจุบัน
2. นําความรูที่ศึกษาไปประยุกตใชเพื่อสรางภูมิคุมกันตนและสังคม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ สถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษาและเทคโนโลยีของไทย
ในปจจุบัน
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน
2. สามารถวิเคราะหขอมูลดานวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
3. ตระหนักถึงความแตกตางทางวัฒนธรรม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมประชาคมอาเซียน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน
2. นําความรูดานวัฒนธรรมอาเซียนไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ วัฒนธรรม ความสัมพันธระหวางประเทศ ความแตกตางทางวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยน
เรียนรูของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน
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กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายเพื่อความพรอมในการประกอบอาชีพ
2. สามารถเสริมสรางสมรรถภาพทางกายตามหลักการบริโภคอาหารและโภชนาการ หลักการออกกําลังกาย
และหลักการดูและเลนกีฬาไทย/กีฬาสากล
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายดวยความมีวินัย มีน้ําใจนักกีฬา
ความสามัคคี เคารพกฎกติกาและมีมารยาท
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย หลักการบริโภคอาหารและโภชนาการ
หลักการออกกําลังและหลักการดูและเลนกีฬา
2. บริโภคอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย
3. ออกกําลังเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพตามหลักการและกระบวนการ
4. ดูและเลนกีฬาไทย/ กีฬาสากล ตามกฎ กติกา มารยาท
5. ใชคาดัชนีมวลกายวางแผนปรับปรุงบุคลิกภาพและสุขภาพ
6. ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับสุขภาพและกีฬา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย อาหารและโภชนาการที่เสริมสรางสมรรถภาพ
ทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การหาคาดัชนีมวลกาย หลักการและรูปแบบการออกกําลังกายดวยกีฬา
ไทย / กีฬาสากล มีวินัย มีน้ําใจนักกีฬา เคารพกฎกติกา มีมารยาทในการดูและเลนกีฬา เลือกและปฏิบัติการ
ออกกําลังกายอยางเหมาะสม มีความสุขภายใตหลักความพอเพียง พรอมที่จะประกอบอาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2000-1602
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและวิธีการพัฒนาการสุขภาพกาย สุขภาพจิตวัยรุน
2. มีทักษะในการแสดงออกเกี่ยวกับพฤติกรรมและสัมพันธภาพที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย
3. สามารถปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงจากโรคติดตอ สิ่งเสพติด และการใชยา
4. รูคุณคาและเปาหมายในการดําเนินชีวิตดวยวิถีทางที่ถูกตองและภาคภูมิใจ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการพัฒนาสุขภาพกาย/สุขภาพจิตวัยรุน
2. สรางสัมพันธภาพที่ดีตอครอบครัว เพื่อน และสังคมตามหลักวัฒนธรรมไทย
3. วางแผนปองกัน อันตราย จากโรคติดตอ สิ่งเสพติดและการใชยา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หมวดวิชาทักษะชีวิต

96
4. วิเคราะหและแกปญหาสุขภาพวัยรุน
5. แสดงออกพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย
6. ปฏิบัติโครงงานเพื่อแกปญหาสุขภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ พัฒนาการและทักษะการดําเนินชีวิต การเห็นคุณคาในตนเอง รูหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแล
รักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามวัยของตนเอง การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ
ที่ไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมไทย การปฏิบัติตนในการปองกันโรค การปองกันอันตรายจาก
สิ่งเสพติด การใชยา และการแกปญหาสุขภาพ
2000-1603
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบในการออกกําลังกาย และการเสริมสรางสมรรถภาพ
ทางกาย
2. สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ใหพรอมที่จะประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ใหตระหนักถึงคุณคาของการออกกําลังกายและการเลนกีฬาเปนประจํา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบของการออกกําลังกาย
2. ประยุกตการออกกําลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
3. ออกกําลังกายเพื่อพัฒนาความสมบูรณของรางกายและจิตใจ
4. ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกาย
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบการออกกําลังกาย กลไกของรางกาย
การเลนกีฬาไทย กีฬาสากล หรือกิจกรรมนันทนาการ และการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายใหสามารถทํางานได
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ปฏิ บั ติ โ ครงงานการออกกํ า ลั ง กายด ว ยกิ จ กรรมที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ ตนเองเพื่ อ พั ฒ นา
สมรรถภาพทางกายใหเปนไปตามเปาหมายพรอมที่จะประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
2000-1604
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ สั ม พั น ธภาพระหว า งเพศในวั ย รุ น ป จ จั ย เสี่ ย งและสถานการณ
ที่ไมปลอดภัย
2. เพื่อใหมีทักษะในการปองกันตนเองโดยใชศิลปะการปองกันตัว
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการเสริมสรางความสมบูรณทางกายโดยใชกิจกรรมนันทนาการ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหวางเพศในวัยรุน ปจจัยเสี่ยงและสถานการณที่ไมปลอดภัย
2. ออกกําลังกายเพื่อปองกันตนเองโดยใชศิลปะการปองกันตัว
3. ปฏิบัติโครงงาน ออกแบบกิจกรรมนันทนาการโดยประยุกตใชทาทางจากศิลปะการปองกันตัว
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ ทักษะการสรางสัมพันธภาพ เจตคติและคานิยมทางเพศตามวัฒนธรรมไทย ปจจัยเสี่ยง
ในการใชสารเสพติดและการคุกคามทางเพศ
ฝกการออกกําลังกายและพัฒนาสมรรถภาพทางกายดวยศิลปะ
การปองกันตัว กิจกรรมนันทนาการที่เสริมสรางเจตคติที่ดีในการออกกําลังกาย การสรางมนุษยสัมพันธและ
การปฏิบัติตนเพื่อนําไปสูการปองกันตนเองจากภัยสังคมและสภาพแวดลอมที่เปนอันตราย
2000-1605
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจ หลักความปลอดภัยในการเลนกีฬาที่เหมาะสมกับสภาพรางกายของตนเอง
2. มีทักษะในการเลนกีฬาเฉพาะทางตามความสามารถของรางกาย (บรรดิการทางพลศึกษา)
3. มีเจตคติที่ดีตอการนําทักษะกีฬา ไปประยุกตใชพัฒนาบุคลิกภาพและออกกําลังกายไดอยางปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเลนกีฬา
2. พัฒนากลามเนื้อเฉพาะสวน
3. ประยุกตใชการออกกําลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กฎ กติกา มารยาท ฝกปฏิบัติทักษะในการเคลื่อนไหวเบื้องตนของกีฬาเฉพาะทางแตละ
ชนิดตามความสามารถและความสนใจของแตละบุคคล ฝกการพัฒนากลามเนื้อตามลักษณะเฉพาะสวนบุคคล
นําไปสูการประยุกตใชการออกกําลังกายในชีวิตประจําวันเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจในหลักการ กระบวนการและวางแผนสงเสริมสุขภาพตามพัฒนาการของตนเองและครอบครัว
2. สามารถปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การใชยา สารเสพติด สื่อ
และความรุนแรง
3. สามารถเลือกใชระบบบริการสุขภาพ
4. มีทักษะการปฐมพยาบาล
5. ตระหนักในแนวทางการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมและปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ และวางแผนสงเสริมสุขภาพ
2. วิเคราะหปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ
3. วางแผนปองกันอันตรายจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การใชยา สารเสพติด สื่อและความรุนแรง
4. ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
5. ปฏิบัติโครงงานเพื่อสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สุ ข บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ เ พื่ อ การเสริ ม สร า งสุ ข ภาพของตนเองและครอบครั ว เพื่ อ ป อ งกั น
ผลกระทบจากการขาดการออกกําลังกายและการรับประทานอาหารที่ไมเหมาะสม โรคติดตอและโรคไมติดตอ
พฤติกรรมทางเพศที่สงผลตอสุขภาวะทางเพศและโรคเอดสโดยคํานึงถึงบริบทของสังคม การหลีกเลี่ยงและ
ปองกันอันตรายจากสิ่งเสพติดและอุบัติเหตุ ปฏิบัติการปฐมพยาบาลจากอันตรายในชีวิตประจําวัน การเตรียมการ
เพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ การใชยา สารเสพติด สื่อและความรุนแรง การใชระบบบริการสุขภาพ
เพื่อนําไปสูการสรางเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยวิถีชีวิตที่พอเพียง
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสุขอนามัยของระบบสืบพันธุ
2. เสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่นตามหลักการ
3. สามารถประเมินโอกาสเสี่ยงจากพฤติกรรมทางเพศ และปญหาจากการมีเพศสัมพันธไมพรอม
4. ตระหนักรูในคุณคาของตนเอง สรางแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกแนวทางการดําเนินชีวิตอยางมีสุข
ภาวะ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสุขอนามัยของระบบสืบพันธ พัฒนาการทางเพศในวัยรุน
2. ทักษะดานการจัดการเรื่องสัมพันธภาพระหวางบุคคล ทักษะการตัดสินใจ
3. วิเคราะหอิทธิพลทางสังคมที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศ
4. แสดงความรูการปองกันการรับเชื้อเอชไอวี
5. ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับ เปาหมายและแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิตที่มีสุขภาวะ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ พัฒนาการทางเพศเมื่อเปลี่ยนแปลงเขาสูวัยรุน การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับ
ความคาดหวังตอบทบาทและความรับผิดชอบ การแสดงออกทางเพศ ทักษะการตัดสินใจ การตอรองและการ
สื่อสารความตองการตามความคิดเห็นและความรูสึก การตระหนักในคุณคาของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพ
ในสิทธิของผูอื่น สิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใตกรอบของกฎหมายวาดวยเพศ สังคมและ
วัฒนธรรม ตลอดจนภาพลักษณที่สงผลตอความรูสึกและพฤติกรรม การเลือกใชแหลงบริการชวยเหลือที่เปนมิตรในพื้นที่
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2000- 1608
สิ่งเสพติดศึกษา
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งเสพติด
2. สามารถประยุกตใชทักษะตางๆในการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณในชีวิตจริง
3. สามารถแกปญหาโดยใชทางเลือกอื่นๆ นอกเหนือจากใชยาเสพติด และความรุนแรง
4. มีเจตคติที่ดีในการหลีกเลี่ยงยาเสพติด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและหลักการปองกัน
2. วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับยาเสพติดโดยใชหลักการคิดวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจ
3. ดูแลสุขภาพและแนวทางฟนฟูภายหลังการบําบัด
4. ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับการสงเสริมพฤติกรรมที่ดีตอตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ สิ่งเสพติด เยาวชนกับสิ่งเสพติด สภาพปญหาสิ่งเสพติด ความรูเกี่ยวกับสิ่งเสพติดที่กําลัง
ระบาด สาเหตุ อาการและการปองกันการติดสิ่งเสพติด ผลกระทบของการติดสิ่งเสพติดดานบุคลิกภาพและจิตใจ
ดานสุขภาพอนามัย ดานเศรษฐกิจและสังคม สถานที่และการบําบัดผูติดสิ่งเสพติด แนวทางการฟนฟูและสงเสริม
สภาพร า งกายและจิ ต ใจภายหลั ง การบํ า บั ด กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สิ่ ง เสพติ ด ความสามารถในการปรั บ ตั ว
ในสภาพแวดลอมที่เปนแหลงของสิ่งเสพติด การสรางความเขมแข็งของชุมชน (ประชาสังคม) กิจกรรมที่สงเสริม
พฤติกรรมที่ดีตอสังคมและชุมชน กลยุทธในการปฏิเสธ ทักษะในการสื่อสารที่ดี รวมทั้งทักษะในการแสดงออก
อยางมั่นใจและการโตตอบ
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจพัฒนาการวัยรุน
2. สามารถใชหลักการเกี่ยวกับโภชนาการและการออกกําลังกายเพื่อดูแลสุขภาพ
3. สามารถเลือกใชบริการสุขภาพ
4. มีทักษะในการปฐมพยาบาล
5. มีเจตคติที่ดีในการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับพัฒนาการวัยรุน หลักการกระบวนการและวางแผนสงเสริมสุขภาพ
2. ใชหลักโภชนาการเพื่อเสริมสรางสุขภาพ
3. ออกกําลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพตามหลักการ
4. วิเคราะหปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ
5. วางแผนปองกันอันตรายจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การใชยา สารเสพติด สื่อและความรุนแรง
6. ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
7. ปฏิบัติโครงงานเพื่อสงเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห พั ฒ นาการทางกายของวั ย รุ น เพศและพฤติ ก รรมทางเพศ
ที่เหมาะสมตามวิถีและสังคมไทย ความสําคัญของโภชนาการและการออกกําลังกายที่มีผลตอการดูแลรักษาสุขภาพ
การปฐมพยาบาล การใชบริการดานสาธารณสุข การรวมมือกับชุมชนในการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน พัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเอง โดยใชกิจกรรมทางพลศึกษา ปฏิบัติโครงงานเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ของตนเอง
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการสรางเสริมสุขอนามัย สมรรถภาพ และการปองกันโรค
2. สามารถดูแลรักษาสุขภาพ และความปลอดภัยในชีวิต ของตนเองและครอบครัวตามหลักการ
3. มีทัศนคติที่ดีตอการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการสรางเสริมสุขอนามัย สมรรถภาพและการปองกันโรค
2. บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามหลักโภชนาการ
3. วางแผนปองกัน อันตราย จากโรคติดตอ สิ่งเสพติดและการใชยา
4. ปฏิบัติโครงงานดวยเกม กีฬาไทยหรือกีฬาสากลเพื่อคุณภาพชีวิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การดําเนินชีวิตเรื่องหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยและพฤติกรรม
ทางเพศในวัยรุน อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ การใชยา การปองกันอันตรายจากสิ่งเสพติด การเสริมสราง
สมรรถภาพทางกาย คุณคาของการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยกิจกรรมกีฬา การใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยการ
เลนเกม กีฬาไทย หรือกีฬาสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในดานสุขภาพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

หมวดวิชาทักษะชีวิต

101

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
วิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
2001-1001 ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
2001-1002 การเปนผูประกอบการ
2001-1003 พลังงานและสิง่ แวดลอม
2001-1004 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2001-1005 การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
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2001–1001
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องคกรและการบริหารงานในองคกร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ
หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน
2. สามารถประยุกตใชความรูเกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตนและงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพและหลักการบริหารงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องคกรและการบริหารงานในองคกร หลักการปฏิบัติตนในงาน
อาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน
2. ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตน องคกรและงานอาชีพ
3. ประยุกตใชหลักการบริหารงานงานคุณภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องคกรและการบริหารงานในองคกร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ
หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน
2001-1002
การเปนผูประกอบการ
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ การเปนผูประกอบการ
การวางแผนและการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องตน และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
2. สามารถจัดทําแผนธุรกิจอยางงาย โดยประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการ
บริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติที่ดีตอการเปนผูประกอบการ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน
ประหยัดและอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ การเปนผูประกอบการ
การวางแผนและการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องตน และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
2. จัดทําแผนธุรกิจอยางงาย
3. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดําเนินงาน
4. ประยุกตใชหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและดําเนินงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการลงทุน การเปน
ผู ป ระกอบการ การจั ด หาและการวางแผนทางการเงิ น กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การเป น ผู ป ระกอบการ รู ป แบบ
แผนธุรกิจ หลักเบื้องตนในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองคกร และการประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการเปนผูประกอบการ
2001-1003
พลังงานและสิง่ แวดลอม
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
2. สามารถประยุกตใชหลักและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในการดําเนินชีวิตประจําวันและ
งานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีตอการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
2. วิเคราะหความสัมพันธและผลกระทบของการใชพลังงานตอสิ่งแวดลอม
3. วางแผนการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมตามขอกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ
4. ประยุกตใชหลักและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในการปองกันและแกไขปญหาในชุมชนและสังคม
5. เลือกใชพลังงานทดแทนในการดําเนินชีวิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของพลังงานและสิ่งแวดลอม ความสัมพันธของพลังงาน
และสิ่งแวดลอมกับการดํารงชีวิต ปญหาการใชพลังงานที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หลักและวิธีการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม การปองกันและแกไขปญหา พลังงานทดแทน กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ
2001-1004
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ
2. สามารถดําเนินการเบื้องตนในการควบคุมและปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการทํางาน
3. สามารถปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. มีจิตสํานึกและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานอาชีพตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ
2. วางแผน ดําเนินการเบื้องตนในการควบคุม ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการทํางาน
3. วางแผนปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. อานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย
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5. เลือก ใชเครื่องปองกันอันตรายตามสถานการณ
6. ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ มลพิษ โรคและอุบัติภัย
ที่เกิดจากการทํางานและการควบคุมปองกัน การปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร การจัดการ
อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย เบื้ อ งต น เครื่ อ งหมายและสั ญลั ก ษณ ค วามปลอดภั ย เครื่ อ งป อ งกั น อั น ตราย
การปฐมพยาบาลเบื้องตน กฎหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2001-1005
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูหลักการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
2. มีความเขาใจหลักการใชทรัพยากรในงานอาชีพ
3. มีความเขาใจวิธีการจัดการสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
4. มีเจตคติที่ดีตอการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
2. วางแผนการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงานอาชีพ และพื้นฐานความรูทาง
นิเวศวิทยา สําหรับการจัดการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ โดยทางตรงและทางออม การปองกัน
และแกไขปญหาที่เกิดในงานอาชีพ
2001-1006
กฎหมายแรงงาน
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจกฎหมาย พระราชบัญญัติและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวของดานแรงงาน
2. เขาใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดี และมีเจตคติที่ดีตอกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน
2. ปฏิบัติตามวิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวของกับแรงงาน การคุมครองแรงงาน
แรงงานสัมพันธ การประกันสังคม เงินทดแทน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ภาคธุรกิจ ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม
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2001-1007
ความปลอดภัยในงานอาชีพ
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักความปลอดภัยในงานอาชีพ
2. มีความสามารถเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
3. มีความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในงานอาชีพ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานทั่วไป
3. แสดงความรูเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย โรคอันเนื่องจากการประกอบอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในอาชีพ สาเหตุและความสูญเสียของอุบัติเหตุและการปองกัน
ในการปฏิบัติงานอาชีพ การปองกันและระงับอัคคีภัย โรคอันเนื่องจากการประกอบอาชีพ หลักการความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร ไฟฟา สารเคมี และกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
2001–2001
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1-2-2

1. เขาใจหลักการและกระบวนการดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช
โปรแกรมสําเร็จรูป การใชอินเทอรเน็ตและการสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสืบคนและสื่อสารขอมูลโดยใชอินเทอรเน็ต ใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรและโปรแกรม
สําเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใชคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเทอรเน็ตเพื่องานอาชีพ
2. ใชระบบปฏิบัติการในการจัดสภาพแวดลอมและจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร
3. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพตามลักษณะงาน
4. สืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอินเทอรเน็ต
5. สื่อสารขอมูลสารสนเทศโดยใชอินเทอรเน็ต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใชระบบปฏิบัติการ
(Windows , Mac , Open source OS , ฯลฯ ) การใชโปรแกรมประมวลผลคําเพื่อจัดทําเอกสารในงานอาชีพ การใช
โปรแกรมตาราง ทําการเพื่อการคํานวณในงานอาชีพ การใชโปรแกรมการนําเสนอผลงาน หรือการใชโปรแกรม
สําเร็จรูป อื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใชอินเทอรเน็ตสืบคนขอมูลเพื่องานอาชีพและการสื่อสารขอมูล
สารสนเทศ ผลกระทบของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับ
ระบบสารสนเทศและงานอาชีพ
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กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาคหกรรม

2400 – 1001 ผาและการแตงกาย
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับชนิด คุณสมบัติพื้นฐานของเสนใย และการดูแลรักษาผา
2. เขาใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการสรางแบบและตัดเย็บเสื้อและกระโปรงอยางงาย
3. มีทักษะในการเลือกผา วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ
4. มีทักษะในการสรางแบบและตัดเย็บ เสื้อและกระโปรงอยางงาย
5. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานตัดเย็บเสื้อผา
6. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานและมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิดและคุณสมบัติพื้นฐานของเสนใย และดูแลรักษาผาไดตามหลักการ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการสรางแบบและตัดเย็บเสื้อและกระโปรงอยางงายตามหลักการและวิธีการ
3. เลือกผา วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บไดตามหลักการใชงาน
4. สรางแบบและตัดเย็บเสื้อและกระโปรงอยางงายไดตามวิธีการ
5. ตัดเย็บเสื้อผาโดยใชเทคโนโลยีตามหลักการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดและคุณสมบัติพื้นฐานของเสนใยและการดูแลรักษาผา การเลือกใชวัสดุ
เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ การเย็บตะเข็บตางๆ ดวยมือและจักร การสรางแบบและตัดเย็บเสื้อและ
กระโปรงอยางงาย
2400 – 1002
อาหารครอบครัว
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รู และเขาใจการแบงหมวดหมูอาหารหลักของไทย ประเภทและหนาที่ของสารอาหาร การใชอาหาร
แลกเปลี่ยน การเลือกซื้ออาหาร การเลือกใชเครื่องมือ อุปกรณ หลักการชั่ง ตวง วัด ที่ใชในการ
ประกอบอาหาร การกํ าหนดรายการอาหาร หลักการประกอบอาหาร และการประกอบอาหาร
อยางสงวนคุณคาทางโภชนาการ
2. สามารถเลือกซื้อ เตรียมวัตถุดิบและเลือกใชอุปกรณสําหรับประกอบอาหาร
3. สามารถกําหนดรายการอาหารใชอาหารแลกเปลี่ยนและประกอบอาหารสําหรับบุคคล
ในครอบครัวไดถูกหลักโภชนาการ
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต และรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ การประกอบอาหารครอบครัว
2. ใชเครื่องมือ อุปกรณในการประกอบอาหารครอบครัวตามหลักการและกระบวนการ
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3. ใชวัตถุดิบในการประกอบอาหารครอบครัวตามหลักการและกระบวนการ
4. ประกอบอาหารบุคคลในครอบครัวตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ประเภทและชนิ ด ของอาหารหลั ก ของไทย ประเภทของสารอาหาร
หลักการชั่ง ตวง วัด ที่ใชในการประกอบอาหาร การเลือกซื้ออาหาร การเลือกใชอุปกรณ การกําหนดรายการ
อาหารและการประกอบอาหารมื้อตางๆ สําหรับบุคคลในครอบครัว
2400 – 1003 ศิลปประดิษฐ
1-4-3
จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานการประดิษฐดอกไมสด ดอกไมแหง ใบตองและแกะสลักผัก ผลไม และวัสดุ
อื่นๆ การบรรจุภัณฑ การคิดคํานวณ กําหนดราคาขายและจัดจําหนาย
2. มีทักษะในการประดิษฐงานศิลปประดิษฐดอกไมสด ดอกไมแหง ใบตองและแกะสลักผัก ผลไม
วัสดุอื่นๆ และงานประดิษฐตามสมัยนิยม ทําบรรจุภัณฑ คิดคํานวณ กําหนดราคาขายและจัด
จําหนาย
3. มีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ ปลอดภัย
ใชทรัพยากรอยางประหยัด และรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับพื้นฐานการประดิษฐดอกไมสด ดอกไมแหง ใบตองและแกะสลักผักผลไม
วัสดุอื่นตามหลักการ
2. ประดิษฐงานดอกไมสด ดอกไมแหง งานใบตอง งานแกะสลักตามลักษณะการใชงาน และตามหลักการ
3. ทําบรรจุภัณฑตามลักษณะงาน
4. คิดคํานวณตนทุน กําหนดราคาขายและจําหนาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พื้นฐานการประดิษฐดอกไมสด ดอกไมแหง ใบตองและแกะสลักผัก
ผลไม วัสดุอื่นๆ และงานประดิษฐตามสมัยนิยม ประดิษฐงานศิลปประดิษฐ บรรจุภัณฑ คิดคํานวณตนทุน
กําหนดราคาขาย และจัดจําหนาย
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2400 – 1004
ศิลปะและการออกแบบ
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับองคประกอบศิลปะ ทฤษฎีสี และหลักการออกแบบ
2. มีทักษะในการใชสี เสนในการออกแบบ เขียนแบบชิ้นงาน และบรรจุภัณฑ
3. มีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ ประณีต เรียบรอย ปลอดภัย ใชทรัพยากรอยาง
ประหยัด คุมคา และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับองคประกอบศิลปะ ทฤษฎีสีตามหลักการออกแบบ
2. เขียนแบบชิ้นงานและบรรจุภัณฑตามหลักการออกแบบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ องคประกอบศิลปะเบื้องตน โครงสรางและหลักของงานศิลปะหลักการ
ออกแบบ การเขียนแบบ ทฤษฎีสี ลักษณะมิติตางๆ เทคนิคการใชเสน สี รูปแบบในงานออกแบบตางๆ วิธีการ
ออกแบบตกแตงเพื่อประกอบธุรกิจเบื้องตน การออกแบบบรรจุภัณฑงานคหกรรม
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สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
2401-1001 พื้นฐานโครงสรางแบบตัด

1-6-3

กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2401-2001
ความรูเรื่องสิ่งทอ
2401-2002
เครื่องประกอบการแตงกาย
2401-2003
การใชและการบํารุงรักษาจักร
2401-2004
การออกแบบเสื้อเบื้องตน
2401-2005
เสื้อผาสตรีเบื้องตน
2401-2006
เสื้อผาบุรุษเบื้องตน
2401-2007
เสื้อผาเด็กเบื้องตน
2401-2008
การตกแตงเสื้อผา
2401-2009
ศิลปะการแตงกาย
2401-2010
ผลิตภัณฑงานผา

1-2-2
1-2-2
1-3-2
1-2-2
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-3-2
1-2-2
1-6-3

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานแฟชัน่ ดีไซน
2401-2101
การวาดภาพแฟชั่น 1
2401-2102
การวาดภาพแฟชั่น 2
2401-2103
ประวัติเครื่องแตงกาย
2401-2104
การออกแบบเสื้อผาเพื่อการคา
2401-2105
การออกแบบเสื้อผาเด็ก
2401-2106
การตัดเย็บเสื้อผาตนแบบ
2401-2107
การนําเสนอผลงานแฟชั่น
2401-2108
การจัดการธุรกิจแฟชัน่
2401-2109
คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบแฟชั่น
สาขางานเสื้อผาแฟชั่น
2401-2201
ชุดลําลองสตรี
2401-2202
ชุดทํางานสตรี
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2401-2203
กระโปรงสตรี
2401-2204
กางเกงสตรี
2401-2205
เสื้อเทเลอรสตรี
2401-2206
เสื้อซาฟารี
2401-2207
เสื้อพระราชทาน
2401-2208
เสื้อแจคเก็ต
2401-2209
กางเกงบุรุษ
2401-2210
เสื้อเพื่อการคา
2401-2211
ชุดไทย
2401-2212
เสื้อผาวัยรุน
2401-2213
เสื้อผาเด็กวัยกอนเรียน
2401-2214
เสื้อผาเด็กวัยเรียน
2401-2215
ชุดชั้นในสตรี
สาขางานอุตสาหกรรมเสื้อผา
2401-2301
พื้นฐานการเย็บระบบอุตสาหกรรม
2401-2302
การทําแบบตัดอุตสาหกรรมเบื้องตน
2401-2303
การทําแบบตัดอุตสาหกรรม
2401-2304
การวิเคราะหวสั ดุผลิตภัณฑ
2401-2305
การวางแบบตัดและการตัดระบบอุตสาหกรรม
2401-2306
การเย็บระบบอุตสาหกรรม
2401-2307
การตกแตงสําเร็จผลิตภัณฑเสื้อผา
2401-2308
คอมพิวเตอรเพื่อใชในงานอุตสาหกรรมเสื้อผา
2401-2309
การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ
สาขางานธุรกิจแฟชั่น
2401-2401
ธุรกิจเสื้อผา
2401-2402
บัญชีเบื้องตนเพื่องานธุรกิจเสื้อผา
2401-2403
การสงเสริมการขายสินคาแฟชั่น
2401-2404
การดําเนินธุรกิจเสื้อผา
2401-2405
ธุรกิจบริการชุดเชา
2401-2406
ธุรกิจบริการเสื้อผาสัตวเลี้ยง
2401-2407
ธุรกิจการซัก อบ รีด
2401-2408
ธุรกิจบริการดัดแปลง ซอมแซม เสื้อผา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาคหกรรม

1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-3-2
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-6-3
1-4-3
1-3-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
1-2-2
1-2-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

111
2401-2409
2401-2410
2401-2411

การจัดแสดงเสื้อผา
การประชาสัมพันธธุรกิจเสื้อผา
การใชโปรแกรมนําเสนอขอมูลธุรกิจเสื้อผา
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กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

2401 – 1001 พื้นฐานโครงสรางแบบตัด
1-6-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รู และเขาใจ ชนิด ลักษณะรูปรางสตรี เครื่องหมายและสัญลักษณที่ใชในการสรางแบบและ
ตัดเย็บเสื้อผา
2. เข า ใจหลั ก การ วิ ธี ก ารและขั้ น ตอนการวั ด ตั ว การสร า งและแยกแบบตั ด กระโปรง เสื้ อ
ชุดติดกันและกางเกงสตรี
3. มีทักษะ ประสบการณ กระบวนการวัดตัว สรางและแยกแบบตัด ทําเครื่องหมายบนแบบตัด
และตัดเย็บเพื่อทดลองแบบตัดกระโปรง เสื้อ ชุดติดกันและกางเกงแบบตาง ๆ
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานสรางและแยกแบบตัด
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
6. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน
7. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน เปนคนชางสังเกต มีความรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความ ปลอดภัยและมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด ลักษณะรูปรางสตรี เครื่องหมายและสัญลักษณที่ใชในการสราง
แบบและตัดเย็บเสื้อผา
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการวัดตัว การสรางและแยกแบบตัดกระโปรง เสื้อ ชุดติดกันและกางเกงสตรี
ตามหลักการและวิธีการ
3. วั ด ตั ว สร า งและแยกแบบตั ด ทํ า เครื่ อ งหมายบนแบบตั ด และตั ด เย็ บ เพื่ อ ทดลองแบบตั ด
กระโปรง เสื้อ ชุดติดกันและกางเกงแบบตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
4. สรางและแยกแบบตัดโดยใชเทคโนโลยีไดตามหลักการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะรูปรางของสตรี การวัดตัว การสรางแบบตัดมาตรฐาน
กระโปรง เสื้อ ชุดติดกันและกางเกง การปรับแบบตัดใหเหมาะสมกับรูปราง เครื่องหมายและสัญลักษณ
ที่ใชในงานตัดเย็บเสื้อผา การสรางและแยกแบบ กระโปรง เสื้อ ชุดติดกันและกางเกงแบบตางๆ การตัดเย็บ
เพื่อทดลองแบบตัด
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กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ

2401 – 2001 ความรูเรื่องสิ่งทอ
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รู และเขาใจ ชนิด ลักษณะ คุณสมบัติ การทดสอบ เสนใย เสนดายและผืนผา การผลิตและการตกแตงผา
2. เขาใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการทดสอบ เสนใย เสนดายและผืนผา การผลิตและการตกแตงผา
3. มีทักษะในการเลือกผาไดเหมาะสมกับโอกาส ประโยชนใชสอย และดูแลรักษาผาชนิดตางๆ
4. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนางาน
5. มี กิ จ นิ สั ย ในการทํ า งาน ปฏิ บั ติ ง านด ว ยความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ย ประณี ต รอบคอบ
ปลอดภัย ใชทรัพยากรอยางประหยัด และรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับชนิด ลักษณะ คุณสมบัติ การทดสอบ เสนใย เสนดายและผืนผา การผลิต
และการตกแตงผา
2. แสดงความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการทดสอบ เสนใย เสนดายและผืนผา การผลิตและการตกแตง
ผาตามหลักการและวิธีการ
3. เลือกผาไดเหมาะสมกับโอกาส ประโยชนใชสอย ตามหลักการ
4. ดูแลรักษาผาชนิดตางๆตามหลักการและวิธีการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ ยวกับ ชนิด ลักษณะ คุณสมบัติ การทดสอบ เสนใย เสน ดายและผืนผา
การผลิต การตกแตงผา การนําไปใชและการดูแลรักษาผา
2401 – 2002 เครื่องประกอบการแตงกาย
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รู และเขาใจเกี่ยวกับชนิด ประเภท และลักษณะเครื่องประกอบการแตงกาย
2. รู และเขาใจหลักการและวิธีการออกแบบเครื่องประกอบการแตงกายประเภทตางๆ
3. มีทักษะในการเลือกผา วัสดุอุปกรณ ในการผลิต ประดิษฐเครื่องประกอบการแตงกายเพื่องานแฟชั่น
4. มีทักษะในการผลิต การสรางสรรค เครื่องประกอบการแตงกาย
5. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการผลิตเครื่องประกอบการแตงกาย
6. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน
7. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
8. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด ประเภท และลักษณะเครื่องประกอบการแตงกาย
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประกอบการแตงกาย ตามหลักการและวิธีการ
3. เลือกผา วัสดุอุปกรณ ในการผลิต ประดิษฐเครื่องประกอบการแตงกายเพื่องานแฟชั่นตามหลักการ
4. ผลิต การสรางสรรค เครื่องประกอบการแตงกายตามกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ประเภทและลักษณะเครื่องประกอบการแตงกาย หลักและวิธีการ
ออกแบบการสรางสรรคและจินตนาการ ในการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องประกอบการแตงกายประเภท
ตางๆ การเลือกผา วัสดุอุปกรณเพื่อผลิตเครื่องประกอบการแตงกายประเภทตางๆ และในการสรางแบรนดเนม
ของสินคาแฟชั่น
2401 – 2003 การใชและการบํารุงรักษาจักร
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รู และเข า ใจชนิ ด ลั ก ษณะและระบบการทํ า งานของเครื่ อ งมือ อุ ปกรณ และจั ก รเย็ บผ า
ชนิดตางๆ
2. เขาใจวิธีการ ขั้นตอนการใชเครื่องมือ อุปกรณและจักรเย็บผาชนิดตางๆ
3. มีทักษะ ประสบการณ กระบวนการใช การซอมและการบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ และ
จักรเย็บผาชนิดตางๆ
4. มี กิ จ นิ สั ย ในการทํ า งาน ปฏิ บั ติ ง านด ว ยความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ย ประณี ต รอบคอบ
ปลอดภัย ใชทรัพยากรอยางประหยัด และรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด ลักษณะและระบบการทํางานของเครื่องมือ อุปกรณ และจักรเย็บผา
ชนิดตางๆ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการใชเครื่องมือ อุปกรณและจักรเย็บผาชนิดตางๆตามหลักการ
3. ใช ซอมและการบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ และจักรเย็บผาชนิดตางๆตามกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะและระบบการทํางานของเครื่องมือ อุปกรณและจักรเย็บผา
ชนิดตางๆ การใช การซอมและการบํารุงรักษา การเย็บชิ้นงานและการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
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2401 – 2004 การออกแบบเสื้อเบื้องตน
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูเรื่องเสนตางๆ เพื่อนํามาออกแบบเสื้อผา
2. เขาใจเกี่ยวกับโครงรางหุนเพื่อแสดงแบบเสื้อ องคประกอบของเสื้อผา เสนกรอบนอกและ
โครงสรางของเสื้อผา
3. เขาใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนการออกแบบเสื้อผา
4. มีทักษะในการวาดโครงรางหุน สวนประกอบของใบหนา องคประกอบของเสื้อผาและการระบายสี
5. มีทักษะ ประสบการณ กระบวนการออกแบบเสื้อผาแบบตางๆ
6. มีความคิดสรางสรรคจินตนาการในการออกแบบเสื้อ
7. มีความสนใจใฝรู และมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับเสน โครงรางหุนเพื่อแสดงแบบเสื้อ องคประกอบของเสื้อผา เสนกรอบ
นอกและโครงสรางของเสื้อผา
2. แสดงความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการออกแบบเสื้อผา ตามหลักการและวิธีการ
3. วาดโครงร า งหุ น ส ว นประกอบของใบหน า องค ป ระกอบของเสื้ อ ผ า และการระบายสี
ตามหลักการและวิธีการ
4. ออกแบบเสื้อผาแบบตางๆ ตามกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงรางหุนเพื่อแสดงแบบเสื้อ การวาดโครงรางหุน องคประกอบของ
เสื้อผาและการวาด การใชสีในแบบเสื้อ การระบายสีอยางงาย หลักการออกแบบเสื้อผา และการออกแบบ
เสื้อผาแบบตางๆ
2401 – 2005 เสื้อผาสตรีเบือ้ งตน
1-6-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รู และเขาใจ ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของเสื้อผาสตรีเบื้องตน
2. เขาใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนการวัดตัวสรางแบบ การปรับแบบ และการตัดเย็บเสื้อผาสตรีเบื้องตน
3. มีทักษะ ประสบการณ กระบวนการตัดเย็บเสื้อผาสตรีเบื้องตน สามารถนําไปประยุกตใชใน
การตัดเย็บเสื้อผาสตรีแบบตาง ๆ
4. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
6. มี กิ จ นิ สั ย ในการทํ า งาน ปฏิ บั ติ ง านด ว ยความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ย ประณี ต รอบคอบ
ปลอดภัย ใชทรัพยากรอยางประหยัด และรักษาสิ่งแวดลอม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญและประโยชนของเสื้อผาสตรีเบื้องตน
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ วิธีการและขั้นตอนการวัดตัว สรางแบบ ปรับแบบและตัดเย็บ
เสื้อผาสตรีเบื้องตน
3. ตัดเย็บเสื้อผาสตรีเบื้องตน และตัดเย็บเสื้อผาสตรีแบบตาง ๆ ตามกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะ เสื้อ กระโปรงและกางเกงเบื้องตน วัสดุอุปกรณในการ
สร า งแบบและตั ด เย็ บ การวั ด ตั ว เพื่ อ การสร า งแบบ การตั ด เย็ บ เสื้ อ กระโปรง และกางเกงเบื้ อ งต น
การลองตัวและการแกไขขอบกพรองเสื้อผาเบื้องตน
2401 – 2006 เสื้อผาบุรุษเบื้องตน
1-6-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจชนิด ลักษณะเสื้อผาบุรุษเบื้องตนชนิดตางๆ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ
2. เขาใจวิธีการเลือกผา คํานวณผา ที่ใชในการตัดเย็บเสื้อผาบุรุษเบื้องตน
3. เขาใจวิธีการ ขั้นตอนการสรางแบบ และตัดเย็บเสื้อผาบุรุษเบื้องตนแบบตางๆ
4. มีทักษะ ประสบการณ กระบวนการตัดเย็บเสื้อผาบุรุษเบื้องตนแบบตางๆ
5. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน
6. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ มากยิ่งขึ้น
7. มี กิ จ นิ สั ย ในการทํ า งาน ปฏิ บั ติ ง านด ว ยความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ย ประณี ต รอบคอบ
ปลอดภัย ใชทรัพยากรอยางประหยัด และรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด ลักษณะเสื้อผาบุรุษเบื้องตน
2. แสดงความรูเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ ตามหลักการ
3. แสดงความรูเกี่ยวกับเลือกผา คํานวณผา ที่ใชในการตัดเย็บเสื้อผาบุรุษเบื้องตน ตามหลักการ
4. แสดงความรูเกี่ยวกับการสรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาบุรุษเบื้องตน ตามหลักการและวิธีการ
5. ตัดเย็บเสื้อผาบุรุษเบื้องตนแบบตางๆ ตามกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกั บ ชนิ ด ลั ก ษณะเสื้ อ เชิ้ ต เสื้ อ ฮาวาย เสื้ อ โปโล กางเกงไม มี จี บ และ
กางเกง มีจีบ เครื่องมือ อุปกรณการตัดเย็บ การสรางแบบเสื้อผาบุรุษเบื้องตนแบบตางๆ การเลือกผา
การคํานวณผาและการตัดเย็บเสื้อผาบุรุษเบื้องตนแบบตางๆ
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2401 – 2007 เสื้อผาเด็กเบื้องตน
1-6-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รู และเขาใจ ชนิด ลักษณะของเสื้อผาเด็กแรกเกิด ถึง 2 ขวบ
2. เขาใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการสรางแบบ การตัดเย็บและการตกแตงเสื้อผาเด็กวัยแรกเกิด
ถึง 2 ขวบ
3. มีทักษะ ประสบการณ กระบวนการสรางแบบ ตัดเย็บและตกแตงเสื้อผาเด็กวัยแรกเกิดถึง 2 ขวบ
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานตัดเย็บและตกแตงเสื้อผาเด็ก
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น
6. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน
7. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน เปนคนชางสังเกต มีความรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความ ปลอดภัยและมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด ลักษณะของเสื้อผาเด็กแรกเกิด ถึง 2 ขวบ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการสรางแบบ การตัดเย็บและการตกแตงเสื้อผา
เด็กวัยแรกเกิด ถึง 2 ขวบ
3. สรางแบบ ตัดเย็บและตกแตงเสื้อผาเด็กวัยแรกเกิด ถึง 2 ขวบ ไดตามกระบวนการ
4. ใชเทคโนโลยีในงานตัดเย็บและตกแตงเสือ้ ผาเด็กไดเหมาะกับการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะของเสื้อผาเด็กวัยแรกเกิด ถึง 2 ขวบ ขนาดมาตรฐาน
เสื้อผาเด็ก การเลือกผา การสรางแบบการวางแบบตัด การตัด การเย็บ การตกแตงและการตรวจสอบ
ผลงานสําเร็จ
2401 – 2008 การตกแตงเสื้อผา
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รู และเขาใจ ชนิด ลักษณะการตกแตงเสื้อผาประเภทตางๆ
2. รู และเขาใจ เครื่องมือและอุปกรณการออกแบบตกแตงเสื้อผา
3. มีทักษะออกแบบตกแตงเสื้อผาโดยใชเทคนิควิธีตางๆ
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการตกแตงเสื้อผา
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
6. มีความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค มีเอกลักษณและความภูมิใจในศิลปะภูมิปญญาไทย
และมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด ลักษณะการตกแตงเสื้อผาประเภทตางๆ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณการออกแบบตกแตงเสื้อผา ตามหลักการ
3. ออกแบบตกแตงเสื้อผาโดยใชเทคนิควิธีตางๆไดตามกระบวนการ
4. ตกแตงเสื้อผาโดยใชเทคโนโลยีไดตามหลักการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะการตกแตงเสื้อผาประเภทตางๆ วัสดุ เครื่องมือและ
อุปกรณที่ใชในการตกแตงเสื้อผา การออกแบบและเทคนิคการตกแตงเสื้อผาประเภทตางๆ
2401 – 2009 ศิลปะการแตงกาย
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจชนิด ลักษณะของสวนประกอบเสื้อผา เครื่องแตงกาย การเลือกผา วัสดุตกแตง
และบุคลิกภาพของผูสวมใส
2. รู แ ละเข า ใจหลั ก การ วิ ธี ก ารเลื อ กเสื้ อ ผ า และเครื่ อ งประกอบการแต ง กายให สั ม พั น ธ กั น
การเลือกผาและวัสดุตกแตง การสรางจุดเดนในการแตงกาย การปรับปรุงบุคลิกภาพ และ
การแตงกายใหเหมาะสมกับบุคลิกภาพผูสวมใส
3. มีทักษะในการเลือกเสื้อผาเครื่องแตงกายใหสัมพันธกัน การเลือกผาและวัสดุตกแตง การสราง
จุดเดนในการแตงกาย การปรับปรุงบุคลิกภาพ และการแตงกายใหเหมาะสมกับบุคลิกภาพ
4. มี มนุษ ยสัมพั น ธแ ละทัก ษะในการทํางานร ว มกั บผู อื่น สามารถตัด สิน ใจและแก ไ ขปญหา
ในการทํางาน
5. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ ยวกับชนิด ลักษณะของสวนประกอบเสื้อผา เครื่องแตงกาย การเลื อกผา
วัสดุตกแตง และบุคลิกภาพของผูสวมใส
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการเลือกเสื้อผาและเครื่องประกอบการแตงกายใหเหมาะสมกับบุคลิกภาพ
ผูสวมใส ตามหลักการและวิธีการ
3. เลือกเสื้อผาเครื่องแตงกาย สรางจุดเดนในการแตงกายและแตงกายใหเหมาะสมกับบุคลิกภาพ
ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะของสวนประกอบเสื้อผา เครื่องแตงกาย การเลือกผาและ
วัสดุตกแตง ความสัมพันธระหวางสวนประกอบของเสื้อผากับเครื่องแตงกาย การสรางจุดเดนในการแตงกาย
ปรับปรุงการแตงกายใหเหมาะสมกับบุคลิกภาพ
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2401 – 2010 ผลิตภัณฑงานผา
1-6-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รู และเขาใจเกี่ยวกับชนิด ประเภท และลักษณะผลิตภัณฑงานผา
2. รู และเขาใจหลักและวิธีการออกแบบผลิตภัณฑงานผาประเภทตาง ๆ
3. มีทักษะในการเลือกผา วัสดุอุปกรณ ในการผลิตผลิตภัณฑงานผาเพื่องานแฟชั่น
4. มีทักษะในการผลิตผลิตภัณฑงานผาเพื่องานแฟชั่น
5. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการผลิต ผลิตภัณฑงานผา
6. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน
7. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
8. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน เปนคนชางสังเกต มีความรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความ ปลอดภัยและมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด ประเภท และลักษณะผลิตภัณฑงานผา
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑงานผาประเภทตาง ๆ ตามหลักการและวิธีการ
3. เลือกผา วัสดุอุปกรณ ในการผลิตผลิตภัณฑงานผาเพื่องานแฟชั่น ตามหลักการ
4. ผลิตผลิตภัณฑงานผาเพื่องานแฟชั่น ตามหลักการ
5. ผลิตผลิตภัณฑงานผาโดยใชเทคโนโลยีตามหลักการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ประเภท และลักษณะผลิตภัณฑงานผา หลักและวิธีการออกแบบ
การสรางสรรคและจินตนาการ ในการออกแบบผลิตภัณฑงานผาประเภทตาง ๆ การเลือกผา วัสดุอุปกรณ
เพื่อผลิตผลิตภัณฑงานผาประเภทตาง ๆ และในการสรางแบรนดเนมของสินคาแฟชั่น

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก

2401 – 2101 การวาดภาพแฟชั่น 1
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับเสนชนิดตางๆ และหลักการวาดหุนแฟชั่นเพื่อแสดงแบบเสื้อ
2. เขาใจหลักการวาดองคประกอบของเสื้อผา คอเสื้อ ปกเสื้อ ตัวเสื้อ แขนเสื้อ กระโปรง กางเกง
3. มีทักษะในการวาดองคประกอบเสื้อผาและโครงรางหุนแฟชั่นเพื่อการแสดงแบบเสื้อ
4. มีทักษะในการระบายสีอยางงาย เสื้อผาประกอบหุนโครงรางหุนแฟชั่นเพื่อแสดงแบบเสื้อ
5. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการวาดภาพแฟชั่น
6. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
7. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับเสนชนิดตางๆ และวาดหุน แฟชั่นเพื่อแสดงแบบเสื้อ ตามหลักการ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับวาดองคประกอบของเสื้อผา คอเสื้อ ปกเสื้อ ตัวเสื้อ แขนเสื้อ กระโปรง
กางเกง ตามหลักการ
3. วาดองคประกอบเสื้อผาและโครงรางหุนแฟชั่นเพื่อการแสดงแบบเสื้อตามกระบวนการ
4. ระบายสี เสื้อผาประกอบโครงรางหุนแฟชัน่ เพื่อแสดงแบบเสื้ออยางงาย ตามหลักการ
5. วาดภาพแฟชัน่ โดยใชเทคโนโลยีตามหลักการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ เส น ชนิ ด ต า งๆ และหลั ก การวาดหุ น แฟชั่ น เพื่ อ แสดงแบบเสื้ อ และ
องคประกอบของเสื้อผา การวาดคอเสื้อ ปกเสื้อ แขนเสื้อ ตัวเสื้อ กระโปรง กางเกงและการวาดเสื้อผา
แบบตางๆ ประกอบโครงรางหุน การระบายสีอยางงาย
2401 – 2102 การวาดภาพแฟชั่น 2
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการวาดโครงรางหุนแฟชั่นและการวาดโครงรางหุนแฟชั่นอิริยาบถ
ตางๆ เพื่อแสดงแบบ
2. มีทักษะในการวาดโครงรางหุนแฟชั่นอิริยาบถตางๆ เพื่อแสดงแบบ
3. มีทักษะในการวาดองคประกอบของเสื้อผา คอเสื้อ ปกเสื้อ ตัวเสื้อ แขนเสื้ อ กระโปรง
กางเกง และสวนประกอบตกแตงเสื้อผา ลวดลายผา
4. มีทักษะในการวาดเสื้อผาประกอบโครงรางหุนอิริยาบถตางๆ
5. มีทักษะในการระบายสี เสื้อผาประกอบหุนโครงรางหุนแฟชั่นเพื่อแสดงแบบเสื้อ
6. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการวาดภาพแฟชั่น
7. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
8. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับวาดโครงรางหุนแฟชั่นและการวาดโครงรางหุนแฟชั่นอิริยาบถตางๆ
เพื่อแสดงแบบ ตามหลักการ
2. วาดโครงรางหุนแฟชั่นอิริยาบถตางๆ เพื่อแสดงแบบตามหลักการ
3. วาดองคประกอบของเสื้อผา คอเสื้อ ปกเสื้อ ตั วเสื้ อ แขนเสื้อ กระโปรง กางเกง และ
สวนประกอบตกแตงเสื้อผา ลวดลายผา ตามหลักการ
4. วาดเสื้อผาประกอบโครงรางหุนอิริยาบถตางๆ ตามกระบวนการ
5. ระบายสี เสื้อผาประกอบโครงรางหุนเพื่อแสดงแบบเสื้อแบบตางๆ ตามหลักการใชงาน
6. วาดภาพแฟชั่นโดยใชเทคโนโลยีตามหลักการใชงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวาดโครงรางหุนแฟชั่นและการวาดโครงรางหุนแฟชั่นอิริยาบถ
ตางๆ เพื่อแสดงแบบ การวาดองคประกอบของเสื้อผา คอเสื้อ ปกเสื้อ ตัวเสื้อ แขนเสื้อ กระโปรง กางเกง
และสวนประกอบตกแตงเสื้อผา ลวดลายผา การวาดเสื้อผาประกอบโครงรางหุนแฟชั่น และระบายสี เสื้อผา
ประกอบโครงรางหุนแฟชั่นเพื่อแสดงแบบเสื้อแบบตางๆ
2401 – 2103 ประวัติเครื่องแตงกาย
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รู และเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญ ความเปนมาของประวัติเครื่องแตงกายไทยในสมัยตางๆ
วิวัฒนาการการแตงกาย วัฏจักรแฟชั่นเสื้อผาของไทย กลุมประเทศอาเซียนและประเทศตางๆ
2. มีทักษะในการนําความรูไปประยุกตใชในงานออกแบบเสื้อผา
3. มีความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค มีเอกลักษณและความภูมิใจในศิลปะภูมิปญญาไทย
และมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความสําคัญ ความเปนมาของประวัติเครื่องแตงกายไทยในสมัยตางๆ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับวิวัฒนาการการแตงกาย วัฏจักรแฟชั่นเสื้อผาของไทย กลุมประเทศอาเซียน
และประเทศตางๆ
3. ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับประวัติเครื่องแตงกายในงานออกแบบเสื้อผา ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประวัติความเปนมาของเครื่องแตงกายไทยในสมัยตางๆ วิวัฒนาการ
การแตงกาย วัฏจักรแฟชั่นเสื้อผาของไทย กลุมประเทศอาเซียนและประเทศตางๆ นํามาประยุกตใช
2401 – 2104 การออกแบบเสื้อผาเพื่อการคา
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจชนิด ประเภท ลักษณะของเสื้อผาเพื่อการคา การเลือกแบบ การดัดแปลงแบบ
เสื้อผาใหเหมาะสมกับผูสวมใส
2. รูและเขาใจหลัก และวิธีการออกแบบเสื้อผาเพื่อการคา การวิเคราะหลักษณะรูปรางผูสวมใส
การสรางสรรคและจินตนาการในการออกแบบเสื้อผา ทฤษฎีสีแฟชั่น หลักการใชสีเพื่อการ
ออกแบบแฟชั่นตามฤดูกาล เพศ วัย การระบายสีแฟชั่น การออกแบบและระบายสี ลวดลายผา
3. มีทักษะในการออกแบบเสื้อผาเพื่อการคา การสรางสรรคและจินตนาการในการออกแบบ
เสื้ อ ผ า การใช สี เ พื่ อ การออกแบบแฟชั่ น ตามฤดู ก าล เพศ วั ย การระบายสี แ ฟชั่ น
การออกแบบและระบายสีลวดลายผา
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4. มีมนุษยสัมพันธและทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานออกแบบเสื้อเพื่อการคา
5. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถตัดสินใจ และแกไขปญหาในการทํางาน
6. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด ประเภท ลักษณะของเสื้อผาเพื่อการคา
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผาเพื่อการคา ตามหลักการและวิธีการ
3. ออกแบบเสื้อผาเพื่อการคาตามความตองการของผูบริโภค
4. ออกแบบเสื้อเพื่อการคาโดยใชเทคโนโลยีตามหลักการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ชนิ ด ประเภท และลั ก ษณะของเสื้ อ ผ า เพื่ อ การค า การเลื อ กแบบ
การดัดแปลงแบบเสื้อผาใหเหมาะสมกับผูสวมใส หลักและวิธีการออกแบบเสื้อผา การวิเคราะหลักษณะ
และรูปรางผูสวมใส การสรางสรรคและจินตนาการแรงบันดาลใจในการออกแบบเสื้อผา ทฤษฎีสี แฟชั่น
หลักการใชสีเพื่อการออกแบบแฟชั่น ตามฤดูกาล เพศ วัย การระบายสีแฟชั่น การออกแบบและระบายสี
ลวดลายผา
2401 – 2105 การออกแบบเสื้อผาเด็ก
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับโครงรางหุนเด็กวัยตางๆ เพื่อแสดงแบบเสื้อ องคประกอบของเสื้อผา
2. เขาใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนการออกแบบเสื้อผาเด็ก
3. มีทักษะในการวาดโครงรางหุน องคประกอบเสื้อผาและการระบายสี
4. มีทักษะ ประสบการณ กระบวนการออกแบบเสื้อผาเด็กแบบตางๆ
5. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับโครงรางหุนเด็กวัยตางๆ เพื่อแสดงแบบเสื้อ องคประกอบของเสื้อผา ตามหลักการ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผาเด็ก ตามหลักการและวิธีการ
3. วาดโครงรางหุนเด็กวัยตางๆ องคประกอบเสื้อผาและการระบายสี ตามหลักการและวิธีการ
4. ออกแบบเสื้อผาเด็กแบบตางๆ ตามกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการออกแบบเสื้อผาเด็ก โครงรางหุนเด็กวัยตางๆ เพื่อการแสดงแบบเสื้อ
การวาดโครงรางหุนเด็ก องคประกอบของเสื้อผาเด็ก การระบายสีในแบบเสื้อ และการออกแบบเสื้อผาเด็ก
เพื่อใชในโอกาสตางๆ
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2401 – 2106 การตัดเย็บเสื้อผาตนแบบ
1-6-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจหลักการ และวิธีการวิเคราะหแบบเสื้อ สวนประกอบตางๆ ในตัวเสื้อ วัสดุตกแตง
การสรางและแยกแบบตัด การเย็บประกอบชิ้นสวนเสื้อตนแบบ การลองตัวและแกไขปรับปรุง
2. มีทักษะในการวิเคราะหแบบเสื้อ และสวนประกอบตางๆ ในตัวเสื้อ วัสดุตกแตง สรางและ
แยกแบบตัด เย็บประกอบชิ้นสวนเสื้อตนแบบ ลองตัว และแกไขแบบตัด
3. มีทักษะการนําเทคโนโลยีมาใชในการตัดเย็บเสื้อตนแบบ
4. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถตัดสินใจ และแกไขปญหาในการทํางาน
5. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหแบบเสื้อ สรางแบบ ตัดเย็บ ลองตัวและแกไขขอบกพรอง
ตามหลักการและวิธีการ
2. วิเคราะหแบบเสื้อ สรางแบบ ตัดเย็บ ลองตัวและแกไขขอบกพรอง ตามหลักการ
3. ตัดเย็บเสื้อตนแบบโดยใชเทคโนโลยีตามหลักการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห แ บบเสื้ อ และส ว นประกอบต า งๆ ในตั ว เสื้ อ วั ส ดุ
การตกแตง สรางและแยกแบบตัด เย็บประกอบชิ้นสวนเสื้อตนแบบ ลองตัว และแกไขขอบกพรอง
2401 – 2107 การนําเสนอผลงานแฟชั่น
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจความสําคัญ ประเภท ลักษณะการนําเสนอผลงานแฟชั่นเสื้อผารูปแบบตางๆ
2. รู แ ละเข า ใจหลั ก การและวิ ธี ก ารนํ า เสนอผลงานแฟชั่ น เสื้ อ ผ า รู ป แบบต า งๆ การทํ า บอร ด
นําเสนอผลงาน (Mood Board) การแสดงแบบเสื้อ การเดินแบบ การถายแบบ การแตงหนา
ทําผม การจัดเวที แสง เสียง การทํางานรวมกับผูอื่นและการเผยแพรผลงานดวยสื่อตาง ๆ
3. มีทักษะในการนําเสนอผลงานแฟชั่นเสื้อผารูปแบบตาง ๆ การแสดงแบบเสื้อ และการเผยแพร
ผลงานดวยสื่อตาง ๆ
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการนําเสนอผลงานแฟชั่นเสื้อผา
5. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถเผยแพรผลงานดวยสื่อตาง ๆ ตัดสินใจและแกไข
ปญหาในการทํางาน
6. มีมนุษยสัมพันธ สนใจใฝรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีเจตคติ
ที่ดีตองานอาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

124
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ ความสําคัญ ประเภท ลักษณะการนําเสนอผลงานแฟชั่นเสื้อผารูปแบบตางๆ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการนําเสนอผลงานแฟชั่นเสื้อผา ตามหลักการและวิธีการ
3. นําเสนอผลงานแฟชั่นเสื้อผารูปแบบตาง ๆ ตามหลักการและวิธีการ
4. ตัดเย็บเสื้อตนแบบโดยใชเทคโนโลยีตามหลักการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ประเภท ลั ก ษณะ หลั ก การ วิ ธี ก ารนํ า เสนอผลงานแฟชั่ น เสื้ อ ผ า
รูปแบบตางๆ การทําบอรดนําเสนอผลงาน (Mood Board) การแสดงแบบเสื้อผา การเดินแบบ การถายแบบ
การแตงหนาทําผม การเลือกใชเครื่องประกอบในการแสดงแบบเสื้อ การจัดตกแตงสถานที่แสดงผลงาน
แฟชั่น (Display) เวที แสง เสียง การทํางานรวมกับผูอื่นและการเผยแพรผลงานดวยสื่อตาง ๆ
2401 – 2108 การจัดการธุรกิจแฟชั่น
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รู และเขาใจเกี่ยวกับ หลักการจัดการ วิธีการ ลักษณะธุรกิจแฟชั่นเสื้อผา
2. รูและเขาใจการวิเคราะหแนวโนมตลาดแฟชั่น การผลิตสินคาแฟชั่นเพื่อการจําหนาย
3. รูและเขาใจการกําหนดมาตรฐานคุณภาพ ราคาตามระดับของผูบริโภคสินคาและระดับตลาด
4. มีทักษะการนําเทคโนโลยีมาใชในธุรกิจแฟชั่นเสื้อผา
5. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถตัดสินใจ และแกไขปญหาในการทํางาน
6. มีความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค มนุษยสัมพันธ ความเชื่อมั่นในตนเอง และมีเจตคติที่ดี
ตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจแฟชั่นเสื้อผา ตามหลักการและวิธีการ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหแนวโนมตลาดแฟชั่น การผลิตสินคาแฟชั่นเพื่อการจําหนาย
ตามหลักการและวิธีการ
3. แสดงความรูเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานคุณภาพ ระดับราคาและระดับตลาด ตามหลักการ
4. จัดการธุรกิจแฟชั่นโดยใชเทคโนโลยีตามหลักการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ชนิ ด ประเภท และลั ก ษณะของธุ ร กิ จ แฟชั่ น เสื้ อ ผ า การกํ า หนด
มาตรฐานคุณภาพราคาตามระดับของผูบริโภคสินคา การจัดการสินคา เปรียบเทียบราคาสินคาในชนิด
เดียวกัน ระดับตลาด และการจัดการผลิตสินคาแฟชั่นเพื่อการจําหนาย
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2401 – 2109 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบแฟชัน่
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจ หลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการออกแบบเสื้อผา
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการออกแบบเสื้อผา
3. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถเผยแพรผลงานดวยสื่อตาง ๆ ตัดสินใจและแกไข
ปญหาในการทํางาน
4. มีมนุษยสัมพันธ สนใจใฝรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีเจตคติ
ที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการออกแบบเสื้อผา ตามหลักการและวิธีการ
2. ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการออกแบบเสื้อผา ตามหลักการและวิธีการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การ วิ ธี ก ารใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร ใ นการออกแบบเสื้ อ ผ า
ประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอรในการออกแบบเสื้อผา และมีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใน
การออกแบบเสื้อผา
2401 – 2201 ชุดลําลองสตรี
1-6-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รู และเขาใจ ชนิด ลักษณะชุดลําลองสตรี วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ
2. เขาใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนการสรางแบบ ปรับแบบ การตัดเย็บ การลองตัวและแกไข
ขอบกพรองชุดลําลองสตรีแบบตาง ๆ
3. มีทักษะประสบการณ กระบวนการสรางแบบและตัดเย็บชุดลําลองสตรี
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการสรางแบบและตัดเย็บชุดลําลองสตรี
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
6. เพื่อใหมกี ิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติทดี่ ีตอ งานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด ลักษณะชุดลําลองสตรี
2. แสดงความรูเกี่ยวกับ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ ตามหลักการ
3. แสดงความรูเกี่ยวกับ วิธีการและขั้นตอนการสรางแบบ ปรับแบบ การตัดเย็บ การลองตัวและ
แกไขขอบกพรอง ชุดลําลองสตรี ตามหลักการ
4. สรางแบบและตัดเย็บชุดลําลองสตรี ตามหลักการและวิธีการ
5. สรางแบบและตัดเย็บชุดลําลองสตรีโดยใชเทคโนโลยีไดตามหลักการใชงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิดและลักษณะชุดลําลองสตรี วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณในการตัด
เย็บ การออกแบบและการสรางแบบชุดลําลองสตรีแบบตางๆ การปรับแบบตัดใหเหมาะสมกับรูปราง
เทคนิคการเย็บสวนประกอบของตัวเสื้อ การตัด การเย็บ การลองตัวและการแกไขขอบกพรองชุดลําลอง
สตรีแบบตางๆ
2401 – 2202 ชุดทํางานสตรี
1-6-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รู และเขาใจ ชนิด ลักษณะชุดทํางานสตรี วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ
2. เขาใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนการสรางแบบ ปรับแบบ การตัดเย็บ การลองตัวและแกไข
ขอบกพรองชุดทํางานสตรีแบบตาง ๆ
3. มีทักษะประสบการณ กระบวนการสรางแบบและตัดเย็บชุดทํางานสตรี
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการสรางแบบและตัดเย็บชุดทํางานสตรี
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
6. เพื่อใหมกี ิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติทดี่ ีตอ งานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด ลักษณะชุดทํางานสตรี
2. แสดงความรูเกี่ยวกับ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ ตามหลักการ
3. แสดงความรูเกี่ยวกับ วิธีการและขั้นตอนการสรางแบบ ปรับแบบ การตัดเย็บ การลองตัวและ
แกไขขอบกพรอง ชุดทํางานสตรี ตามหลักการ
4. สรางแบบและตัดเย็บชุดทํางานสตรี ตามหลักการและวิธีการ
5. สรางแบบและตัดเย็บชุดทํางานสตรีโดยใชเทคโนโลยีไดตามหลักการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะชุดทํางานสตรี วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ
การสร า งแบบตัด เย็ บ ชุด ทํ า งานสตรี แ บบต า งๆ การปรั บ แบบตั ด ให เ หมาะกั บ รู ปร า ง เทคนิ ค การเย็ บ
สวนประกอบของตัวเสื้อ การตกแตง การตัด การเย็บ การลองตัวและการแกไขขอบกพรองชุดทํางานสตรี
แบบตางๆ
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2401 – 2203 กระโปรงสตรี
1-6-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รู และเขาใจ ชนิด ลักษณะกระโปรงสตรี วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ
2. เขาใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนการสรางแบบ ปรับแบบ การตัดเย็บ การลองตัวและแกไข
ขอบกพรองกระโปรงสตรีแบบตาง ๆ
3. มีทักษะประสบการณ กระบวนการสรางแบบและตัดเย็บกระโปรงสตรี
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการสรางแบบและตัดเย็บกระโปรงสตรี
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
6. เพื่อใหมกี ิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติทดี่ ีตอ งานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด ลักษณะกระโปรงสตรี
2. แสดงความรูเกี่ยวกับ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ ตามหลักการ
3. แสดงความรูเกี่ยวกับ วิธีการและขั้นตอนการสรางแบบ ปรับแบบ การตัดเย็บ การลองตัวและ
แกไขขอบกพรอง กระโปรงสตรี ตามหลักการ
4. สรางแบบและตัดเย็บกระโปรงสตรี ตามหลักการและวิธีการ
5. สรางแบบและตัดเย็บกระโปรงสตรีโดยใชเทคโนโลยีตามหลักการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะกระโปรงสตรี วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ
การสรางและแยกแบบตัดกระโปรงสตรีแบบตางๆ การปรับแบบตัดใหเหมาะสมกับรูปราง เทคนิคการเย็บ
สวนประกอบของตัวกระโปรงสตรี การตัด การเย็บ การลองตัวและการแกไขขอบกพรองกระโปรงสตรี
แบบตางๆ
2401 – 2204 กางเกงสตรี
1-6-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รู และเขาใจ ชนิด ลักษณะกางเกงสตรี วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ
2. เขาใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนการสรางแบบ ปรับแบบ การตัดเย็บ การลองตัวและแกไข
ขอบกพรองกางเกงสตรี แบบตาง ๆ
3. มีทักษะประสบการณ กระบวนการสรางแบบและตัดเย็บกางเกงสตรี
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการสรางแบบและตัดเย็บกางเกงสตรี
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
6. เพื่อใหมกี ิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติทดี่ ีตอ งานอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด ลักษณะกางเกงสตรี
2. แสดงความรูเกี่ยวกับ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ ตามหลักการ
3. แสดงความรูเกี่ยวกับ วิธีการและขั้นตอนการสรางแบบ ปรับแบบ การตัดเย็บ การลองตัวและ
แกไขขอบกพรองกางเกงสตรี ตามหลักการ
4. สรางแบบและตัดเย็บกางเกงสตรี ตามหลักการและวิธีการ
5. สรางแบบและตัดเย็บกางเกงสตรีโดยใชเทคโนโลยีตามหลักการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะของกางเกงสตรี วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ
การสรางแบบตัดกางเกงสตรีแบบตางๆ ตามสมัยนิยม การปรับแบบตัดใหเหมาะสมกับรูปราง เทคนิคการเย็บ
สวนประกอบของกางเกงสตรี การตัด การเย็บ การลองตัวและแกไขขอบกพรองกางเกงสตรีแบบตางๆ
2401 – 2205 เสื้อเทเลอรสตรี
1-6-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รู และเขาใจ ชนิด ลักษณะเสื้อเทเลอรสตรี วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ
2. เขาใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนการสรางแบบ ปรับแบบ การตัดเย็บ การลองตัวและแกไข
ขอบกพรองเสื้อเทเลอรสตรี แบบตาง ๆ
3. มีทักษะประสบการณ กระบวนการสรางแบบและตัดเย็บเสื้อเทเลอรสตรี
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการสรางแบบและตัดเย็บเสื้อเทเลอรสตรี
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
6. เพื่อใหมกี ิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติทดี่ ีตอ งานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด ลักษณะเสื้อเทเลอรสตรี
2. แสดงความรูเกี่ยวกับ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ ตามหลักการ
3. แสดงความรูเกี่ยวกับ วิธีการและขั้นตอนการสรางแบบ ปรับแบบ การตัดเย็บ การลองตัวและ
แกไขขอบกพรองเสื้อเทเลอรสตรี ตามหลักการ
4. สรางแบบและตัดเย็บเสื้อเทเลอรสตรีตามหลักการและวิธีการ
5. สรางแบบและตัดเย็บเสื้อเทเลอรสตรีโดยใชเทคโนโลยีตามหลักการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะเสื้อเทเลอรสตรี วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณในการตัดเย็บ
การสร างแบบตั ดเสื้ อเทเลอร สตรี แ บบต างๆ การปรั บแบบตั ดให เหมาะสมกั บรู ปร าง เทคนิ คการเย็ บ
สวนประกอบของเสื้อเทเลอรสตรี การตัด การเย็บ การลองตัวและการแกไขขอบกพรองเสื้อเทเลอรสตรีแบบตาง ๆ
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2401 – 2206 เสื้อซาฟารี
1-6-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รู และเขาใจ ชนิด ลักษณะเสื้อซาฟารี วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ
2. เขาใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนการสรางแบบ ปรับแบบ การตัดเย็บ การลองตัวและแกไข
ขอบกพรองเสื้อซาฟารี แบบตาง ๆ
3. มีทักษะประสบการณ กระบวนการสรางแบบและตัดเย็บเสื้อซาฟารี
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการสรางแบบและตัดเย็บเสื้อซาฟารี
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
6. เพื่อใหมกี ิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติทดี่ ีตอ งานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด ลักษณะเสื้อซาฟารี
2. แสดงความรูเกี่ยวกับ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ ตามหลักการ
3. แสดงความรูเกี่ยวกับ วิธีการและขั้นตอนการสรางแบบ ปรับแบบ การตัดเย็บ การลองตัวและ
แกไขขอบกพรองเสื้อซาฟารีตามหลักการ
4. สรางแบบและตัดเย็บเสื้อซาฟารีตามหลักการและวิธีการ
5. สรางแบบและตัดเย็บเสื้อซาฟารีโดยใชเทคโนโลยีตามหลักการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะเสื้อซาฟารี ขนาดมาตรฐาน เสื้อบุรุษ วัสดุ เครื่องมือและ
อุปกรณในการตัดเย็บ การวัดตัว การสรางแบบเสื้อซาฟารีแบบตางๆ เทคนิคการตัดเย็บสวนประกอบของ
ตัวเสื้อ การตัดเย็บเสื้อซาฟารีแบบตางๆ การลองตัวและการแกไขขอบกพรอง
2401 – 2207 เสื้อพระราชทาน
1-6-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจ ชนิด ลักษณะเสื้อพระราชทาน วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ
2. เขาใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนการสรางแบบ ปรับแบบ การตัดเย็บ การลองตัวและแกไข
ขอบกพรองเสื้อพระราชทานแบบตาง ๆ
3. มีทักษะประสบการณ กระบวนการสรางแบบและตัดเย็บเสื้อพระราชทาน
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการสรางแบบและตัดเย็บเสื้อพระราชทาน
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
6. เพื่อใหมกี ิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติทดี่ ีตอ งานอาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

130
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด ลักษณะเสื้อพระราชทาน
2. แสดงความรูเกี่ยวกับ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ ตามหลักการ
3. แสดงความรูเกี่ยวกับ วิธีการและขั้นตอนการสรางแบบ ปรับแบบ การตัดเย็บ การลองตัวและ
แกไขขอบกพรองเสื้อพระราชทาน ตามหลักการ
4. สรางแบบและตัดเย็บเสื้อพระราชทาน ตามหลักการและวิธีการ
5. สรางแบบและตัดเย็บเสื้อพระราชทานโดยใชเทคโนโลยีตามหลักการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะเสื้อพระราชทาน ขนาดมาตรฐานเสื้อบุรุษ วัสดุเครื่องมือ
และอุปกรณ ในการตัดเย็บ การวัด ตัว การสรางแบบเสื้อพระราชทานแบบตางๆ เทคนิคการ ตั ดเย็บ
สวนประกอบของตัวเสื้อ การตัดเย็บเสื้อพระราชทานแบบตางๆ การลองตัวและการแกไข ขอบกพรอง
2401 – 2208 เสื้อแจคเก็ต
1-6-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจ ชนิด ลักษณะเสื้อแจคเก็ต วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ
2. เขาใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนการสรางแบบ ปรับแบบ การตัดเย็บ การลองตัวและแกไข
ขอบกพรองเสื้อแจคเก็ต แบบตาง ๆ
3. มีทักษะประสบการณ กระบวนการสรางแบบและตัดเย็บเสื้อแจคเก็ต
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการสรางแบบและตัดเย็บเสื้อแจคเก็ต
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
6. เพื่อใหมกี ิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติทดี่ ีตอ งานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด ลักษณะเสื้อแจคเก็ต
2. แสดงความรูเกี่ยวกับ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ ตามหลักการ
3. แสดงความรูเกี่ยวกับ วิธีการและขั้นตอนการสรางแบบ ปรับแบบ การตัดเย็บ การลองตัวและ
แกไขขอบกพรองเสื้อแจคเก็ต ตามหลักการ
4. สรางแบบและตัดเย็บเสื้อแจคเก็ต ตามหลักการและวิธีการ
5. สรางแบบและตัดเย็บเสื้อแจคเก็ตโดยใชเทคโนโลยีตามหลักการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะเสื้อแจคเก็ต ขนาดมาตรฐานเสื้อบุรุษ วัสดุ เครื่องมือและ
อุปกรณในการตัดเย็บ การวัดตัว การสรางแบบเสื้อแจคเก็ตแบบตางๆ เทคนิคการตัดเย็บสวนประกอบของ
ตัวเสื้อ การตัดเย็บเสือ้ พระราชทานแบบตางๆ การลองตัวและการแกไขขอบกพรอง
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2401 – 2209 กางเกงบุรุษ
1-6-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจ ชนิด ลักษณะกางเกงบุรุษ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ
2. เขาใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนการสรางแบบ ปรับแบบ การตัดเย็บ การลองตัวและแกไข
ขอบกพรองกางเกงบุรุษแบบตาง ๆ
3. มีทักษะประสบการณ กระบวนการสรางแบบและตัดเย็บกางเกงบุรุษ
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการสรางแบบและตัดเย็บกางเกงบุรุษ
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
6. เพื่อใหมกี ิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติทดี่ ีตอ งานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด ลักษณะกางเกงบุรุษ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ ตามหลักการ
3. แสดงความรูเกี่ยวกับ วิธีการและขั้นตอนการสรางแบบ ปรับแบบ การตัดเย็บ การลองตัวและ
แกไขขอบกพรองกางเกงบุรษุ ตามหลักการ
4. สรางแบบและตัดเย็บกางเกงบุรุษ ตามหลักการและวิธีการ
5. สรางแบบและตัดเย็บกางเกงบุรุษโดยใชเทคโนโลยีตามหลักการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะกางเกงบุรุษ ขนาดมาตรฐาน กางเกงบุรุษ วัสดุเครื่องมือ
และอุปกรณในการตัดเย็บ การวัดตัว การสรางแบบกางเกงบุรุษแบบตางๆ เทคนิคการตัดเย็บสวนประกอบ
ของกางเกง การตัดเย็บกางเกงบุรุษแบบตางๆ การลองตัวและการแกไขขอบกพรอง
2401 – 2210 เสื้อเพื่อการคา
1-6-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รู และเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการตัดเย็บเสื้อเพื่อการคา
2. เขาใจหลักการและวิธีการวิเคราะหความตองการของกลุมลูกคา
3. มีทักษะประสบการณ ในการวิเคราะหความตองการของกลุมลูกคาเพื่อใชในงานตัดเย็บเสื้อ
เพื่อการคา
4. มีทักษะประสบการณ ในการออกแบบ สรางแบบและตัดเย็บเสื้อเพื่อการคา
5. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน
6. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
7. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับตัดเย็บเสื้อเพื่อการคา ตามหลักการและวิธีการ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหความตองการของกลุมลูกคา ตามหลักการ
3. วิเคราะหความตองการของกลุมลูกคาเพื่อใชในงานตัดเย็บเสื้อเพื่อการคา ตามหลักการ
4. ออกแบบ สรางแบบและตัดเย็บเสื้อเพื่อการคาตามหลักการและวิธีการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและวิธีการตัดเย็บเสื้อเพื่อการคา การวิเคราะหความตองการของ
กลุมลูกคา การออกแบบ สรางแบบและตัดเย็บเสื้อเพื่อการคา การตรวจสอบคุณภาพ
2401 – 2211 ชุดไทย
1-6-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รู และเขาใจ ชนิด ลักษณะชุดไทยราชนิยม วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ
2. เขาใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการวัดตัว การสรางแบบและตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยม
3. มีทักษะประสบการณ ในการสรางแบบและตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยม
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยม
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
6. เพื่อใหมกี ิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติทดี่ ีตอ งานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด ลักษณะชุดไทยพระราชนิยม
2. แสดงความรูเกี่ยวกับ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ ตามหลักการ
3. แสดงความรูเกี่ยวกับ วิธีการและขั้นตอนการสรางแบบ ปรับแบบ การตัดเย็บ การลองตัวและ
แกไขขอบกพรองชุดไทยพระราชนิยม ตามหลักการ
4. สรางแบบและตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยม ตามหลักการและวิธีการ
5. สรางแบบและตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยมโดยใชเทคโนโลยีตามหลักการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะชุดไทยราชนิยม วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ
การวั ด ตั ว การสร า งแบบ ตั ด เย็ บ และการตกแต ง ชุ ด ไทยพระราชนิ ย ม การลองตั ว และการแก ไ ข
ขอบกพรอง
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2401 – 2212 เสื้อผาวัยรุน
1-6-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจ ชนิด ลักษณะเสื้อผาวัยรุน วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ
2. เขาใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนการสรางแบบ ปรับแบบ การตัดเย็บ การลองตัวและแกไข
ขอบกพรองเสื้อผาวัยรุนแบบตาง ๆ
3. มีทักษะประสบการณ กระบวนการสรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาวัยรุน
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการสรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาวัยรุน
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
6. เพื่อใหมกี ิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติทดี่ ีตอ งานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด ลักษณะเสื้อผาวัยรุน
2. แสดงความรูเกี่ยวกับ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ ตามหลักการ
3. แสดงความรูเกี่ยวกับ วิธีการและขั้นตอนการสรางแบบ ปรับแบบ การตัดเย็บ การลองตัวและ
แกไขขอบกพรองเสื้อผาวัยรุน ตามหลักการ
4. สรางแบบและตัดเย็บเสือ้ ผาวัยรุน ตามหลักการและวิธีการ
5. สรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาวัยรุนโดยใชเทคโนโลยีตามหลักการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะเสื้อผาวัยรุน ขนาดมาตรฐานเสื้อผาวัยรุน วัสดุเครื่องมือ
และอุปกรณในการตัดเย็บ การออกแบบตามสมัยนิยม การสรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาวัยรุน เทคนิค
การตกแตง การลองตัวและการแกไขขอบกพรอง
2401 – 2213 เสื้อผาเด็กวัยกอนเรียน
1-6-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจ ชนิด ลักษณะเสื้อผาเด็กวัยกอนเรียน วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ
2. เขาใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนการสรางแบบ ปรับแบบ การตัดเย็บและตกแตง การลอง
ตัวและแกไขขอบกพรองเสื้อผาเด็กวัยกอนเรียน
3. มีทักษะประสบการณ กระบวนการสรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาเด็กวัยกอนเรียน
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการสรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาเด็กวัยกอนเรียน
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
6. เพื่อใหมกี ิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติทดี่ ีตอ งานอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด ลักษณะเสื้อผาเด็กวัยกอนเรียน
2. แสดงความรูเกี่ยวกับ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ ตามหลักการ
3. แสดงความรูเกี่ยวกับ วิธีการและขั้นตอนการสรางแบบ ปรับแบบ การตัดเย็บและตกแตง
การลองตัวและแกไขขอบกพรองเสื้อผาเด็กวัยกอนเรียน ตามหลักการ
4. สรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาเด็กวัยกอนเรียน ตามหลักการและวิธีการ
5. สรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาเด็กวัยกอนเรียนโดยใชเทคโนโลยีตามหลักการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะเสื้อผาเด็กวัยกอนเรียน ขนาดมาตรฐานเสื้อผาเด็ก วัสดุ
เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ การออกแบบ สรางแบบ ตัดเย็บและตกแตงเสื้อผาเด็กวัยกอนเรียน
การลองตัวและการแกไขขอบกพรอง
2401 – 2214 เสื้อผาเด็กวัยเรียน
1-6-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจ ชนิด ลักษณะเสื้อผาเด็กวัยเรียน วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ
2. เขาใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนการสรางแบบ ปรับแบบ การตัดเย็บและตกแตง การลอง
ตัวและแกไขขอบกพรองเสื้อผาเด็กวัยเรียน
3. มีทักษะประสบการณ กระบวนการสรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาเด็กวัยเรียน
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการสรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาเด็กวัยเรียน
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
6. เพื่อใหมกี ิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติทดี่ ีตอ งานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด ลักษณะเสื้อผาเด็กวัยเรียน
2. แสดงความรูเกี่ยวกับ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ ตามหลักการ
3. แสดงความรูเกี่ยวกับ วิธีการและขั้นตอนการสรางแบบ ปรับแบบ การตัดเย็บและตกแตง
การลองตัวและแกไขขอบกพรองเสื้อผาเด็กวัยเรียน ตามหลักการ
4. สรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาเด็กวัยเรียน ตามหลักการและวิธีการ
5. สรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาเด็กวัยเรียนโดยใชเทคโนโลยีตามหลักการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ย วกับ ชนิ ด ลั ก ษณะเสื้อผ าเด็ ก วัย เรี ย น ขนาดมาตรฐานเสื้ อผ าเด็ ก วัส ดุ
เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ ใ นการตั ด เย็ บ การออกแบบ สร า งแบบ ตั ด เย็ บ และตกแต ง เสื้ อ ผ า เด็ ก วั ย เรี ย น
การลองตัวและการแกไขขอบกพรอง
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2401 – 2215 ชุดชัน้ ในสตรี
1-6-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจ ชนิด ลักษณะชุดชั้นในสตรี วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ
2. เขาใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนการสรางแบบ ปรับแบบ การตัดเย็บ การลองตัวและแกไข
ขอบกพรองชุดชั้นในสตรี แบบตาง ๆ
3. มีทักษะประสบการณ กระบวนการสรางแบบและตัดเย็บชุดชั้นในสตรี
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการสรางแบบและตัดเย็บชุดชั้นในสตรี
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
6. เพื่อใหมกี ิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติทดี่ ีตอ งานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด ลักษณะชุดชัน้ ในสตรี
2. แสดงความรูเกี่ยวกับ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ ตามหลักการ
3. แสดงความรูเกี่ยวกับ วิธีการและขั้นตอนการสรางแบบ ปรับแบบ การตัดเย็บ การลองตัวและ
แกไขขอบกพรองชุดชั้นในสตรี ตามหลักการ
4. สรางแบบและตัดเย็บชุดชั้นในสตรี ตามหลักการและวิธีการ
5. สรางแบบและตัดเย็บชุดชั้นในสตรีโดยใชเทคโนโลยีตามหลักการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะชุดชั้นในสตรี วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ
การสรางแบบชุดชั้นในสตรีแบบตางๆ การปรับแบบ เทคนิคการตัดเย็บชุดชั้นในสตรี การตกแตง การลองตัว
และการแกไขขอบกพรองชุดชั้นในสตรีแบบตางๆ
2401 – 2301 พื้นฐานการเย็บระบบอุตสาหกรรม
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รู และเขาใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนการเย็บระบบอุตสาหกรรม
2. มีทักษะ ประสบการณงานเย็บระบบอุตสาหกรรม สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพ
3. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานเย็บระบบอุตสาหกรรม
4. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
6. อนุรักษทรัพยากร รักษาสิ่งแวดลอม ใชพลังงานอยางคุมคาและถูกวิธี
7. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน เปนคนชางสังเกต มีความรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความ ปลอดภัยและมีเจตคติที่ดีตอ งานอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการเย็บระบบอุตสาหกรรม ตามหลักการและวิธีการ
2. ใช บํารุงรักษาจักรอุตสาหกรรม และเย็บระบบอุตสาหกรรมไดตามกระบวนการ
3. เย็บระบบอุตสาหกรรมโดยใชเทคโนโลยีไดตามหลักการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การเคลื่อนไหวของรายกายในงานเย็บระบบอุตสาหกรรม การใชและ
บํารุงรักษาจักรอุตสาหกรรม กระบวนการเย็บแบบฝกหัดพื้นฐานตามแบบที่กําหนด
2401 – 2302 การทําแบบตัดอุตสาหกรรมเบื้องตน
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รู และเขาใจ ความหมายและประโยชนของการทําแบบตัดอุตสาหกรรมเบื้องตน
2. เขาใจหลักการ วิธีการและขัน้ ตอนการทําแบบตัดอุตสาหกรรมเบื้องตน
3. มีทักษะประสบการณ ในการทําแบบตัดอุตสาหกรรมเบื้องตน
4. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
6. เพื่อใหมกี ิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติทดี่ ีตอ งานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมายและประโยชนของการทําแบบตัดอุตสาหกรรมเบื้องตน
2. แสดงความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการทําแบบตัดอุตสาหกรรมเบือ้ งตน ตามหลักการ
3. ทําแบบตัดอุตสาหกรรมเบื้องตน ตามหลักการและวิธีการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกับ ความหมายและประโยชนข องการทํ า แบบตัด อุ ต สาหกรรมเบื้อ งต น
หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทําแบบตัดอุตสาหกรรมเบื้องตน การทําแบบตัดเสื้อผาอุตสาหกรรม
เบื้องตน การทําเครื่องหมายบนแบบตัด การทดลองแบบตัดและการแกไขแบบตัด
2401 – 2303 การทําแบบตัดอุตสาหกรรม
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รู และเขาใจ ความหมายและประโยชนของการทําแบบตัดอุตสาหกรรม
2. เขาใจหลักการ วิธีการและขัน้ ตอนการทําแบบตัดอุตสาหกรรม
3. มีทักษะประสบการณ ในการทําแบบตัดอุตสาหกรรม
4. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
6. เพื่อใหมกี ิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติทดี่ ีตอ งานอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมายและประโยชนของการทําแบบตัดอุตสาหกรรม
2. แสดงความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการทําแบบตัดอุตสาหกรรมตามหลักการ
3. ทําแบบตัดอุตสาหกรรมตามหลักการและวิธีการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทําแบบตัดอุตสาหกรรม การทําแบบตัด
เสื้อผาอุตสาหกรรมแบบตางๆ การลดและขยายแบบตัด การทําเครื่องหมายบนแบบตัด การทดลองแบบตัด
และการแกไขแบบตัด การทําแบบตัดเสื้อผาอุตสาหกรรมตามใบสั่งงาน การทําเสื้อตัวอยาง
2401 – 2304 การวิเคราะหวัสดุผลิตภัณฑ
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รู และเขาใจ ความหมายและประโยชนของการวิเคราะหวัสดุผลิตภัณฑ
2. เขาใจหลักการ วิธีการและขัน้ ตอนการวิเคราะหวัสดุผลิตภัณฑ
3. มีทักษะประสบการณ ในการวิเคราะหวัสดุผลิตภัณฑ
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการวิเคราะหวัสดุผลิตภัณฑ
5. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน
6. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
7. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานและมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมายและประโยชนของการวิเคราะหวัสดุผลิตภัณฑ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการวิเคราะหวัสดุผลิตภัณฑ ตามหลักการและวิธีการ
3. วิเคราะหวัสดุผลิตภัณฑ ตามหลักการและวิธีการ
4. วิเคราะหวัสดุผลิตภัณฑโดยใชเทคโนโลยีตามหลักการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประโยชนของการวิเคราะหวัสดุผลิตภัณฑ หลักการ
วิ ธี ก ารและขั้ น ตอนการวิ เ คราะห วั ส ดุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ การวิ เ คราะห วั ส ดุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ การตรวจสอบวั ส ดุ
การคํานวณวัสดุและการเขียนรายการวัสดุเพื่อเตรียมการผลิต
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2401 – 2305 การวางแบบตัดและการตัดระบบอุตสาหกรรม
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รู และเขาใจ ความหมายและประโยชนของการวางแบบตัดและการตัดระบบอุตสาหกรรม
2. เขาใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการวางแบบตัดและการตัดระบบอุตสาหกรรม
3. มีทักษะประสบการณ ในวางแบบตัดและการตัดระบบอุตสาหกรรม
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการวางแบบตัดและการตัดระบบอุตสาหกรรม
5. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน
6. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
7. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานและมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ ความหมายและประโยชน ข องการวางแบบตั ด และการตั ด ระบบ
อุตสาหกรรม
2. แสดงความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการวางแบบตัดและการตัดระบบอุตสาหกรรมตามหลักการ
3. วางแบบตัดและการตัดระบบอุตสาหกรรม ตามหลักการและวิธีการ
4. วางแบบตัดและการตัดระบบอุตสาหกรรมโดยใชเทคโนโลยีตามหลักการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความหมายและประโยชน ข องการวางแบบตั ด และการตั ด ระบบ
อุตสาหกรรม หลักการ วิธีการ และขั้นตอนการวางแบบตัดและการตัดระบบอุตสาหกรรม การวางแบบ
การตัดและปูผาแบบตาง ๆ การมัดแยกชิ้นงานและการตรวจสอบคุณภาพ
2401 – 2306 การเย็บระบบอุตสาหกรรม
1-6-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รู และเขาใจ ความหมายและประโยชนของการเย็บระบบอุตสาหกรรม
2. เขาใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการเย็บระบบอุตสาหกรรม
3. มีทักษะประสบการณ ในการเย็บระบบอุตสาหกรรม
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการเย็บระบบอุตสาหกรรม
5. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน
6. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
7. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานและมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมายและประโยชนของการเย็บระบบอุตสาหกรรม
2. แสดงความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการเย็บระบบอุตสาหกรรม ตามหลักการ
3. เย็บจักรในระบบอุตสาหกรรม ตามหลักการและวิธีการ
4. เย็บจักรในระบบอุตสาหกรรมโดยใชเทคโนโลยีตามหลักการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความหมายและประโยชน ข องการเย็ บ ระบบอุ ต สาหกรรม
หลักการ วิธีการ และขั้นตอนการเย็บระบบอุตสาหกรรม การวางแผนการจัดสมดุลและการควบคุมการผลิต
เทคนิคการเย็บในระบบอุตสาหกรรม การซอมบํารุงรักษาจักรอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน
2401 – 2307 การตกแตงสําเร็จผลิตภัณฑเสื้อผา
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รู และเขาใจ ความหมายและประโยชนของการตกแตงสําเร็จผลิตภัณฑเสื้อผา
2. เขาใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการตกแตงสําเร็จผลิตภัณฑเสื้อผา
3. มีทักษะ ประสบการณ กระบวนการตกแตงสําเร็จผลิตภัณฑเสื้อผา
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการตกแตงสําเร็จผลิตภัณฑเสื้อผา
5. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน
6. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
7. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมายและประโยชนของการตกแตงสําเร็จผลิตภัณฑเสื้อผา
2. แสดงความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการตกแตงสําเร็จผลิตภัณฑเสื้อผา ตามหลักการ
3. ตกแตงสําเร็จผลิตภัณฑเสื้อผา ตามหลักการและวิธีการ
4. ตกแตงสําเร็จผลิตภัณฑเสื้อผาโดยใชเทคโนโลยีตามหลักการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประโยชนของการตกแตงสําเร็จผลิตภัณฑเสื้อผา หลักการ
วิธีการ และขัน้ ตอนการตกแตงสําเร็จผลิตภัณฑเสื้อผา ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑสําเร็จและบรรจุภัณฑ
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2401 – 2308 คอมพิวเตอรเพื่อใชในงานอุตสาหกรรมเสื้อผา
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รู และเขาใจหลักการใชคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรมเสื้อผา
2. มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรในการออกแบบ สรางแบบ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงาน
อุตสาหกรรม
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานและมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรมเสื้อผา ตามหลักการ
2. ใชคอมพิวเตอรในการออกแบบ สรางแบบ โดยโปรแกรมสํ าเร็จรูปในงานอุตสาหกรรม
ตามหลักการและวิธีการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การ วิ ธี ก ารใช ค อมพิ ว เตอร ใ นงานอุ ต สาหกรรมเสื้ อ ผ า
การออกแบบ การสรางแบบ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
2401 – 2309 การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รู และเขาใจ ความหมายและประโยชนของการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ
2. เขาใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ
3. มีทักษะประสบการณ ในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ
5. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน
6. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
7. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานและมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมายและประโยชนของการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ ตามหลักการ
3. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ ตามหลักการและวิธีการ
4. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑโดยใชเทคโนโลยีตามหลักการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและประโยชนของการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ หลักการ
วิธีการ ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ
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2401-2401
ธุรกิจเสื้อผา
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกีย่ วกับพื้นฐานธุรกิจประเภทตางๆ
2. เขาใจลักษณะการดําเนินงานขององคการธุรกิจรูปแบบตาง ๆ และธุรกิจเสื้อผา
3. ตระหนักถึงความสําคัญและสรางกิจนิสัยทีด่ ีในการประกอบธุรกิจเสื้อผา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับพืน้ ฐานธุรกิจประเภทตางๆ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับลักษณะการดําเนินงานขององคการธุรกิจรูปแบบตาง ๆ และธุรกิจเสื้อผา
ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ เสื้ อ ผ า รู ป แบบขององค ก ารธุ ร กิ จ และงานธุ ร กิ จ เสื้ อ ผ า
การจั ด การทั่ว ไปและการใช เ ทคโนโลยีใ นการประกอบธุรกิจ เสื้อผา จรรยาบรรณและคุ ณ สมบัติ ข อง
ผูประกอบธุรกิจ สถาบันที่ชวยสนับสนุนการดําเนินงานธุรกิจ ความสัมพันธระหวางธุรกิจกับสภาวะ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมของประเทศ
2401-2402
บัญชีเบื้องตนเพื่องานธุรกิจเสื้อผา
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทําบัญชีสําหรับกิจการเจาของคนเดียว
ประเภทธุรกิจเสื้อผาและบริการ
2. มีทักษะปฏิบัตงิ านบัญชีเบื้องตนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สําหรับกิจการเจาของคน
เดียวประเภทธุรกิจเสื้อผาและบริการ
3. มีกิจนิสัย ความมีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ มีวินยั ตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีสําหรับกิจการเจาของคนเดียวประเภทธุรกิจเสื้อผาและ
บริการ ตามหลักการและวิธีการ
2. ปฏิ บั ติ ง านบั ญ ชี เ บื้ อ งต น สํ า หรั บ กิ จ การเจ า ของคนเดี ย วประเภทธุ ร กิ จ เสื้ อ ผ า และบริ ก าร
ตามหลักการบัญชี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของการบัญชี วัตถุประสงคของการบัญชี ประโยชนของ
ขอมูลการบัญชี สมการบัญชีและงบดุลการวิเคราะหรายการคา การจดบันทึกรายการคาตามหลักบัญชีคู
ของธุรกิจเสื้อผาและบริการเจาของคนเดียวในสมุดรายวันทั่วไป และผานรายการไปบัญชีแยกประเภท
งบทดลอง การปดบัญชี งบการเงิน และสรุปวงจรบัญชี
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2401-2403
การสงเสริมการขายสินคาแฟชั่น
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกีย่ วกับการสงเสริมการขายสินคาแฟชั่น
2. เลือกรูปแบบการสงเสริมการขายสินคาแฟชั่นได
3. มีทักษะในการจัดกิจกรรมการสงเสริมการขายสินคาแฟชั่น
4. รูคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอการสงเสริมการขาย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการสงเสริมการขายสินคาแฟชั่นตามหลักการ
2. เลือกรูปแบบการสงเสริมการขายสินคาแฟชั่น ตามหลักการ
3. จัดกิจกรรมการสงเสริมการขายสินคาแฟชั่นตามหลักการและวิธีการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญ หลักวิธีการสงเสริมการขาย การสงเสริมการขายสินคาแฟชั่น
วัตถุการจัดกิจกรรมที่ใชในการสงเสริมการขายสินคาแฟชั่น การสงเสริมการขายมุงสูผูบริโภคการสงเสริม
การขายมุงสูคนกลาง สูพนักงานขาย การวัดผลการสงเสริมการขาย ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมการขาย
2401-2404
การดําเนินธุรกิจเสื้อผา
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจ ลักษณะและรูปแบบขององคกรธุรกิจเสื้อผาแบบตาง ๆ
2. รูและเขาใจขัน้ ตอนในการจัดตั้งธุรกิจประเภทตาง ๆ
3. รูเกี่ยวกับเอกสารตาง ๆ ที่ตองยื่นขออนุญาต จดทะเบียนการคา
4. รูและเขาใจเกีย่ วกับธุรกิจสัมปทานหรือเฟรนไชน ทําเลที่ตั้ง แหลงเงินทุนและตลาดสําหรับ
ธุรกิจเสื้อผา
5. มีทักษะในการดําเนินธุรกิจเสื้อผาประเภทตางๆ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบขององคกรธุรกิจเสื้อผาแบบตาง ๆ
2. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ ประเภทต า ง ๆและเอกสารที่ ต อ งยื่ น ขออนุ ญ าต
การจดทะเบียนการคา ตามหลักการ
3. แสดงความรูเกี่ยวกับธุรกิจสัมปทานหรือเฟรนไชน ทําเลที่ตั้ง แหลงเงินทุนและตลาดสําหรับ
ธุรกิจเสื้อผา ตามหลักการ
4. ดําเนินธุรกิจเสื้อผา ตามหลักการและวิธีการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิบัติเ กี่ ย วกั บ ลัก ษณะและรู ปแบบของธุรกิ จ เสื้ อผา ประเภทตาง ๆ เอกสารตาง ๆ
ที่ตองยื่นขออนุญาตจดทะเบียนตออายุ จดทะเบียนการคา และการพาณิชย การดําเนินธุรกิจเสื้อผาของ
ธุรกิจสัมปทานหรือเฟรนไชน ทําเลที่ตั้งธุรกิจเสื้อผา แหลงเงินทุน และการตลาด สําหรับธุรกิจเสื้อผา
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2401-2405 ธุรกิจบริการชุดเชา
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกีย่ วกับความหมาย หลักการ วิธีการดําเนินธุรกิจบริการ
2. มีทักษะประสบการณในการวางแผนและดําเนินงานธุรกิจบริการเชาชุด
3. มีทักษะประสบการณในการนําเสนอสินคาและบริการเชาชุด
4. มีทักษะประสบการณในการตรวจสอบคุณภาพสินคา
5. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดธุรกิจบริการเชาชุด
6. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน
7. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
8. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานและมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย หลักการและวิธีการดําเนินธุรกิจบริการ
2. วางแผนและดําเนินงานธุรกิจบริการเชาชุด ตามหลักการและวิธีการ
3. นําเสนอสินคาและบริการเชาชุด ตามหลักการและวิธีการ
4. ตรวจสอบคุณภาพสินคา ตามหลักการและวิธีการ
5. ดําเนินงานธุรกิจบริการเชาชุดโดยใชเทคโนโลยีตามหลักการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย หลักการ วิธีการดําเนินการธุรกิจบริการเชาชุด การวางแผน
และดําเนินงานธุรกิจบริการเชาชุด การดูแลรักษาชุดเชา การซอมแซมและแกไขชุดเชา การใหบริการลูกคา
การบริการเชาชุด ตรวจสอบคุณภาพสินคา
2401-2406 ธุรกิจบริการเสื้อผาสัตวเลี้ยง
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกีย่ วกับ ชนิด ลักษณะเสื้อผาของสัตวเลี้ยง
2. มีความเขาใจเกี่ยวกับ หลักการ วิธีการดําเนินธุรกิจบริการเสื้อผาสัตวเลี้ยง
3. มีทักษะในการวางแผนและดําเนินธุรกิจบริการเสื้อผาสัตวเลี้ยง
4. มีทักษะในการจัดขนาดของเสื้อผาสัตวเลี้ยงตางๆ
5. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน
6. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
7. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานและมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

144
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด ลักษณะเสื้อผาของสัตวเลี้ยง
2. แสดงความรูเกี่ยวกับวิธีการดําเนินธุรกิจบริการเสื้อผาสัตวเลี้ยง ตามหลักการ
3. วางแผนและดําเนินธุรกิจบริการเสื้อผาสัตวเลี้ยง ตามหลักการและวิธีการ
4. จัดขนาดของเสื้อผาสัตวเลี้ยงตางๆ ตามหลักการและวิธีการ
คําอธิบายรายวิชา
ชนิดและลักษณะเสื้อผาของสัตวเลี้ยง หลักการวิธีการดําเนินธุรกิจบริการดานเสื้อผาสัตวเลี้ยง
การวางแผนและดําเนินธุรกิจ การจัดขนาดประเภทของเสื้อผาสัตวเลี้ยงพันธตางๆ เทคนิคการขายและ
การบริการงานเสื้อผาสัตวลี้ยง
2401-2407
ธุรกิจการซัก อบ รีด
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจหลักการ วิธีการดําเนินงานธุรกิจการซัก อบ รีด
2. มีทักษะในการดําเนินงานธุรกิจ การซักอบรีด
3. มีทักษะในการนําเสนอสินคาและบริการงานเสื้อผา
4. มีความคิดริเริม่ สรางสรรค และนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในธุรกิจ
5. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน
6. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
7. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานและมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ วิธีการดําเนินงานธุรกิจการซัก อบ รีด
2. ดําเนินงานธุรกิจ การซักอบรีด ตามหลักการและวิธีการ
3. นําเสนอสินคาและบริการงานเสื้อผา ตามหลักการและวิธีการ
4. ดําเนินงานธุรกิจการซัก อบ รีดโดยใชเทคโนโลยีตามหลักการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการดําเนินธุรกิจซัก อบ รีด การกําหนดราคา การคัดแยกผา
การซัก อบ รีด วัสดุ อุปกรณในการซัก อบ รีด และบรรจุภัณฑผา เทคนิคการใหบริการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

145
2401-2408
ธุรกิจบริการดัดแปลง ซอมแซม เสื้อผา
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รู และเขาใจหลักการ วิธีการในการดําเนินธุรกิจดัดแปลงและซอมแซมเสื้อผา
2. มีทักษะในการออกแบบดัดแปลงและซอมแซมเสื้อผาแบบตางๆ
3. มีทักษะในการดัดแปลงและซอมแซมเสื้อผาแบบตางๆ
4. มีทักษะในการตรวจสอบคุณภาพเสื้อผาที่นํามาดัดแปลงและซอมแซม
5. มีความคิด ริเริม่ สรางสรรค และนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในธุรกิจ
6. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน
7. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
8. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานและมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ วิธีการในการดําเนินธุรกิจดัดแปลงและซอมแซมเสื้อผา
2. ออกแบบดัดแปลงและซอมแซมเสื้อผา ตามหลักการและวิธีการ
3. ดัดแปลงและซอมแซมเสื้อผา ตามหลักการและวิธีการ
4. ตรวจสอบคุณภาพเสื้อผาที่นํามาดัดแปลงและซอมแซม ตามหลักการ
5. ดําเนินงานดัดแปลงและซอมแซมเสื้อผาโดยใชเทคโนโลยีตามหลักการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การ วิ ธี ก ารในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ดั ด แปลงและซ อ มแซมเสื้ อ ผ า
การออกแบบและดัดแปลง ตกแตงเสื้อผา การตรวจสอบคุณภาพเสื้อผาที่นํามาดัดแปลงและซอมแซม
2401-2409
การจัดแสดงเสื้อผา
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจความสําคัญ และลักษณะการจัดแสดงเสื้อผารูปแบบตางๆ
2. รูและเขาใจหลักการและวิธีการจัดแสดงเสื้อผารูปแบบตางๆ
3. มีทักษะในการออกแบบและจัดแสดงเสื้อผารูปแบบตาง ๆ ตามจุดมุงหมายของการนําไปใช
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดแสดงเสื้อผา
5. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น ตัดสินใจและแกไขปญหาในการทํางาน
6. มีมนุษยสัมพันธ สนใจใฝรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีเจตคติ
ที่ดีตองานอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ ความสําคัญ และลักษณะการจัดแสดงเสื้อผารูปแบบตางๆ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดแสดงเสื้อผารูปแบบตางๆ ตามหลักการและวิธีการ
3. ออกแบบและจัดแสดงเสื้อผารูปแบบตาง ๆ ตามหลักการและวิธีการ
4. จัดแสดงเสื้อผารูปแบบตาง ๆ โดยนําเทคโนโลยีมาใชตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญ ลักษณะการจัดแสดงเสื้อผา หลักการและวิธีการจัดแสดง
เสื้อผารูปแบบตางๆ การออกแบบและจัดแสดงเสื้อผารูปแบบตาง ๆ ตามจุดมุงหมายของการนําไปใช เชน
การจัดแสดงเพื่อการนําเสนอผลงาน การนําเสนอสินคาเพื่อสงเสริมการจําหนาย และการใชเทคโนโลยี
ประกอบการจัดแสดงเสื้อผา
2401-2410
การประชาสัมพันธธุรกิจเสื้อผา
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจความหมาย หลักการ วิธีการประชาสัมพันธธุรกิจเสื้อผา
2. เขาใจบทบาทหนาที่ของนักประชาสัมพันธธุรกิจเสื้อผา
3. มีทักษะในการประชาสัมพันธธุรกิจเสื้อผาในรูปแบบตางๆ
4. มีความคิดริเริม่ สรางสรรค เชื่อมั่นในตัวเองและนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในธุรกิจ
5. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน
6. เพื่อใหมกี ิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานและมีเจตคติทดี่ ีตอ งานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย หลักการ วิธีการประชาสัมพันธธุรกิจเสื้อผา
2. แสดงความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของนักประชาสัมพันธธุรกิจเสื้อผา
3. ดําเนินการประชาสัมพันธธุรกิจเสื้อผา ตามหลักการและวิธีการ
4. ดําเนินการประชาสัมพันธธุรกิจเสื้อผาโดยใชเทคโนโลยีตามหลักการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการประชาสัมพันธ หลักการ วิธีการ
ประชาสัมพันธธุรกิจเสื้อผา บทบาทการประชาสัมพันธ วัสดุ อุปกรณและเครื่องมือในการประชาสัมพันธ
กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธธุรกิจเสื้อผา
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2401-2411
การใชโปรแกรมนําเสนอขอมูลธุรกิจเสื้อผา
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รู และเขาใจความหมายและความสําคัญของการนําเสนอขอมูลธุรกิจเสื้อผา
2. รู และเขาใจหลักการ วิธีการนําเสนอขอมูลธุรกิจเสื้อผาโดยใชโปรแกรมการนําเสนอ
3. มีทักษะในการใชโปรแกรมการนําเสนอขอมูลธุรกิจเสื้อผา
4. มีความคิดริเริม่ สรางสรรค เชื่อมั่นในตัวเองและนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในธุรกิจ
5. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน
6. เพื่อใหมกี ิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานและมีเจตคติทดี่ ีตอ งานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการนําเสนอขอมูลธุรกิจเสื้อผา
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูลธุรกิจเสื้อผาโดยใชโปรแกรมการนําเสนอ ตามหลักการ
และวิธีการ
3. ใชโปรแกรมการนําเสนอขอมูลธุรกิจเสื้อผา ตามหลักการและวิธีการ
4. นํ า เสนอข อ มู ล ธุ ร กิ จ เสื้ อ ผ า โดยใช โ ปรแกรมการนํ า เสนอและเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข อ ง
ตามหลักการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการใชโปรแกรมการนําเสนอขอมูลธุรกิจ
เสื้อผา หลักการออกแบบงานในธุรกิจเสื้อผา การใชโปรแกรมการนําเสนอขอมูลธุรกิจเสื้อผา
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สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
2404-1001 โภชนาการ

2-2-3

กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2404-2001
การประกอบอาหาร
2404-2002
อาหารไทยเบือ้ งตน
2404-2003
ขนมไทยเบื้องตน
2404-2004
การถนอมอาหารเบื้องตน
2404-2005
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2404-2006
ศิลปะการจัดตกแตงอาหาร
2404-2007
เบเกอรี่เบื้องตน
2404-2008
อาหารนานาชาติ
2404-2009
การสุขาภิบาลอาหาร

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

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานอาหารและโภชนาการ
2404-2101
อาหารไทยยอดนิยม
2404-2102
อาหารวาง
2404-2103
อาหารทองถิ่น
2404-2104
อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง
2404-2105
อาหารพรอมปรุง
2404-2106
ขนมไทยเพื่อการคา
2404-2107
เบเกอรี่เพื่อการคา
2404-2108
เคกและการแตงหนาเคก
2404-2109
เครื่องดื่มและไอศกรีม
2404-2110
ไอศกรีมและผลิตภัณฑนม
2404-2111
เครื่องดื่มและเครื่องดื่มสมุนไพร
2404-2112
ศิลปะการผสมเครื่องดื่ม
2404-2113
อาหารอาเซียน

0-4-2
0-4-2
1-3-2
0-6-2
1-3-2
0-6-2
0-6-2
0-6-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-3-2
1-3-2
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2404-2114
อาหารเวียดนาม
2404-2115
อาหารญี่ปุน
2404-2116
อาหารจีน
2404-2117
อาหารเกาหลี
2404-2118
อาหารและเครือ่ งดื่มสมุนไพร
2404-2119
อาหารบุคคลภาวะพิเศษ
2404-2120
อาหารบําบัดโรค
2404-2121
อาหารลดน้ําหนัก
2404-2122
อาหารชีวจิต
2404-2123
อาหารสมุนไพร
2404-2124
อาหารโรงพยาบาล
2404-2125
อาหารมังสวิรัติ
2404-2126
อาหารเด็ก
2404-2127
อาหารผูสูงอายุ
2404-2128
การบรรจุภัณฑอาหาร
2404-2129
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
2404-2130
การจัดการรานอาหาร
2404-2131
ใบตองและแกะสลักเพื่องานอาหาร
2404-2132
การจัดตกแตงโตะอาหาร
2404-2133
ศิลปะและการออกแบบอาหาร
2404-2134
การนําเสนองานอาหาร
สาขางานการแปรรูปอาหาร
2404-2201
การถนอมและแปรรูปอาหาร
2404-2202
การแปรรูปเนือ้ สัตว
2404-2203
การแปรรูปผักและผลไม
2404-2204
การแปรรูปธัญพืช
2404-2205
การแปรรูปน้ํานม
2404-2206
การแปรรูปสัตวน้ํา
2404-2207
ผลิตภัณฑอาหารหมัก
2404-2208
วิทยาศาสตรการอาหาร
2404-2209
สารเจือปนอาหาร
2404-2210
การใชคอมพิวเตอรในธุรกิจอาหาร
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1-3-2
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สาขางานธุรกิจอาหาร
2404-2301
ธุรกิจอาหาร
2404-2302
บัญชีเบื้องตนเพื่องานธุรกิจอาหาร
2404-2303
การสงเสริมการขายสินคาอาหาร
2404-2304
การดําเนินธุรกิจอาหาร
2404-2305
ธุรกิจการจัดเลีย้ ง
2404-2306
ธุรกิจบริการอาหารพรอมปรุง
2404-2307
ธุรกิจบริการอาหารพรอมรับประทานและการจัดสง
2404-2308
ธุรกิจเครื่องดื่มและไอศกรีม
2404-2309
การจัดแสดงอาหาร
2404-2310
การประชาสัมพันธธุรกิจอาหาร
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กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

2404-1001
โภชนาการ
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประเภท ชนิดของอาหารหลัก 5 หมูของไทย สารอาหาร หนาที่ของ
สารอาหาร และปริมาณความตองการสารอาหาร
2. มีความเขาใจเกี่ยวกับการยอยและการดูดซึมอาหาร
3. มีความเขาใจภาวะโภชนาการ ปญหาโภชนาการในประเทศไทย และเสนอแนะวิธีแกปญหา
โภชนาการในประเทศไทย
4. มีความเขาใจหลักโภชนาการบุคคลวัยตาง ๆ ความตองการปริมาณสารอาหารของบุคคลวัยตาง ๆ
การกํ า หนดอาหาร การคํ า นวณความต อ งการสารอาหาร การใช ต ารางสารอาหารและ
การประกอบอาหารของบุคคลวัยตาง ๆ
5. มีความสามารถกําหนดอาหารและคํานวณความตองการปริมาณสารอาหารของบุคคลวัยตาง ๆ
จากตารางแสดงคุณคาอาหารของไทย
6. มีความสามารถประกอบอาหารสําหรับบุคคลวัยตาง ๆ ตามหลักโภชนาการ
7. ตระหนักถึงความสําคัญของโภชนาการ สามารถนําความรูด านโภชนาการไปใชเปนพื้นฐาน
การเรียนวิชาชีพอาหารและใชในชีวิตประจําวัน
8. เห็นคุณคาของอาหารและโภชนาการสําหรับบุคคลวัยตาง ๆ
9. มีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบและมีความ
รับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทางดานโภชนาการ
2. กําหนดรายการอาหารและคํานวณคุณคาอาหารของบุคคลวัยตาง ๆ ตามหลักโภชนาการ
3. ประกอบอาหารบุคคลวัยตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิบั ติ เ กี่ ย วกั บ ความสํ า คั ญ ของโภชนาการ ประเภทและชนิ ด อาหารหลั ก ของไทย
สารอาหารและปริมาณความตองการ การยอยและการดูดซึมสารอาหาร อาหารแลกเปลี่ยน ภาวะโภชนาการ
การกําหนดรายการอาหารและคํานวณคุณคาอาหาร การประกอบอาหารบุคคลวัยตาง ๆ
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กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ

2404-2001
การประกอบอาหาร
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคล ความหมายของคําศัพทที่ใชในการประกอบอาหาร
2. มีความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบทางกายภาพและทางเคมีของเนื้อสัตว นม ไข ผัก ผลไม
ไขมัน ธัญพืช เครื่องเทศ สมุนไพร และเครื่องปรุงรส
3. มีความเขาใจหลักการเตรียม หลักการหุงตม เทคนิคการประกอบอาหารประเภทเนื้อสัตว นม
ไข ผัก ผลไม ไขมัน ธัญพืช เครื่องเทศ สมุนไพร และเครื่องปรุงรส และการเก็บรักษาอาหาร
4. มีความสามารถในการเลือกใชวัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณสําหรับการประกอบอาหาร
5. มีความสามารถเตรียมวัตถุดิบ และประกอบอาหารประเภทเนื้อสัตว นม ไข ผัก ผลไม ไขมัน
ธัญพืช เครื่องเทศ สมุนไพร และเครื่องปรุงรส ดัดแปลงและเก็บรักษาอาหาร
6. มีเจตคติที่ดีและกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต
รอบคอบ ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการประกอบอาหาร
2. ใชเครื่องมือ อุปกรณในการประกอบอาหารตามหลักการและกระบวนการ
3. ใชวัตถุดิบในการประกอบอาหารตามหลักการและกระบวนการ
4. ประกอบอาหารตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคล เครื่องมืออุปกรณ วัตถุดิบสําหรับประกอบอาหาร
องค ป ระกอบทางกายภาพและทางเคมี ข องเนื้ อ สั ต ว นม ไข ผั ก ผลไม ไขมั น ธั ญ พื ช เครื่ อ งเทศ
สมุนไพร และเครื่องปรุงรส ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอาหาร ความหมายของคําศัพทที่ใชในการประกอบ
อาหาร หลักการเตรียม วิธีการประกอบอาหารและการเก็บรักษาอาหารประเภทตาง ๆ
2404-2002
อาหารไทยเบื้องตน
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานอาหารไทย ประเภทของอาหารไทย การจัดสํารับอาหารไทย
เลื อ ก ใช เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ เตรี ย มและเก็ บ รั ก ษาวั ต ถุ ดิ บ ประเภทอาหารสด อาหารแห ง
เครื่องเทศ สมุนไพร เลือกใชวัตถุดิบทดแทน ลักษณะที่ดีของอาหารไทย หลักการ วิธีการ
และเทคนิคการประกอบอาหารไทย การจัดตกแตงอาหาร การเก็บรักษาอาหาร การบรรจุภัณฑ
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2. มี ค วามสามารถในการเลื อ ก ใช วั ต ถุ ดิ บ ใช วั ต ถุ ดิ บ ทดแทน เลื อ ก ใช เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ
ในการประกอบอาหารไทย การเลือกใชบรรจุภัณฑ
3. มีความสามารถจัดสํารับอาหารไทย ประกอบอาหารไทย จัดตกแตงอาหารและจัดจําหนาย
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความประณีต รอบคอบ มีความคิดสรางสรางสรรค และ
มีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการประกอบอาหารไทย
2. ใชเครื่องมือ อุปกรณในการประกอบอาหารไทยตามหลักการและกระบวนการ
3. ใชวัตถุดิบในการประกอบอาหารไทยตามหลักการและกระบวนการ
4. ประกอบอาหารไทยตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานอาหารไทย ประเภทของอาหารไทย การจัดสํารับอาหารไทย การ
เลือกใชเครื่องมืออุปกรณ การเตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดิบประเภทอาหารสด อาหารแหง เครื่องเทศ
สมุนไพร การเลือกใชวัตถุดิ บทดแทน ลักษณะที่ดีของอาหารไทย หลักการ วิธีการ และเทคนิคการ
ประกอบอาหารไทย การจัดตกแตง การบรรจุภัณฑและการเก็บรักษาอาหาร
2404-2003
ขนมไทยเบื้องตน
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจประวัติขนมไทย ประเภทขนมไทย ชนิดของขนมไทยประจําทองถิ่น การใช
เครื่องมืออุปกรณ การเก็บรักษาวัตถุดิบ ลักษณะที่ดีของขนมไทย หลักการ วิธีการ และเทคนิค
การทําขนมไทย การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษาขนมไทย
2. มี ค วามสามารถในการเตรี ย มวั ต ถุ ดิ บ การเลื อ กใช เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ใ นการทํ า ขนมไทย
การเลือกใชวัตถุดิบทดแทน
3. มีความสามารถในการทําขนมไทย จัดตกแตง บรรจุภัณฑ การเก็บรักษา
4. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ มีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการประกอบขนมไทย
2. ใชเครื่องมือ อุปกรณในการประกอบขนมไทยตามหลักการและกระบวนการ
3. ใชวัตถุดิบในการประกอบขนมไทยตามหลักการและกระบวนการ
4. ประกอบขนมไทยตามหลักการและกระบวนการ
5. ใชบรรจุภัณฑเหมาะสมกับประเภทของขนมไทย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของขนมไทย ประเภทของขนมไทย ชนิดของขนมไทย
ประจําทองถิ่น การเลือกใชเครื่องมืออุปกรณ การเตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดิบ การเลือกใชวัตถุดิบ
ทดแทน ลักษณะที่ดีของขนมไทย หลักการและเทคนิคการทําขนมไทย การจัดตกแตง การบรรจุภัณฑและ
การเก็บรักษาขนมไทย
2404-2004
การถนอมอาหารเบื้องตน
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการ วิธีการถนอมอาหาร สาเหตุการเสื่อมเสียของอาหาร และวิธีปองกัน
เลือก เตรียมวัตถุดิบ เลือก ใชเครื่องมืออุปกรณในการถนอมอาหาร และการบรรจุภัณฑ
2. มีความสามารถในการเลือกใชเครื่องมืออุปกรณ และใชเทคโนโลยีไดเหมาะสมกับงานถนอมอาหาร
3. ตระหนักถึงความสําคัญ และปลอดภัยของการถนอมอาหาร
4. มีความสามารถในการปองกันการเสื่อมเสียของอาหาร ใชสารเคมีในการถนอมอาหารไดอยางปลอดภัย
5. มีความสามารถในการถนอมอาหาร บรรจุภัณฑอาหาร และการเก็บรักษา
6. มีเจตคติที่ดีตอการถนอมอาหาร มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ประหยัด
คํานึงถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการถนอมอาหาร
2. ใชเครื่องมือ อุปกรณในการถนอมอาหารตามหลักการและกระบวนการ
3. ใชวัตถุดิบในการถนอมอาหารตามหลักการและกระบวนการ
4. ถนอมอาหารตามหลักการและกระบวนการ
5. ใชบรรจุภัณฑเหมาะสมกับประเภทของอาหาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกั บหลั ก การ วิ ธีก ารถนอมอาหาร สาเหตุ ก ารเสื่ อ มเสี ย ของอาหารและ
วิธี ปอ งกั น การเลื อ กและการเตรี ย มวั ต ถุ ดิบ การเลื อ ก การใชเ ครื่อ งมื อ อุป กรณ ใ นการถนอมอาหาร
การถนอมอาหารโดยการทํ า แห ง การใช ค วามร อ น การใช ค วามเย็ น การใช น้ํ า ตาล การหมั ก ดอง
การใชสารเคมีและอื่นๆ การบรรจุภัณฑและการเก็บรักษา
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2404-2005
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจความหมายของคําศัพทที่ใชในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม คุณสมบัติที่ดีของ
พนั ก งานบริ ก าร รู ป แบบของการบริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ประเภทของมื้ อ อาหาร
การเตรียมเลือก ใชเครื่องมืออุปกรณในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การพับผาเช็ดปาก
การจัดอุปกรณบนโตะอาหาร หลักการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2. มี ค วามสามารถเตรี ย ม เลื อ ก ใช เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ใ นการบริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม
และจัดวางอุปกรณบนโตะอาหาร
3. มีความสามารถจัดโตะอาหารไดเหมาะสมกับรูปแบบการจัดเลี้ยง
4. มีความสามารถบริการอาหารและเครื่องดื่มในโอกาสตาง ๆ ตามลักษณะของการจัดเลี้ยง
5. มีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบ ประณีต และรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2. ใชเครื่องมือ อุปกรณในการบริการอาหารและเครื่องดื่มตามหลักการและกระบวนการ
3. ใชวัตถุดิบ วัสดุตกแตงการบริการอาหารและเครื่องดื่มตามหลักการและกระบวนการ
4. บริการอาหารและเครื่องดื่มตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของคําศัพทที่ใชในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม คุณสมบัติ
ของพนักงานบริการ รูปแบบของการบริการ ความรูเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทของมื้ออาหาร
การกําหนดรายการอาหาร การเตรียม เลือก ใชเครื่องมือและอุปกรณ การพับผาเช็ดปาก การจัดโตะอาหาร
และการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2404-2006
ศิลปะการจัดตกแตงอาหาร
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจการใชหลักศิลปะในการออกแบบตกแตงอาหาร การแกะสลักตกแตงอาหาร
การจัดดอกไม การเลือกใชวัสดุและอุปกรณในการตกแตงอาหารและโตะอาหาร
2. มีความสามารถนําหลักศิลปะมาประยุกตใชในการตกแตงอาหารและจานอาหาร
3. มีความสามารถออกแบบ เลือกใชวัสดุและอุปกรณตกแตงโตะอาหารไดเหมาะสมกับโอกาส
และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคงาน
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีความสรางสรรค
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการตกแตงอาหาร และโตะอาหารตามหลักศิลปะ
2. ใชวัสดุ อุปกรณตกแตงอาหารและโตะอาหารตามหลักการและกระบวนการ
3. ออกแบบและตกแตงอาหารตามโอกาสตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชศิลปะในการตกแตงอาหาร การแกะสลักตกแตงอาหาร การจัดดอกไม
การเลื อ กใช วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ ใ นการตกแต ง อาหารและโต ะ อาหาร การออกแบบและตกแต ง อาหาร
และโตะอาหารในโอกาสตาง ๆ
2404-2007
เบเกอรี่เบื้องตน
1-4-3
จุดประสงครายวิชา
เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่ ประเภทของผลิตภัณฑเบเกอรี่ เครื่องมือ
อุปกรณ วัตถุดิบ ลักษณะที่ดีของผลิตภัณฑเบเกอรี่ หลักการและเทคนิคการผลิตผลิตภัณฑ
เบเกอรี่ การเก็บรักษาผลิตภัณฑเบเกอรี่กอนและหลังการบรรจุ การบรรจุภัณฑ
2. มีความสามารถเลือก ใชเครื่องมืออุปกรณ เตรียมและเก็บรักษาวัตถุดิบ เก็บรักษาผลิตภัณฑ
กอนและหลังการบรรจุ
3. มีความสามารถผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่ เลือกใชบรรจุภัณฑ และเก็บรักษาผลิตภัณฑเบเกอรี่
4. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ เปนระเบียบเรียบรอย มีความรับผิดชอบ
มีความคิดสรางสรรค
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่
2. ใชเครื่องมือ อุปกรณการผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่ตามหลักการและกระบวนการ
3. ใชวัตถุดิบการผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่ตามหลักการและกระบวนการ
4. ผลิตและรักษาผลิตภัณฑเบเกอรี่ตามหลักการและกระบวนการ
5. ใชบรรจุภัณฑเหมาะสมกับประเภทผลิตภัณฑเบเกอรี่
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่ ประเภทของผลิตภัณฑ
เบเกอรี่ การเลือกใชเครื่องมือ อุปกรณ การเตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดิบ ลักษณะที่ดีของผลิตภัณฑ
เบเกอรี่ หลักการและเทคนิคการผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่ การเก็บรักษาผลิตภัณฑเบเกอรี่กอนและหลังการ
บรรจุ การบรรจุภัณฑ
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2404-2008
อาหารนานาชาติ
1-3-2
จุดประสงครายวิชา
เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับประเภทและลักษณะของอาหารนานาชาติ วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ
หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารนานาชาติ การตกแตง การเก็บรักษา
2. มีความสามารถในการเลือก เตรียมวัตถุดิบ เลือก ใชเครื่องมืออุปกรณ
3. มีความสามารถในการประกอบอาหารนานาชาติ การจัดตกแตง และการเก็บรักษาอาหาร
4. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ เปนระเบียบเรียบรอย มีความรับผิดชอบ
มีความคิดสรางสรรค
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการประกอบอาหารนานาชาติ
2. ใชเครื่องมือ อุปกรณในการประกอบอาหารนานาชาติตามหลักการและกระบวนการ
3. เตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารนานาชาติตามหลักการและกระบวนการ
4. ประกอบ ตกแตง เก็บรักษาอาหารนานาชาติตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทและลักษณะของอาหารนานาชาติ การเลือกและเตรียมวัตถุดิบ
การเลือกใชเครื่องมืออุปกรณ หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารนานาชาติ การจัดตกแตง
และการเก็บรักษา
2404-2009
การสุขาภิบาลอาหาร
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มี ค วามเข า ใจหลั ก สุ ข าภิ บ าลสถานที่ ป ระกอบและจํ า หน า ยอาหาร อนามั ย ของผู ป ระกอบ
และบริการอาหาร โทษที่เกิดจากการกินอาหารที่ไมถูกสุขลักษณะ อันตรายที่เกิดจากจุลินทรีย
และสารปนเปอนในอาหาร การปองกันพาหะนําโรค การกําจัดขยะมูลฝอย
2. ตระหนั ก ถึ ง โทษที่ เ กิ ด จากการกิ น อาหารที่ ไ ม ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ อั น ตรายที่ เ กิ ด จากจุ ลิ น ทรี ย
และสารปนเปอนในอาหาร
3. มี ค วามสามารถป อ งกั น โทษที่ เ กิ ด จากการกิ น อาหารไม ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ ป อ งกั น อั น ตราย
ที่เกิดจากจุลินทรียและสารปนเปอนในอาหาร และสามารถกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี
4. มีความตระหนักในการความรูดานสุขาภิบาลอาหารไปใชในงานอาหาร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารตามหลักการและกระบวนการ
2. ประยุกตใชหลักการสุขาภิบาลอาหารในชีวิตประจําวัน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

159
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ย วกับหลักสุขาภิบาลสถานที่ประกอบและจําหน ายอาหาร การดูแลรักษาสุขภาพและ
สุ ข อนามั ย ของผูป ระกอบและผู บ ริก ารอาหาร การดู แ ลรั ก ษาสุ ข อนามัย ในการจั ด เก็ บ จั ด เตรี ย มและ
ประกอบอาหาร อันตรายที่เกิดจากจุลินทรียและสารปนเปอนในอาหาร การปองกันและการตรวจสอบ
การเก็บรักษาอาหาร การปองกันพาหะนําโรค และการกําจัดขยะมูลฝอย

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก

2404-2101
อาหารไทยยอดนิยม
0-4-2
จุดประสงครายวิชา
เพื่อให
1. มี ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ ชนิ ด ของอาหารไทยยอดนิ ย มประจํ า ภาค และอาหารไทยยอดนิ ย ม
นานาชาติ ตํารับมาตรฐาน เครื่องมืออุปกรณ วัตถุดิบ วัต ถุดิบทดแทน ลักษณะที่ดีของ
อาหารไทยยอดนิยม หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารไทยยอดนิยม การตกแตง
บรรจุภัณฑ เก็บรักษาอาหาร
2. มีความสามารถในการทําและใชตํารับมาตรฐาน
3. มีความสามารถในการเลือก ใชเครื่องมืออุปกรณ การเตรียมและเก็บรักษาวัตถุดิบ การเลือก
ใชบรรจุภัณฑ
4. มีความสามารถเลือก ใชวัตถุดิบทดแทน
5. มีความสามารถในการประกอบอาหารไทยยอดนิยม และการเก็บรักษา
6. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ เปนระเบียบเรียบรอย มีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการประกอบอาหารไทยยอดนิยม
2. ใชเครื่องมือ อุปกรณในการประกอบอาหารไทยยอดนิยมตามหลักการและกระบวนการ
3. ใชวัตถุดิบในการประกอบอาหารไทยยอดนิยมตามหลักการและกระบวนการ
4. ประกอบอาหารไทยยอดนิยมตามหลักการและกระบวนการ
5. ใชบรรจุภัณฑเหมาะสมกับประเภทของอาหารไทยยอดนิยม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารไทยยอดนิยมประจําภาค และอาหารไทยยอดนิยมนานาชาติ การทําตํารับ
มาตรฐานอาหารไทยยอดนิยม การเลือกใชเครื่องมืออุปกรณ การเตรียมและเก็บรักษาวัตถุดิบ การเลือกใช
วัตถุดิบทดแทน ลักษณะที่ดีของอาหารไทยยอดนิยม หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารไทยยอดนิยม
การจัดตกแตง การบรรจุภัณฑและการเก็บรักษาอาหาร
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2404-2102
อาหารวาง
0-4-2
จุดประสงครายวิชา
เพื่อให
1. มี ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ดิ บ และอุ ป กรณ หลั ก การประกอบอาหารว า ง การจั ด ตกแต ง
การบรรจุภัณฑ และเก็บรักษาอาหาร
2. มีความสามารถในการเตรียม และเก็บรักษาอาหาร
3. มีความสามารถเลือก ใชบรรจุภัณฑ
4. มีความสามารถประกอบอาหารวาง การจัดตกแตงและบริการ
5. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ เปนระเบียบเรียบรอย มีความรับผิดชอบ
มีความคิดสรางสรรค
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการประกอบอาหารวาง
2. ใชเครื่องมือ อุปกรณในการประกอบอาหารวางตามหลักการและกระบวนการ
3. ใชวัตถุดิบในการประกอบอาหารวางตามหลักการและกระบวนการ
4. ประกอบอาหารวางตามหลักการและกระบวนการ
5. ใชบรรจุภัณฑเหมาะสมกับประเภทของอาหารวาง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ การประกอบอาหารวาง การจัดตกแตงและบริการ
การบรรจุภัณฑและเก็บรักษาอาหาร
2404-2103
อาหารทองถิ่น
1-3-2
จุดประสงครายวิชา
เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุดิบและอุปกรณ อาหารตามประเพณีและเทศกาลสําคัญ วิธีการและ
เทคนิค การประกอบอาหารทองถิ่น การตกแตงอาหาร บรรจุภัณฑและการจัดจําหนาย
2. มีความสามารถเตรียมวัตถุดิบ เลือก ใชเครื่องมืออุปกรณ เลือกใชบรรจุภัณฑ
3. มีความสามารถจัดอาหารตามประเพณีและเทศกาลสําคัญ
4. มีความสามารถประกอบอาหารทองถิ่น จัดตกแตง จัดจําหนาย
5. ตระหนักถึงคุณคาของอาหารทองถิ่น
6. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ เปนระเบียบเรียบรอย มีความรับผิดชอบ
มีความคิดสรางสรรค
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการประกอบอาหารทองถิ่น
2. ใชเครื่องมือ อุปกรณในการประกอบอาหารทองถิ่นตามหลักการและกระบวนการ
3. ใชวัตถุดิบในการประกอบอาหารทองถิ่นตามหลักการและกระบวนการ
4. ประกอบอาหารทองถิ่นตามหลักการและกระบวนการ
5. ใชบรรจุภัณฑเหมาะสมกับประเภทของอาหารทองถิ่น
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใชวัตถุดิบประกอบอาหารทองถิ่น การเลือก ใชเครื่องมืออุปกรณ การจัดอาหาร
ตามประเพณีและเทศกาลสําคัญ วิธกี ารและเทคนิคการประกอบอาหารทองถิ่น การตกแตงอาหาร บรรจุภัณฑ
และการจัดจําหนาย
2404-2104
อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง
0-6-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทําอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง การวางแผนการปฏิบัติงาน การเตรียม
วัตถุดิบ อุปกรณและบุคลากร การกําหนดรายการอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง การดัดแปลงอาหาร
สรางและใชตํารับมาตรฐาน การเก็บรักษาอาหาร การคิดตนทุน
2. มีความสามารถในการวางแผนสําหรับประกอบอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง สรางและใชตํารับ
มาตรฐาน เก็บรักษาอาหาร จัดตกแตงอาหาร คิดตนทุน
3. มีความสามารถในการประกอบอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง
4. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ เปนระเบียบเรียบรอย มีความรับผิดชอบ
มีความคิดสรางสรรค
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการประกอบ การคิดตนทุนอาหารจัดเลี้ยงตามหลักการและกระบวนการ
2. วางแผนการปฏิบัติงานจัดเลี้ยงตามหลักการและกระบวนการ
3. สรางและใชตํารับอาหารตามหลักการและกระบวนการ
4. กําหนด ดัดแปลง และคิดตนทุนอาหารจัดเลี้ยงตามหลักการและกระบวนการ
5. ประกอบ ตกแตง เก็บรักษาอาหารจัดเลี้ยง ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง การวางแผน การเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณและ
บุคลากร การกําหนดรายการอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง การดัดแปลงอาหาร สรางและใชตํารับมาตรฐาน
หลักการและวิธีการประกอบอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง การเก็บรักษาอาหาร การจัดตกแตง การคิดตนทุน
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2404-2105
อาหารพรอมปรุง
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มี ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ ความหมายและประเภทของอาหารพร อ มปรุ ง เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ
การเลือกซื้อ เตรียม และเก็บรักษาวัตถุดิบ และวัตถุดิบทดแทน ลักษณะที่ดีของอาหารพรอม
ปรุง หลักการและเทคนิคการจัดอาหารพรอมปรุง บรรจุภัณฑ การเก็บรักษา การจัดจําหนาย
2. มีความสามารถในการเลือก ใชเครื่องมืออุปกรณ
3. มีความสามารถในการเตรียมและเก็บรักษาวัตถุดิบ
4. มีความสามารถในการเลือก ใชวัตถุดิบทดแทน
5. มีความสามารถในการจัดอาหารพรอมปรุง การเลือกใชบรรจุภัณฑ เก็บรักษา และจัดจําหนาย
อาหารพรอมปรุง
6. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ สะอาด ประหยัด ประณีต มีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการเลือก การเตรียม การจัด การเก็บรักษา การจัดจําหนายอาหารพรอม
ปรุงตามหลักการและกระบวนการ
2. ใชเครื่องมือ อุปกรณ บรรจุภัณฑในการจัดอาหารพรอมปรุงตามหลักการและกระบวนการ
3. ใชวัตถุดิบทดแทน และเก็บรักษาในการจัดอาหารพรอมปรุงตามหลักการและกระบวนการ
4. จัดและจําหนายอาหารพรอมปรุงตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของอาหารพรอมปรุง การเลือกใชเครื่องมือ
อุปกรณ การเลือกซื้อ เตรียมและเก็บรักษาวัตถุดิบ การเลือกใชวัตถุดิบทดแทน ลักษณะที่ดีของอาหาร
พรอมปรุง หลักการและเทคนิคการจัดอาหารพรอมปรุง การเลือกใชบรรจุภัณฑ การเก็บรักษาอาหารพรอมปรุง
และการจัดจําหนาย
2404-2106
ขนมไทยเพื่อการคา
0-6-2
จุดประสงครายวิชา
เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของขนมไทยเพื่อการคา ขนมไทยในเทศกาลตาง ๆ
ตํารับมาตรฐานขนมไทย เครื่องมืออุปกรณ วัตถุดิบ และวัตถุดิบทดแทน ลักษณะที่ดีของ
ขนมไทย หลักการและเทคนิคการประกอบขนมไทย การตกแตง บรรจุภัณฑ การเก็บรักษา
การคิดตนทุนและการจัดจําหนาย
2. มีความสามารถเลือก ใชเครื่องมืออุปกรณ เตรียมและเก็บรักษาวัตถุดิบ เลือกใชวัตถุดิบทดแทน
3. มีความสามารถสรางตํารับมาตรฐานขนมไทย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

163
4. มี ค วามสามารถประกอบขนมไทยเพื่ อ การค า จั ด ตกแต ง เลื อกใช บ รรจุ ภั ณ ฑ เก็ บ รั ก ษา
การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ คิดตนทุนและจัดจําหนาย
5. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ เปนระเบียบเรียบรอย มีความรับผิดชอบ
มีความคิดสรางสรรค
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ การประกอบขนมไทยเพื่อการคา
2. สรางตํารับมาตรฐานตามหลักการ
3. ใชเครื่องมือ อุปกรณในการประกอบขนมไทยตามหลักการและกระบวนการ
4. ใชวัตถุดิบในการประกอบขนมไทยตามหลักการและกระบวนการ
5. ประกอบ ตรวจสอบคุณภาพ และเก็บรักษาขนมไทยเพื่อการคาตามหลักการและกระบวนการ
6. ใชบรรจุภัณฑเหมาะสมกับประเภทของขนมไทย
7. คิดตนทุน จําหนายขนมไทยเพื่อการคาตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับการทําขนมไทยเพื่อการคา ขนมไทยในเทศกาลตางๆ การสรางตํารับมาตรฐานขนมไทย
การเลือกใชเครื่องมืออุปกรณ การเตรียมและเก็บรักษาวัตถุดิบ การเลือกใชวัตถุดิบทดแทน ลักษณะที่ดี
ของขนมไทย หลักการและเทคนิคการทําขนมไทยเพื่อการคา การจัดตกแตง การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา
การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ การคิดตนทุนและการจัดจําหนาย
2404-2107
เบเกอรี่เพื่อการคา
0-6-2
จุดประสงครายวิชา
เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของผลิตภัณฑเบเกอรี่เพื่อการคา การพัฒนาผลิตภัณฑ
เบเกอรี่ ตํ า รั บ มาตรฐาน เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ วั ต ถุ ดิ บ ลั ก ษณะที่ ดี ข องผลิ ต ภั ณ ฑ เ บเกอรี่
เพื่อการคา หลักการและเทคนิคการผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่เพื่อการคา การเก็บรักษาผลิตภัณฑ
เบเกอรี่กอนและหลังการบรรจุ การตรวจสอบคุณภาพ การบรรจุภัณฑและการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑเบเกอรี่
2. มีความสามารถเลือก ใชอุปกรณเครื่องมือ เตรียมและเก็บรักษาวัตถุดิบ วัตถุดิบ เก็บรักษา
ผลิตภัณฑกอนและหลังการบรรจุ
3. มีความสามารถสรางตํารับมาตรฐานผลิตภัณฑเบเกอรี่
4. มี ค วามสามารถผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ เ บเกอรี่ เลื อ กใช บ รรจุ ภั ณ ฑ เก็ บ รั ก ษาผลิ ต ภั ณ ฑ เ บเกอรี่
การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ การคิดตนทุนและการจัดจําหนาย
5. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ เปนระเบียบเรียบรอย มีความรับผิดชอบ
มีความคิดสรางสรรค
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่
2. สราง ใชตํารับมาตรฐานตามหลักการ
3. ใชเครื่องมือ อุปกรณในการผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่ตามหลักการและกระบวนการ
4. ใชวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่ตามหลักการและกระบวนการ
5. ผลิต พัฒนา ตรวจสอบคุณภาพ และเก็บรักษาผลิตภัณฑเบเกอรี่ตามหลักการและกระบวนการ
6. ใชบรรจุภัณฑเหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑเบเกอรี่
7. คิดตนทุน จําหนายผลิตภัณฑเบเกอรี่ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บัติ เ กี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑเ บเกอรี่ เ พื่ อ การคา การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ เ บเกอรี่ สร า งและใช ตํ า รั บ
มาตรฐาน การเลือกใชเครื่องมืออุปกรณ การเตรียมและเก็บรักษาวัตถุดิบ ลักษณะที่ดีของผลิตภัณ ฑ
เบเกอรี่เพื่อการคา หลักการและเทคนิคการผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่เพื่อการคา การเก็บรักษาผลิตภัณฑ
เบเกอรี่กอนและหลังการบรรจุ การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ การคิดตนทุนและการจัดจําหนาย
2404-2108
เคกและการแตงหนาเคก
0-6-2
จุดประสงครายวิชา
เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับ วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณในการทําเคกและแตงหนาเคก หลักการและ
เทคนิคการผลิตเคก ชนิดของวัสดุที่ใชตกแตง หลักการและเทคนิคการแตงหนาเคก และ
การบรรจุภัณฑ
2. มีความสามารถในการเลือก ใชเครื่องมืออุปกรณ เตรียมและเก็บรักษาวัตถุดิบ การเลือกใชบรรจุภัณฑ
3. มี ค วามสามารถในการผลิ ต เค ก ออกแบบ และแต ง หน า เค ก แบบต า งๆ การบรรจุ ภั ณ ฑ
เก็บรักษา คิดตนทุน และจัดจําหนาย
4. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ประหยัด รับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรค
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการแตงหนาเคก
2. ใชเครื่องมือ อุปกรณในการแตงหนาเคกตามหลักการและกระบวนการ
3. ใชวัตถุดิบการผลิตเคก และวัสดุการแตงหนาเคกตามหลักการและกระบวนการ
4. ผลิตเคก ออกแบบ ตกแตงหนาเคก เก็บรักษาตามหลักการและกระบวนการ
5. ใชบรรจุภัณฑเหมาะสมกับประเภทของเคก
6. คิดตนทุน จําหนายตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกใชวัตถุดิบและการเก็บรักษา การเลือกใชเครื่องมืออุปกรณ หลักการและ
เทคนิคการผลิตเคก การผลิตเคกชนิดตางๆ ชนิดของวัสดุที่ใชตกแตง หลักการ เทคนิคการแตงหนาเคก
ออกแบบและแตงหนาเคกแบบตางๆ การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา การคิดตนทุนและการจัดจําหนาย
2404-2109
เครื่องดื่มและไอศกรีม
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับประเภทเครื่องดื่มและไอศกรีม การเลือก การเตรียม และการเก็บรักษา
วัตถุดิบ การเลือกใชเครื่องมืออุปกรณ หลักการและเทคนิคการทําเครื่องดื่มและไอศกรีม
การจัดตกแตง บรรจุภัณฑ และการเก็บรักษา
2. มีความสามารถในการเลือก เตรียม และเก็บรักษาวัตถุดิบ
3. มีความสามารถในการเลือก ใชเครื่องมืออุปกรณ
4. มีความสามารถในการทําเครื่องดื่ม ไอศกรีม การตกแตง การเลือกใชบรรจุภัณฑ และการเก็บ
รักษาเครื่องดื่มและไอศกรีม
5. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความขยัน ซื่อสัตย รอบคอบ สะอาด ประหยัด และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกีย่ วกับเครื่องดื่มและไอศกรีมตามหลักการและกระบวนการ
2. ใชเครื่องมือ อุปกรณ บรรจุภัณฑเครื่องดื่มและไอศกรีมตามหลักการและกระบวนการ
3. เตรียม เก็บรักษาวัตถุดิบการทําเครื่องดื่มและไอศกรีมตามหลักการและกระบวนการ
4. ตกแตง เก็บรักษาเครื่องดื่มและไอศกรีมตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทเครื่องดื่มและไอศกรีม การเลือก เตรียม และการเก็บรักษาวัตถุดิบ
การเลือกใชเครื่องมืออุปกรณ หลักการและเทคนิคการทําเครื่องดื่มและไอศกรีม การจัดตกแตง การบรรจุ
ภัณฑ และการเก็บรักษา
2404-2110
ไอศกรีมและผลิตภัณฑนม
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับไอศกรีมและผลิตภัณฑนม การเลือกใชเครื่องมืออุปกรณในการเตรียม
และผลิตไอศกรีมและผลิตภัณฑนม การเตรียมและเก็บรักษาวัตถุดิบ ประเภทของไอศกรีม
และผลิตภัณฑนม ลักษณะทีด่ ีของไอศกรีมและผลิตภัณฑนม หลักการและเทคนิคการผลิต
ไอศกรีมและผลิตภัณฑนม การตกแตง บรรจุภัณฑ และการเก็บรักษา
2. มีความสามารถในการเลือก ใชเครื่องมืออุปกรณ
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3. มีความสามารถในการเตรียมและเก็บรักษาวัตถุดิบ
4. มีความสามารถในการผลิตไอศกรีมและผลิตภัณฑนม จัดตกแตง เลือกใชบรรจุภณ
ั ฑ และเก็บ
รักษาไอศกรีมและผลิตภัณฑนม
5. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ สะอาด ขยัน ประหยัด มีความรับผิดชอบ
มีความคิดสรางสรรค
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับไอศกรีมและผลิตภัณฑนมตามหลักการและกระบวนการ
2. ใชเครื่องมือ อุปกรณ บรรจุภัณฑไอศกรีมและผลิตภัณฑนมตามหลักการและกระบวนการ
3. เตรียม เก็บรักษาวัตถุดิบการทําไอศกรีมและผลิตภัณฑนมตามหลักการและกระบวนการ
4. ตกแตง เก็บรักษาไอศกรีมและผลิตภัณฑนมตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับไอศกรีมและผลิตภัณฑนม การเลือกใชเครื่องมืออุปกรณในการเตรียมและ
ผลิตไอศกรีมและผลิตภัณฑนม การเตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดิบ ประเภทของไอศกรีมและผลิตภัณฑนม
ลักษณะที่ดีของไอศกรีมและผลิตภัณฑนม หลักการและเทคนิคการผลิตไอศกรีมและผลิตภัณฑนม
การตกแตง การบรรจุภัณฑและการเก็บรักษาไอศกรีมและผลิตภัณฑนม
2404-2111
เครื่องดื่มและเครื่องดื่มสมุนไพร
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องดื่มและเครื่องดื่มสมุนไพร ประเภท ชนิด ประโยชนของสมุนไพร
เครื่องมืออุปกรณ วัตถุดิบในการเตรียม และผลิต ลักษณะที่ดีของเครื่องดื่มและเครื่องดื่ม
สมุนไพร การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่ม หลักการและเทคนิคการผลิตเครื่องดื่มและเครื่องดื่ม
สมุนไพร การจัดตกแตง และการเก็บรักษา
2. มีความสามารถในการเลือก ใชเครื่องมืออุปกรณ
3. มีความสามารถในการเตรียมและเก็บรักษาวัตถุดิบ
4. มีความสามารถในการผลิตเครื่องดื่มและเครื่องดื่มสมุนไพร จัดตกแตง และเก็บรักษา
5. มี กิ จ นิ สั ย ในการปฏิ บั ติ ง านด ว ยความละเอี ย ดรอบคอบ สะอาด ขยั น ประหยั ด มี ค วาม
รับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรค
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับเครื่องดื่มและเครื่องดื่มสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ
2. ใชเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องดื่มและเครื่องดื่มสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ
3. เตรียม เก็บรักษาวัตถุดิบการทําเครื่องดื่มและเครื่องดื่มสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ
4. ผลิต พัฒนา ตกแตง เก็บรักษาเครื่องดื่มและเครื่องดื่มสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดื่มและเครื่องดื่มสมุนไพร ประเภท ชนิด ประโยชนของสมุนไพร
เลือก ใชเครื่องมืออุปกรณ วัตถุดิบในการเตรียม และผลิต ลักษณะที่ดีของเครื่องดื่มและเครื่องดื่มสมุนไพร
การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่ม หลักการและเทคนิคการผลิตเครื่องดื่มและเครื่องดื่มสมุนไพร การจัดตกแตง
และการเก็บรักษา
2404-2112
ศิลปะการผสมเครื่องดื่ม
1-3-2
จุดประสงครายวิชา
เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับศิลปะในการผสมเครื่องดื่ม ความหมายของคําศัพทที่ใ ชในการผสม
เครื่องดื่ม ประเภทของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอล การเลือกใชเครื่องมือ
อุปกรณในการผสมเครื่องดื่ม การเลือกและเตรียมวัตถุดิบ การเก็บรักษาและการบริการเครื่องดื่ม
2. มีความเขาใจศิลปะในการผสมและจัดตกแตงเครื่องดื่ม
3. มีความสามารถในการเลือก ใชเครื่องมืออุปกรณ การเลือก เตรียมวัตถุดิบ
4. มีความสามารถประยุกตใชศิลปะในการผสมและจัดตกแตงเครื่องดื่ม
5. มีความสามารถในการผสม ตกแตง และบริการเครื่องดื่ม
6. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยรอบคอบ เปนระเบียบ ขยัน ประหยัด รับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรค
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับศิลปะการผสมเครื่องดื่มตามหลักการและกระบวนการ
2. ใชเครื่องมือ อุปกรณ การผสมเครื่องดื่มตามหลักการและกระบวนการ
3. เตรียมวัตถุดิบการผสมเครื่องดื่มตามหลักการและกระบวนการ
4. ผสม ตกแตง เก็บรักษา และบริการเครื่องดื่มตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะการผสมเครื่องดื่ม คําศัพทที่ใชในการผสมเครื่องดื่ม ประเภทของ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอล การเลือกและเตรียมวัตถุดิบ การเลือกใชเครื่องมืออุปกรณ
การผสมและตกแตงเครื่องดืม่ การเก็บรักษา และการบริการ
2404-2113
อาหารอาเซียน
1-3-2
จุดประสงครายวิชา
เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียน ประเภทและลักษณะของอาหารอาเซียน วัตถุดิบ
เครื่องมืออุปกรณ วัฒนธรรมการรับประทานอาหารอาเซียน หลักการและเทคนิคการประกอบ
อาหารอาเซียน การตกแตง การเก็บรักษา
2. มีความสามารถในการเลือก เตรียมวัตถุดิบ เลือก ใชเครื่องมืออุปกรณ
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3. มีความสามารถในการประกอบอาหารอาเซียน จัดตกแตง และเก็บรักษาอาหาร
4. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ เปนระเบียบเรียบรอย มีความรับผิดชอบ
มีความคิดสรางสรรค
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการประกอบอาหารอาเซียน
2. ใชเครื่องมือ อุปกรณในการประกอบอาหารอาเซียนตามหลักการและกระบวนการ
3. เตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารอาเซียนตามหลักการและกระบวนการ
4. ประกอบ ตกแตง เก็บรักษาอาหารอาเซียนตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียน ประเภทและลักษณะของอาหารอาเซียน การเลือกและ
เตรียมวัตถุดิบ การเลือกใชเครื่องมืออุปกรณ วัฒนธรรมการรับประทานอาหารอาเซียน หลักการและ
เทคนิคการประกอบอาหารอาเซียน การจัดตกแตง และการเก็บรักษา
2404-2114
อาหารเวียดนาม
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมเวียดนาม การเลือกใชเครื่องมืออุปกรณในการเตรียมและ
ประกอบอาหารเวียดนาม วัตถุดิบที่ใชประกอบอาหารเวียดนาม ชนิดและลักษณะที่ดีของ
อาหารเวียดนาม วัฒนธรรมการรับประทานอาหารเวียดนาม หลักการและเทคนิคการประกอบ
อาหารเวียดนาม การตกแตง และเก็บรักษาอาหาร
2. มีความสามารถในการเลือก ใชเครื่องมืออุปกรณ
3. มีความสามารถในการเตรียมและเก็บรักษาวัตถุดิบ
4. มีความสามารถในการประกอบอาหารเวียดนาม จัดตกแตง และเก็บรักษาอาหาร
5. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความสะอาด ประหยัด ขยัน รอบคอบ ประณีต มีความรับผิดชอบ
มีความคิดสรางสรรค
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการประกอบอาหารเวียดนาม
2. ใชเครื่องมือ อุปกรณในการประกอบอาหารเวียดนามตามหลักการและกระบวนการ
3. เตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารเวียดนามตามหลักการและกระบวนการ
4. ประกอบ ตกแตง เก็บรักษาอาหารเวียดนามตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัฒนธรรมเวียดนาม การเลือกใชเครื่องมืออุปกรณในการเตรียมและ
ประกอบอาหารเวียดนาม การเตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดิบ ชนิดและลักษณะที่ดีของอาหารเวียดนาม
วัฒนธรรมการรับประทานอาหารเวียดนาม หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารเวียดนาม การจัด
ตกแตง และการเก็บรักษาอาหาร
2404-2115
อาหารญี่ปุน
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน การเลือกใชเครื่องมืออุปกรณในการเตรียมและประกอบ
อาหารญี่ปุน วัตถุดิบที่ใชประกอบอาหารญี่ปุน วัฒนธรรมการรับประทานอาหารญี่ปุน ชนิด
และลักษณะที่ดีของอาหารญี่ปุน หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารญี่ปุน การตกแตง
และเก็บรักษาอาหาร
2. มีความสามารถในการเลือก ใชเครื่องมืออุปกรณ
3. มีความสามารถในการเตรียมและเก็บรักษาวัตถุดิบ
4. มีความสามารถในการประกอบอาหาญี่ปุน จัดตกแตง และเก็บรักษาอาหาร
5. มีกิจ นิสัยในการปฏิบัติงานดวยความสะอาด ประหยัด ขยัน รอบคอบ ประณี ต มีความ
รับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรค
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการประกอบอาหารญี่ปุน
2. ใชเครื่องมือ อุปกรณในการประกอบอาหารญี่ปุนตามหลักการและกระบวนการ
3. เตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารญี่ปุนตามหลักการและกระบวนการ
4. ประกอบ ตกแตง เก็บรักษาอาหารญี่ปุนตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุน การเลือกใชเครื่องมืออุปกรณในการเตรียมและประกอบ
อาหารญี่ปุน การเตรี ยมและการเก็บรัก ษาวัตถุดิบ วัฒนธรรมการรั บประทานอาหารญี่ปุน ชนิ ดและ
ลักษณะที่ดีของอาหารญี่ปุน หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารญี่ปุน การจัดตกแตง และการเก็บรักษา
2404-2116
อาหารจีน
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน การเลือกใชเครื่องมืออุปกรณในการเตรียมและประกอบ
อาหารจีน วัตถุดิบที่ใชประกอบอาหารจีน วัฒนธรรมการรับประทานอาหารจีน ชนิดและ
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ลั ก ษณะที่ ดี ข องอาหารจี น หลั ก การและเทคนิ ค การประกอบอาหารจี น การตกแต ง
และเก็บรักษาอาหาร
2. มีความสามารถในการเลือก ใชเครื่องมืออุปกรณ
3. มีความสามารถในการเตรียมและเก็บรักษาวัตถุดิบ
4. มีความสามารถในการประกอบอาหารจีน จัดตกแตง และเก็บรักษาอาหาร
5. มีกิจ นิสัยในการปฏิบัติงานดวยความสะอาด ประหยัด ขยั น รอบคอบ ประณีต มีความ
รับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรค
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการประกอบอาหารจีน
2. ใชเครื่องมือ อุปกรณในการประกอบอาหารจีนตามหลักการและกระบวนการ
3. เตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารจีนตามหลักการและกระบวนการ
4. ประกอบ ตกแตง เก็บรักษาอาหารจีนตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน การเลือกใชเครื่องมืออุปกรณในการเตรียมและประกอบ
อาหารจีน การเตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดิบ วัฒนธรรมการรับประทานอาหารจีน ชนิดและลักษณะที่ดี
ของอาหารจีน หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารจีน การจัดตกแตง และการเก็บรักษาอาหาร
2404-2117
อาหารเกาหลี
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มี ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมเกาหลี การเลื อ กใช เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ใ นการเตรี ย ม
และประกอบอาหารเกาหลี วัตถุดิบที่ใชประกอบอาหารเกาหลี วัฒนธรรมการรับประทาน
อาหารเกาหลี ชนิดและลักษณะที่ดีของอาหารเกาหลี หลักการและเทคนิคการประกอบอาหาร
เกาหลี การตกแตง และเก็บรักษาอาหาร
2. มีความสามารถในการเลือก ใชเครื่องมืออุปกรณ
3. มีความสามารถในการเตรียมและเก็บรักษาวัตถุดิบ
4. มีความสามารถในการประกอบอาหารเกาหลี จัดตกแตง และเก็บรักษาอาหาร
5. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความสะอาด ประหยัด ขยัน รอบคอบ ประณีต
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการประกอบอาหารเกาหลี
2. ใชเครื่องมือ อุปกรณในการประกอบอาหารเกาหลีตามหลักการและกระบวนการ
3. เตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารเกาหลีตามหลักการและกระบวนการ
4. ประกอบ ตกแตง เก็บรักษาอาหารเกาหลีตามหลักการและกระบวนการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

171
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมเกาหลี การเลื อ กใช เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ใ นการเตรี ย มและ
ประกอบอาหารเกาหลี การเตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดิบ วัฒนธรรมการรับประทานอาหารเกาหลี ชนิด
และลักษณะที่ดีของอาหารเกาหลี หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารเกาหลี การจัดตกแตง และ
การเก็บรักษาอาหาร
2404-2118
อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญและประโยชนของอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร
ชนิดของสมุนไพรที่นํามาทําอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องมืออุปกรณ วัตถุดิบ ลักษณะที่ดี
ของอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
สมุนไพร การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร การจัดตกแตง และการเก็บรักษา
2. มีความสามารถในการเลือก ใชเครื่องมืออุปกรณ
3. มีความสามารถในการเตรียมและเก็บรักษาวัตถุดิบ
4. มี ค วามสามารถในการประกอบอาหารและเครื่ อ งดื่ ม สมุ น ไพร การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ
การตกแตง และการเก็บรักษา
5. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ สะอาด ประหยัด ประณีต มีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการประกอบอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร
2. ใช เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ใ นการประกอบอาหารและเครื่ อ งดื่ ม สมุ น ไพรตามหลั ก การและ
กระบวนการ
3. เตรี ย ม เก็ บ รั ก ษาวั ต ถุ ดิ บ การประกอบอาหารและเครื่ อ งดื่ ม สมุ น ไพรตามหลั ก การและ
กระบวนการ
4. ประกอบ พัฒนา ตกแตง เก็บรักษาอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญและประโยชนของอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร
ชนิดของสมุนไพรที่นํามาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม การเลือกใชเครื่องมืออุปกรณ การเตรียมและการ
เก็บรักษาวัตถุดิบ ลักษณะที่ดีของอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร หลักการและเทคนิคการประกอบอาหาร
และเครื่องดื่มสมุนไพร การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร การจัดตกแตง และการเก็บ
รักษาอาหาร
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2404-2119
อาหารบุคคลภาวะพิเศษ
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มี ค วามเข า ใจประเภทบุ ค คลภาวะพิเ ศษ สรีร ะวิทยาของบุ ค คลภาวะพิ เ ศษ ความตอ งการ
พลังงานและสารอาหาร วัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารบุคคลภาวะพิเศษ การเตรียมวัตถุดิบ
การเลื อ กใช วั ต ถุ ดิ บ ทดแทน หลั ก การและเทคนิ ค การประกอบอาหารบุ ค คลภาวะพิ เ ศษ
การบริการอาหารบุคคลภาวะพิเศษ การเก็บรักษาอาหารบุคคลภาวะพิเศษ
2. มีความสามารถกําหนดรายการอาหารและคํานวณความตองการสารอาหารของบุคคลภาวะ
พิเศษจากตารางแสดงคุณคาอาหารไทย
3. มีความสามารถเตรียมวัตถุดิบ เลือกใชวัตถุดิบทดแทน ประกอบอาหาร เก็บรักษาอาหาร
จัดบริการอาหารสําหรับบุคคลภาวะพิเศษ
4. เห็นคุณคาของอาหารและโภชนาการสําหรับบุคคลภาวะพิเศษ
5. มีกิ จนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติ งานดวยความเปนระเบีย บเรี ยบรอย ประณีต รอบคอบและ
มีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับบุคคลภาวะพิเศษตามหลักการและกระบวนการ
2. กําหนด คํานวณคุณคาอาหารบุคคลภาวะพิเศษตามหลักการและกระบวนการ
3. ใช เตรียมวัตถุดิบ และวัตถุดิบทดแทนการประกอบอาหารบุคคลภาวะพิเศษตามหลักการและ
กระบวนการ
4. ประกอบ เก็บรักษา บริการอาหารบุคคลภาวะพิเศษตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของบุคคลภาวะพิเศษ การเปลี่ยนแปลงทางสรีระของบุคคลภาวะ
พิเศษ ความตองการพลังงานและสารอาหาร การคํานวณและการกําหนดรายการอาหารสําหรับบุคคลภาวะ
พิเศษ การเลือกใชและการเตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารบุคคลภาวะพิเศษ การเลือกใชวัตถุดิบ
ทดแทน หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารบุคคลภาวะพิเศษ การจัดบริการอาหารบุคคลภาวะพิเศษ
และการเก็บรักษาอาหาร
2404-2120
อาหารบําบัดโรค
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับอาหารบําบัดโรค โภชนาการสําหรับผูปวย การกําหนดรายการอาหาร
บําบัดโรค วัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารบําบัดโรค การเลือกใชวัตถุดิบทดแทน หลักการ
และเทคนิคการประกอบอาหารบําบัดโรค การบริการอาหารบําบัดโรค การเก็บรักษาอาหาร
บําบัดโรค
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2. มีความสามารถคํานวณความตองการพลังงานและสารอาหารของผูปวยจากตารางแสดงคุณคา
อาหารไทย
3. มีความสามารถเตรียมวัตถุดิบ เลือกใชวัตถุดิบทดแทน ประกอบอาหาร เก็บรักษาอาหาร
จัดบริการอาหารสําหรับผูปวย
4. เห็นคุณคาของอาหารและโภชนาการสําหรับผูปวย
5. มีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบและมี
ความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับอาหารบําบัดโรคตามหลักการและกระบวนการ
2. กําหนด คํานวณคุณคาอาหารสําหรับผูปวย และอาหารบําบัดโรคตามหลักการและกระบวนการ
3. ใช เตรี ย มวั ต ถุ ดิ บ และวั ต ถุ ดิ บ ทดแทนการประกอบอาหารบํ า บั ด โรคตามหลั ก การและ
กระบวนการ
4. ประกอบ เก็บรักษา บริการอาหารบําบัดโรคตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญของอาหารบําบัดโรค หลักโภชนาการสําหรับผูปวย หลักการ
คํานวณพลังงานและสารอาหารสําหรับผูปวย หลักการกําหนดรายการอาหารบําบัดโรค หลักการเลือกใช
และการเตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารบําบัดโรค การเลือกใชวัตถุดิบทดแทน หลักการและเทคนิค
การประกอบอาหารบําบัดโรค การจัดบริการอาหารบําบัดโรค และการเก็บรักษาอาหาร
2404-2121
อาหารลดน้ําหนัก
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของอาหารลดน้ําหนัก เครื่องมือ
อุปกรณ วัตถุ ดิบ การใชวัตถุดิ บทดแทน ลักษณะที่ดี ของอาหารลดน้ําหนัก การคํานวณ
พลังงานและการกําหนดอาหารลดน้ําหนัก หลักการประกอบอาหารลดน้ําหนัก การจัดตกแตง
การเก็บรักษาอาหาร
2. มีความสามารถในการเลือก ใชเครื่องมืออุปกรณ
3. มีความสามารถในการเตรียมและเก็บรักษาวัตถุดิบ
4. มีความสามารถในการเลือกใชวัตถุดิบทดแทน
5. มีความสามารถในการคํานวณและกําหนดอาหารจากตารางแสดงคุณคาอาหารไทย
6. มีความสามารถในการประกอบอาหารลดน้ําหนัก การจัดตกแตง การเก็บรักษา
7. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ สะอาด ประหยัด ประณีต มีความรับผิดชอบ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับอาหารลดน้ําหนักตามหลักการและกระบวนการ
2. กําหนด คํานวณคุณคาอาหารลดน้ําหนักตามหลักการและกระบวนการ
3. ใช เตรียมวัตถุดิบ และวัตถุดิบทดแทนอาหารลดน้ําหนักตามหลักการและกระบวนการ
4. ประกอบ ตกแตง เก็บรักษา อาหารลดน้ําหนักตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญและประโยชนของอาหารลดน้ําหนัก การเลือกใช
เครื่องมืออุปกรณ การเตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดิบ การเลือกใชวตั ถุดิบทดแทน ลักษณะที่ดีของอาหาร
ลดน้ําหนัก การคํานวณพลังงานและการกําหนดอาหารลดน้ําหนัก หลักการประกอบอาหารลดน้ําหนัก
การจัดตกแตง และการเก็บรักษาอาหาร
2404-2122
อาหารชีวจิต
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและประโยชนของอาหารชีวจิต เครื่องมืออุปกรณ วัตถุดิบ
การใช วั ต ถุ ดิ บ ทดแทน ลั ก ษณะที่ ดี ข องอาหารชี ว จิ ต หลั ก การประกอบอาหารชี ว จิ ต
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารชีวจิต การจัดตกแตง บรรจุภัณฑ การเก็บรักษาอาหาร
2. มีความสามารถในการเลือก ใชเครื่องมืออุปกรณ
3. มีความสามารถในการเตรียมและเก็บรักษาวัตถุดิบ
4. มีความสามารถในการเลือกใชวัตถุดิบทดแทน
5. มีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารชีวจิต
6. มีความสามารถในการประกอบอาหารชีวจิต การจัดตกแตง การเลือกใชบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา
7. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ สะอาด ประหยัด ประณีต มีความ
รับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับอาหารชีวจิตตามหลักการและกระบวนการ
2. ใชเครื่องมือ อุปกรณการประกอบอาหารชีวจิตตามหลักการและกระบวนการ
3. ใชวัตถุดิบ และวัตถุดิบทดแทนการประกอบอาหารชีวจิตตามหลักการและกระบวนการ
4. ประกอบ พัฒนา ตกแตง บรรจุภัณฑ เก็บรักษาอาหารชีวจิตตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความหมายและประโยชน ข องอาหารชี ว จิ ต การเลื อ กใช เ ครื่ อ งมื อ
อุปกรณ การเตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดิบ การเลือกใชวัตถุดิบทดแทน ลักษณะที่ดีของอาหารชีวจิต
หลักการประกอบอาหารชีวิต การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารชีวจิต การจัดตกแตง การบรรจุภัณฑ และการ
เก็บรักษาอาหาร
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2404-2123
อาหารสมุนไพร
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มี ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ ความหมายและประโยชนข องอาหารสมุ น ไพร ชนิ ด ของสมุน ไพร
การเลือกใชเครื่องมืออุปกรณ การเตรียมและเก็บรักษาวัตถุดิบ การใชวัตถุดิบทดแทน ลักษณะที่ดี
ของอาหารสมุนไพร หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารสมุนไพร การพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารสมุนไพร การตกแตง บรรจุภัณฑและการเก็บรักษา
2. มีความสามารถในการเลือก ใชเครื่องมืออุปกรณ เตรียม และเก็บรักษาวัตถุดิบ
3. มีความสามารถในการเลือก ใชวัตถุดิบทดแทน
4. มีความสามารถในการประกอบอาหารสมุนไพร พัฒนาผลิตภัณฑอาหารสมุนไพร จัดตกแตง
เลือกใชบรรจุภัณฑ และเก็บรักษาอาหารสมุนไพร
5. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ ขยัน ประหยัด มีความรับผิดชอบ
มีความคิดสรางสรรค
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับอาหารสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ
2. ใชเครื่องมือ อุปกรณการประกอบอาหารสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ
3. ใชวัตถุดิบ และวัตถุดิบทดแทนการประกอบอาหารสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ
4. ประกอบ พัฒนา ตกแตง บรรจุภัณฑ เก็บรักษาอาหารสมุนไพรตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประโยชนของอาหารสมุนไพร ชนิดของสมุนไพรที่นํามา
ประกอบอาหาร การเลือกใชเครื่องมืออุปกรณ การเตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดิบ การเลือกใชวัตถุดิบ
ทดแทน ลักษณะที่ดีของอาหารสมุนไพร หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารสมุนไพร การพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหารสมุนไพร การจัดตกแตง การบรรจุภัณฑและการเก็บรักษาอาหาร
2404-2124
อาหารโรงพยาบาล
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับหลักโภชนาการสําหรับผูปวยและผูปวยพักฟน สาเหตุ อาการ การปองกันและ
การบําบัดโรค ประเภทและชนิดของอาหารโรงพยาบาล การกําหนดรายการอาหารและ
การคํานวณอาหารจากรายการอาหารแลกเปลี่ยน การเลือกใชและการเตรียมวัตถุดิบสําหรับ
ประกอบอาหารโรงพยาบาล หลั ก การและเทคนิ ค การประกอบอาหารโรงพยาบาล
การจัดบริการอาหารโรงพยาบาล และการเก็บรักษาอาหาร
2. มีความสามารถในการกําหนดรายการอาหารและการคํานวณอาหารจากรายการอาหาร แลกเปลี่ยน
3. มีความสามารถในการเลือก ใช เตรียมวัตถุดิบ
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4. มีความสามารถในการประกอบอาหารโรงพยาบาล จัดบริการ และเก็บรักษา
5. มี กิ จ นิ สั ย ในการปฏิ บั ติ ง านด ว ยความละเอี ย ดรอบคอบ สะอาด ประหยั ด ประณี ต
มีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับอาหารโรงพยาบาลตามหลักการและกระบวนการ
2. กําหนด คํานวณคุณคาทางอาหารโรงพยาบาลตามหลักการและกระบวนการ
3. ใชวัตถุดิบการประกอบอาหารโรงพยาบาลตามหลักการและกระบวนการ
4. ประกอบ บริการ เก็บรักษาอาหารโรงพยาบาลตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักโภชนาการสําหรับผูปวยและผูปวยพักฟน สาเหตุ อาการ การปองกัน
และการบําบัดโรค ประเภทและชนิดของอาหารโรงพยาบาล การกําหนดรายการอาหารและการคํานวณ
อาหารจากรายการอาหารแลกเปลี่ยน การเลือกใชและการเตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารโรงพยาบาล
หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารโรงพยาบาล การจัดบริการอาหารโรงพยาบาล และการเก็บรักษาอาหาร
2404-2125
อาหารมังสวิรตั ิ
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและประโยชนของอาหารมังสวิรัติ การเลือกใชเครื่องมือ
อุปกรณ การเตรียมและเก็บรักษาวัตถุดิบ วัตถุดิบทดแทน ลักษณะที่ดีของอาหารมังสวิรัติ
หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารมังสวิรัติ การตกแตง และการเก็บรักษา
2. มีความสามารถในการเตรียมและเก็บรักษาวัตถุดิบ วัตถุดิบทดแทน การเลือก ใชเครื่องมือ
อุปกรณสําหรับประกอบอาหารมังสวิรตั ิ
3. มีความสามารถในการประกอบอาหารมังสวิรัติ การจัดตกแตง และเก็บรักษาอาหาร
4. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ สรางสรรคและมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับอาหารมังสวิรัติตามหลักการและกระบวนการ
2. ใชเครื่องมือ อุปกรณการประกอบอาหารมังสวิรัติ
3. ใชวัตถุดิบ และวัตถุดิบทดแทนการประกอบอาหารมังสวิรัติตามหลักการและกระบวนการ
4. ประกอบ ตกแตง เก็บรักษาอาหารมังสวิรัติตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย และประโยชนของอาหารมังสวิรัติ การเลือกใชเครื่องมือ
อุปกรณ การเตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดิบ การเลือกใชวัตถุดิบทดแทน ลักษณะที่ดีของอาหารมังสวิรัติ
หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารมังสวิรัติ การจัดตกแตง และการเก็บรักษาอาหาร
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2404-2126
อาหารเด็ก
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กทารก วัยกอนเรียนและวัยเรียน การใหอาหารเสริมเด็ก
วัยทารก การคํานวณและการกําหนดรายการอาหารสําหรับเด็กวัยตาง ๆ การเลือกใชและ
การเตรียมวัตถุดิบ หลักการและเทคนิคการประกอบเด็ก การจัดบริการอาหารเด็ก และการ
เก็บรักษาอาหาร
2. มีความสามารถในการคํานวณและกําหนดรายการอาหารเด็กวัยตาง ๆ
3. มีความสามารถเลือก ใช และเตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารเด็ก
4. มีความสามารถในการประกอบอาหารเด็ก การจัดบริการ และเก็บรักษา
5. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความขยัน ซื่อสัตย รอบคอบ อดทน และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับอาหารเด็กตามหลักการและกระบวนการ
2. กําหนด คํานวณคุณคาอาหารเด็กตามหลักการและกระบวนการ
3. ใชวัตถุดิบประกอบอาหารเด็กตามหลักการและกระบวนการ
4. ประกอบ บริการ เก็บรักษาอาหารเด็กตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กวัยทารก วัยกอนเรียนและวัยเรียน การใหอาหาร
เสริมสําหรับเด็กวัยทารก การคํานวณและการกําหนดรายการอาหารสําหรับเด็กวัยตาง ๆ การเลือกใชและ
การเตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารเด็ก หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารเด็ก การจัดบริการ
อาหารเด็ก และการเก็บรักษาอาหาร
2404-2127
อาหารผูสูงอายุ
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาของผูสูงอายุ ความตองการพลังงานและ
สารอาหาร การกําหนดรายการ วัตถุดิบ หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารผูสูงอายุ
การจัดบริการอาหารผูสูงอายุ และการเก็บรักษาอาหาร
2. มีความสามารถในการคํานวณและกําหนดรายการอาหารผูสูงอายุ
3. มีความสามารถเลือก ใช และเตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารผูสูงอายุ
4. มีความสามารถในการประกอบอาหารผูสูงอายุ การจัดบริการ และเก็บรักษา
5. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความขยัน ซื่อสัตย
รอบคอบ สะอาด ประหยัด และ
มีความรับผิดชอบ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

178
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับอาหารผูสูงอายุตามหลักการและกระบวนการ
2. กําหนด คํานวณคุณคาอาหารผูสูงอายุตามหลักการและกระบวนการ
3. ใชวัตถุดิบประกอบอาหารผูสูงอายุตามหลักการและกระบวนการ
4. ประกอบ บริการ เก็บรักษาอาหารผูสูงอายุตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาของผูสูงอายุ ความตองการพลังงานและ
สารอาหาร การคํานวณและการกําหนดรายการอาหารสําหรับผูสูงอายุ การเลือกใชและการเตรียม วัตถุดิบ
สําหรับประกอบอาหารผูสูงอายุ หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารผูสูงอายุ การจัดบริการอาหาร
ผูสูงอายุ และการเก็บรักษาอาหาร
2404-2128
การบรรจุภัณฑอาหาร
1-2-2
จุดประสงครายวิชา
เพื่อให
1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับบรรจุภัณฑอาหาร ชนิดและคุณสมบัติของวัสดุบรรจุภณ
ั ฑอาหาร
2. มีความสามารถเลือกใชบรรจุภณ
ั ฑอาหารเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
3. มีความตระหนักถึงการอนุรกั ษสิ่งแวดลอม
4. มีกิจนิสัยในการเรียนดวยความขยัน สนใจใฝรู มีวินัย มีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับบรรจุภัณฑอาหารตามหลักการและกระบวนการ
2. ใชบรรจุภณ
ั ฑอาหารเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรูทั่วไปของบรรจุภัณฑอาหาร ชนิดและคุณสมบัติของวัสดุ บรรจุภัณฑอาหาร
การเลือกใชบรรจุภัณฑอาหาร และบรรจุภัณฑอาหารเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
2404-2129
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
1-4-3
จุดประสงครายวิชา
เพื่อให
1. มี ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การและขั้ น ตอนการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
และการยอมรับผลิตภัณฑ การคนควา ทดลองพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
2. มีความสามารถในการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร
3. มีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
4. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรค
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารตามหลักการและกระบวนการ
2. คนควา พัฒนา ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑอาหารตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร การประเมินคุณภาพ
และการยอมรับผลิตภัณฑอาหาร การคนควา ทดลองพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
2404-2130
การจัดการรานอาหาร
1-2-2
จุดประสงครายวิชา
เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบและการจัดตั้งกิจการรานจําหนายอาหาร การประกอบอาหาร
เพื่อจําหนาย การเลือกเครื่องใชอุปกรณใหเหมาะสมกับประเภทรานอาหาร การบรรจุภัณฑอาหาร
การคํานวณตนทุน การทําบัญชีและการเสียภาษี
2. มีความเขาใจกระบวนการดําเนินกิจการรานอาหาร
3. มีความสามารถเลือกใช อุปกรณเครื่องใชเหมาะสมกับประเภทรานอาหาร
4. มีความสามารถวิเคราะหความตองการของตลาดเกี่ยวกับกิจการรานอาหาร
5. มีความสามารถเตรียมการดําเนินงานกิจการรานอาหาร
6. มีเจตคติที่ดีตออาชีพธุรกิจอาหารและมีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความขยัน ซื่อสัตย
อดทน และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการรานอาหารตามหลักการและกระบวนการ
2. ใชอุปกรณเครื่องใชเหมาะสมกับประเภทรานอาหารตามหลักการ
3. ประกอบ บรรจุภัณฑ คํานวณตนทุน จําหนายอาหารตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวางรูปแบบและการจัดตั้งกิจการรานจําหนายอาหาร การประกอบ
อาหารเพื่อจัดจําหนาย การตลาดเกี่ยวกับงานอาหาร การเลือกอุปกรณเครื่องใชใหเหมาะสมกับประเภท
ของรานอาหาร การบรรจุภัณฑอาหาร การคํานวณตนทุน การทําบัญชีและการเสียภาษี
2404-2131
ใบตองและแกะสลักเพื่องานอาหาร
1-3-2
จุดประสงครายวิชา
เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับงานใบตองเพื่องานอาหาร การแกะสลักผัก ผลไมและวัสดุอื่น เลือก
เตรี ย ม ใช วั ต ถุ ดิ บ / เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ การออกแบบและประดิ ษ ฐ ต กแต ง งานใบตองและ
แกะสลัก การเก็บรักษาชิ้นงานใบตองและแกะสลัก การจัดตกแตงและนําไปใช
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2. มีความสามารถในการออกแบบและประดิษฐ ตกแตงงานใบตองและแกะสลักที่ใชในงานอาหาร
3. ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ ประหยัด สะอาดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับงานใบตองเพื่องานอาหาร การแกะสลักผัก ผลไมตามหลักการและกระบวนการ
2. ใชเครื่องมืออุปกรณงานใบตองและแกะสลักตามหลักการและกระบวนการ
3. ใชวัตถุดิบงานใบตองและแกะสลักตามหลักการและกระบวนการ
4. ประดิษฐงานใบตองและแกะสลักเพื่องานอาหารตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานใบตองเพื่องานอาหาร การแกะสลักผัก ผลไมและวัสดุอื่น การเลือก
เตรียม ใชวัตถุดิบและเครื่องมืออุปกรณ การออกแบบ และประดิษฐตกแตงงานใบตองและแกะสลัก
การเก็บรักษาชิ้นงานใบตองและงานแกะสลัก การจัดตกแตงและนําไปใช
2404-2132
การจัดตกแตงโตะอาหาร
1-2-2
จุดประสงครายวิชา
เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับการจัดตกแตงโตะอาหารดวยดอกไมและวัสดุอื่น ประเภท ชนิดของ
วัสดุ และเครื่องมื ออุปกรณที่ใ ช ในการตกแตงโตะอาหาร วางแผนและออกแบบ เลื อก
เตรียม จัดตกแตงโตะอาหาร การเก็บรักษา
2. มีความสามารถในการวางแผน ออกแบบ เตรียม จัดตกแตงโตะอาหาร การเก็บรักษา
3. ปฏิ บั ติ ง านด ว ยความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ย ประณี ต รอบคอบ ประหยั ด ปลอดภั ย
และอนุรกั ษสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดตกแตงโตะอาหารตามหลักการและกระบวนการ
2. วางแผน ออกแบบตกแตงโตะอาหารตามหลักการและกระบวนการ
3. ใชเครื่องมืออุปกรณ ตกแตงโตะอาหารตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตกแตงโตะอาหารดวยดอกไมและวัสดุอื่น ประเภท ชนิดของวัสดุ
และเครื่องมืออุปกรณที่ใชในการตกแตงโตะอาหาร วางแผนและออกแบบ เลือก เตรียม จัดตกแตงโตะ
อาหาร การเก็บรักษา
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2404-2133
ศิลปะและการออกแบบอาหาร
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับองคประกอบศิลปะ ทฤษฎีสี และหลักการออกแบบ
2. มีทักษะในการใชสี เสนในการออกแบบชิ้นงาน และบรรจุภัณฑ
3. มี กิ จ นิ สั ย ในการทํ า งาน ปฏิ บั ติ ง านด ว ยความรอบคอบ ประณี ต เรี ย บร อ ย ปลอดภั ย
ใชทรัพยากรอยางประหยัด คุมคา และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักศิลปะการออกแบบในงานอาหาร
2. ออกแบบ ประยุกตชิ้นงานในงานธุรกิจอาหารตามหลักศิลปะ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ องคประกอบศิลปะเบื้องตน โครงสรางและหลักของงานศิลปะหลักการ
ออกแบบ การเขียนแบบ ทฤษฎีสี ลักษณะมิติตางๆ เทคนิคการใชเสน สี รูปแบบในงานออกแบบตางๆ
วิธีการออกแบบตกแตงเพื่อประกอบธุรกิจอาหารเบื้องตน การออกแบบบรรจุภัณฑงานอาหาร
2404-2134
การนําเสนองานอาหาร
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับความรูทั่วไปในการนําเสนอ การเตรียมการนําเสนอ การใชเทคโนโลยี
การประเมินผล
2. มีทักษะในการนําเสนองานอาชีพคหกรรมอยางมีระบบ
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย มีมนุษยสัมพันธ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและ
สามารถแกปญหาเฉพาะหนา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการนําเสนองานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ
2. ใชสื่อประกอบการนําเสนองานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ
3. ประเมินผลการนําเสนองานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูทั่วไปในการนําเสนอ การเตรียมนําเสนอ การนําเทคโนโลยีมาใชใน
การนําเสนอ การประเมินผล
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2404-2201
การถนอมและแปรรูปอาหาร
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการถนอมอาหาร การแปรรูปอาหาร การเลือกใชวัตถุดิบในทองถิ่น
เครื่องมืออุปกรณและเทคโนโลยีที่ใชในการถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร
2. มีความเขาใจขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ
3. มีความสามารถในการถนอมอาหาร แปรรูปอาหาร ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ และการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม ๆ การบรรจุภัณฑเพื่อจําหนายโดยประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. ตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของกระบวนการถนอมอาหารและแปรรูป อาหาร
5. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความขยัน อดทน รอบคอบ ประหยัด และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการถนอมอาหารและแปรรูปอาหารตามหลักการและกระบวนการ
2. ใชวัตถุดิบการถนอมอาหารและแปรรูปอาหารตามหลักการและกระบวนการ
3. ใชเครื่องมืออุปกรณและเทคโนโลยีการถนอมอาหารและแปรรูปอาหารตามหลักการและกระบวนการ
4. แปรรูป พัฒนา ตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร ปจจัยที่มีผลตอการถนอมอาหารและ
แปรรูปอาหาร การใชวัตถุดิบทั่วไปและวัตถุดิบในทองถิ่น การใชเครื่องมืออุปกรณและเทคโนโลยีขั้น
พื้นฐาน การตรวจสอบคุณภาพ การบรรจุภัณฑ การพัฒนาผลิตภัณฑ
2404-2202
การแปรรูปเนือ้ สัตว
1-4-3
จุดประสงครายวิชา
เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ องคประกอบทางเคมีและการเปลีย่ นแปลงของเนื้อสัตวหลังการฆา
การเลือกใชวตั ถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ
2. มีความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปเนื้อสัตว การพัฒนาผลิตภัณฑ การบรรจุภณ
ั ฑ
และการจัดจําหนาย
3. มีความสามารถในการวางแผนการแปรรูปเนื้อสัตว การแปรรูปเนื้อสัตว ตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ และพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ บรรจุภัณฑและจัดจําหนาย โดยประยุกตใชเทคโนโลยี
4. ตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
5. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความขยัน รอบคอบ สะอาด อดทน และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการแปรรูปเนื้อสัตวตามหลักการและกระบวนการ
2. ใชวัตถุดิบการแปรรูปเนื้อสัตวตามหลักการและกระบวนการ
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3. ใชเครื่องมืออุปกรณการแปรรูปเนื้อสัตวตามหลักการและกระบวนการ
4. แปรรูป พัฒนา ตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑ เก็บรักษา จัดจําหนายตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การแปรรู ป เนื้ อ สั ต ว องค ป ระกอบทางเคมี ข องเนื้ อ สั ต ว การ
เปลี่ยนแปลงเนื้อสัตวหลังการฆา การตัดซากสัตว การเลือกใชและการเตรียมวัตถุดิบ สารเคมี เครื่องเทศ
เครื่องมืออุปกรณในการแปรรูปเนื้อสัตว การวางแผนการผลิต หลักการ วิธีการ และเทคนิคการแปรรูป
การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา การจัดจําหนาย การพัฒนาผลิตภัณฑ
การสุขาภิบาลและการรักษาสิ่งแวดลอม
2404-2203
การแปรรูปผักและผลไม
1-4-3
จุดประสงครายวิชา
เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ ประเภทและชนิดของการแปรรูปผักและผลไม องคประกอบ
ทางเคมีของผักและผลไม การเปลี่ยนแปลงของผักและผลไมหลังการเก็บเกี่ยว การเลือกใช
วัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณในการแปรรูปผักและผลไม
2. มีความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปผักและผลไม การพัฒนาผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ
และการจัดจําหนาย
3. มีความสามารถในการวางแผนการแปรรูปผักและผลไม การแปรรูปผักและผลไม ตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ และพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ บรรจุภัณฑและจัดจําหนาย โดยประยุกตใชเทคโนโลยี
4. ตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
5. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความขยัน รอบคอบ สะอาด อดทน และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการแปรรูปผักและผลไมตามหลักการและกระบวนการ
2. ใชวัตถุดิบการแปรรูปผักและผลไมตามหลักการและกระบวนการ
3. ใชเครื่องมืออุปกรณการแปรรูปผักและผลไมตามหลักการและกระบวนการ
4. แปรรูป พัฒนา ตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑ เก็บรักษา จัดจําหนายตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการแปรรูปผักและผลไม องคประกอบทางเคมีของผักและผลไม
การเปลี่ยนแปลงของผักและผลไมห ลั งการเก็บเกี่ย ว การเลือ กใชและการเตรีย มวัตถุดิบ การเลื อกใช
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ใ นการแปรรู ป ผั ก และผลไม การวางแผนการผลิ ต หลั ก การ วิ ธี ก าร และเทคนิ ค
การแปรรู ป ผั ก และผลไม การตรวจสอบคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ การบรรจุ ภั ณ ฑ การเก็ บ รั ก ษา
การจัดจําหนาย การพัฒนาผลิตภัณฑ การสุขาภิบาลและการรักษาสิ่งแวดลอม
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2404-2204
การแปรรูปธัญพืช
1-4-3
จุดประสงครายวิชา
เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ ประเภทและชนิดของการแปรรูปธัญพืช องคประกอบของ
เมล็ดธัญพืช การเลือกใชวัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณในการแปรรูปธัญพืช
2. มีความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปธัญพืช การพัฒนาผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ และ
การจัดจําหนาย
3. มีความสามารถในการวางแผนการแปรรู ปธัญพื ช การแปรรู ปธัญพื ช ตรวจสอบคุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ และพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ บรรจุภัณฑและจัดจําหนาย โดยประยุกตใชเทคโนโลยี
4. ตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
5. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความขยัน รอบคอบ สะอาด อดทน และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการแปรรูปธัญพืชตามหลักการและกระบวนการ
2. ใชวัตถุดิบการแปรรูปธัญพืชตามหลักการและกระบวนการ
3. ใชเครื่องมืออุปกรณการแปรรูปธัญพืชตามหลักการและกระบวนการ
4. แปรรู ป พั ฒ นา ตรวจสอบคุ ณ ภาพ บรรจุ ภั ณ ฑ เก็ บ รั ก ษา จั ด จํ า หน า ยตามหลั ก การและ
กระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิ บั ติเ กี่ ย วกับ หลั ก การแปรรูป ธัญพืช องค ประกอบของเมล็ ด ธั ญพืช การเลือ กใช
และการเตรียมวัตถุดิบ การเลือกใชเครื่องมืออุปกรณในการแปรรูปธัญพืช การวางแผนการผลิต หลักการ
วิธีการ และเทคนิคการแปรรูปธัญพืช การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา
การจัดจําหนาย การพัฒนาผลิตภัณฑ การสุขาภิบาลและการรักษาสิ่งแวดลอม
2404-2205
การแปรรูปน้าํ นม
1-4-3
จุดประสงครายวิชา
เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ ประเภทและชนิดของการแปรรูปน้ํานม องคประกอบทางเคมี
ของน้ํานม การสรางและการหลั่งน้ํานม การเลือกใชวัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณในการแปรรูปน้ํานม
2. มีความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปน้ํานม การพัฒนาผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ และ
การจัดจําหนาย
3. มี ค วามสามารถในการวางแผนการแปรรู ป น้ํ า นม การแปรรู ป น้ํ า นม ตรวจสอบคุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ และพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ บรรจุภัณฑและจัดจําหนาย โดยประยุกตใชเทคโนโลยี
4. ตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
5. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความขยัน รอบคอบ สะอาด อดทน และมีความรับผิดชอบ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

185
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการแปรรูปน้ํานมตามหลักการและกระบวนการ
2. ใชวัตถุดิบการแปรรูปน้ํานมตามหลักการและกระบวนการ
3. ใชเครื่องมืออุปกรณการแปรรูปน้ํานมตามหลักการและกระบวนการ
4. แปรรู ป พั ฒ นา ตรวจสอบคุ ณ ภาพ บรรจุ ภั ณ ฑ เก็ บ รั ก ษา จั ด จํ า หน า ยตามหลั ก การและ
กระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การแปรรู ป น้ํ า นม องค ป ระกอบทางเคมี ข องน้ํ า นม การสร า ง
และการหลั่งน้ํานม การเลือกใชและการเตรียมวัตถุดิบ การเลือกใชเครื่องมืออุปกรณในการแปรรูปน้ํานม
การวางแผนการผลิต หลักการ วิธีการ และเทคนิคการแปรรูปน้ํานม การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ
การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา การจัดจําหนาย การพัฒนาผลิตภัณฑ การสุขาภิบาลและการรักษาสิ่งแวดลอม
2404-2206
การแปรรูปสัตวน้ํา
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับชนิด และประเภทของสัตวน้ําจืดและสัตวน้ําเค็ม องคประกอบทาง
กายภาพ ทางเคมีและชีวภาพของสัตวน้ํา สาเหตุของการเสื่อมเสีย การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
หลักการแปรรูปสัตวน้ํา มาตรฐานการตรวจสอบผลิตภัณฑสัตวน้ํา และการพัฒนาผลิตภัณฑ
2. มีความสามารถในการแปรรูป ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ และพัฒนาผลิตภัณฑสัตวนํา้
3. ตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
4. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความขยัน รอบคอบ สะอาด อดทน และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการแปรรูปสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
2. ใชวัตถุดิบการแปรรูปสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
3. ใชเครื่องมืออุปกรณการแปรรูปสัตวน้ําตามหลักการและกระบวนการ
4. แปรรูป พัฒนา ตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑ เก็บรักษา จัดจําหนายตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิด และประเภทของสัตวน้ําจืดและสัตวน้ําเค็มที่ใชในอุตสาหกรรม
อาหาร องค ป ระกอบทางกายภาพ ทางเคมี แ ละชี ว ภาพของสั ต ว น้ํ า สาเหตุ ข องการเสื่ อ มเสี ย
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสัตวน้ําและผลิตภัณฑ หลักการแปรรูปสัตวน้ํา การบรรจุ การเก็บรักษา
และการขนสง การควบคุมคุณภาพ มาตรฐานและการตรวจสอบผลิตภัณฑ การพัฒนาผลิตภัณฑ
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2404-2207
ผลิตภัณฑอาหารหมัก
1-4-3
จุดประสงครายวิชา
เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับประเภทของการหมัก จุลินทรียที่เกี่ยวของกับการหมัก หลักการหมัก
การคัดเลือกวัตถุดิบอยางสงวนคุณคา การเลือกใชเครื่องมืออุปกรณในการหมัก การควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ การทดสอบผลิตภัณฑอาหารหมัก บรรจุภัณฑ การเก็บรักษา
2. มีความสามารถในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑอาหารหมักอยางสงวนคุณคาและสามารถนําไป
ประกอบอาชีพได
3. ตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
4. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความขยัน รอบคอบ สะอาด อดทน และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารหมักตามหลักการและกระบวนการ
2. ใชวัตถุดิบผลิตภัณฑอาหารหมักตามหลักการและกระบวนการ
3. ใชเครื่องมืออุปกรณผลิตภัณฑอาหารหมักตามหลักการและกระบวนการ
4. ผลิต ควบคุมคุณภาพ ทดสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑ เก็บรักษา ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของการหมัก จุลินทรียที่เกี่ยวของกับการหมัก หลักการหมัก
การคัดเลือกวัตถุดิบอยางสงวนคุณคา การใชเครื่องมืออุปกรณในการหมัก กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ
อาหารหมัก การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ การทดสอบผลิตภัณฑอาหารหมัก การบรรจุภัณฑ และการเก็บรักษา
2404-2208
วิทยาศาสตรการอาหาร
1-2-2
จุดประสงครายวิชา
เพื่อให
1. มีค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ โครงสร า งและองค ป ระกอบทางกายภาพ ทางเคมี ข องธั ญ พื ช แป ง
น้ําตาล เนื้อสัตว ถั่วเมล็ดแหง ไข น้ํานม ผัก ผลไม ไขมันและน้ํามัน และปจจัยที่มีผลตอ
คุณภาพอาหาร หลักการและเทคนิคในการประกอบอาหารจากธัญพืช แปง น้ําตาล เนื้อสัตว
ถั่วเมล็ดแหง ไข น้ํานม ผัก ผลไม ไขมันและน้ํามัน การตรวจสอบคุณภาพ และการเก็บรักษา
2. มีความสามารถในการประกอบอาหารจากธัญพืช แปง น้ําตาล เนื้อสัตว ถั่วเมล็ดแหง ไข
น้ํานม ผัก ผลไม ไขมันและน้ํามัน การตรวจสอบคุณภาพ การเก็บรักษา
3. ตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
4. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความขยัน รอบคอบ สะอาด อดทน และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับวิทยาศาสตรการอาหารตามหลักการและกระบวนการ
2. ประกอบ ตรวจสอบคุณภาพ เก็บรักษาตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพ ทางเคมีของธัญพืช แปง น้ําตาล
เนื้อ สัตว ถั่ว เมล็ ด แห ง ไข น้ํา นม ผัก ผลไม ไขมั น และน้ํ ามั น และปจ จั ย ที่ มี ผลต อคุ ณ ภาพอาหาร
หลักการและเทคนิคในการประกอบอาหารจากธัญพืช แปง น้ําตาล เนื้อสัตว ถั่วเมล็ดแหง ไข น้ํานม ผัก
ผลไม ไขมันและน้ํามัน การตรวจสอบคุณภาพ และการเก็บรักษา
2404-2209
สารเจือปนอาหาร
2-0-2
จุดประสงครายวิชา
เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญ ประโยชน คุณสมบัติและการเลือกใชสารเจือปนอาหาร
2. มีความเขาใจเกี่ยวกับผลของสารเจือปนที่มีตอจุลินทรีย คุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และ
ประสาทสัมผัสของอาหาร
3. ตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใชสารเจือปนอาหรและผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม
4. สามารถเลือกใชสารเจือปนอาหารไดเหมาะสมกับอาหารและความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสารเจือปนอาหารตามหลักการและกระบวนการ
2. นําความรูเกี่ยวกับสารเจือปนอาหารไปประยุกตใชในงานอาหาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประโยชน ประเภท คุณสมบัติและการเลือกใชสารเจือปนอาหาร
ผลของสารเจือปนที่มีตอจุลินทรีย คุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางประสาทสัมผัสของอาหาร
2404-2210
การใชคอมพิวเตอรในธุรกิจอาหาร
1-2-2
จุดประสงครายวิชา
เพื่อให
1. มี ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ บทบาทของคอมพิ ว เตอร กั บ ธุ ร กิ จ อาหาร การประยุ ก ต ร ะบบงาน
คอมพิ ว เตอร ใ ช กั บ งานอาหาร การใช โ ปรแกรมพิ ม พ ตํ า รั บ อาหาร เมนู อ าหาร แผ น พั บ
ใบปลิวโฆษณารานอาหารและการพิมพนามบัตร การคํานวณรายได คาใชจายของรานอาหาร
ดวยโปรแกรมตารางงาน การสืบคนขอมูลที่เกี่ยวกับอาหารทางอินเตอรเน็ต
2. มีความสามารถใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจอาหาร
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจอาหาร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรในธุรกิจอาหารตามหลักการและกระบวนการ
2. ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานธุรกิจอาหารตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ บทบาทของคอมพิ ว เตอร กั บ ธุ ร กิ จ อาหาร การประยุ ก ต ร ะบบงาน
คอมพิวเตอรใชกับงานอาหาร การใชโปรแกรมพิมพตํารับอาหาร เมนูอาหาร แผนพับ ใบปลิวโฆษณา
รานอาหารและการพิมพนามบัตร การคํานวณรายได คาใชจายของรานอาหารดวยโปรแกรมตารางงาน
การสืบคนขอมูลที่เกี่ยวกับอาหารทางอินเตอรเน็ต
2404 – 2301 ธุรกิจอาหาร
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานธุรกิจประเภทตางๆ
2. เขาใจลักษณะการดําเนินงานขององคการธุรกิจรูปแบบตาง ๆ และธุรกิจอาหาร
3. ตระหนักถึงความสําคัญและสรางกิจนิสัยที่ดีในการประกอบธุรกิจอาหาร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับพื้นฐานธุรกิจประเภทตางๆ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับลักษณะการดําเนินงานขององคการธุรกิจรูปแบบตาง ๆ และธุรกิจอาหาร
ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ อาหาร รู ป แบบขององค ก ารธุ ร กิ จ และงานธุ ร กิ จ อาหาร
การจั ดการทั่ ว ไปและการใชเทคโนโลยี ใ นการประกอบธุ รกิจอาหาร จรรยาบรรณและคุณ สมบั ติของ
ผูประกอบธุรกิจ สถาบันที่ชวยสนับสนุนการดําเนินงานธุรกิจ ความสัมพันธระหวางธุรกิจกับสภาวะ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมของประเทศ
2404-2302
บัญชีเบื้องตนเพื่องานธุรกิจอาหาร
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทําบัญชีสําหรับกิจการเจาของคนเดียว
ประเภทธุรกิจอาหารและบริการ
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องตนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สําหรับกิจการเจาของคน
เดียวประเภทธุรกิจอาหารและบริการ
3. มีกิจนิสัย ความมีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ มีวินัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีสําหรับกิจการเจาของคนเดียวประเภทธุรกิจอาหารและ
บริการ ตามหลักการและวิธีการ
2. ปฏิ บัติ ง านบัญ ชี เ บื้อ งตน สํ า หรั บกิ จ การเจา ของคนเดี ย วประเภทธุ รกิ จ อาหารและบริ ก าร
ตามหลักการบัญชี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของการบัญชี วัตถุประสงคของการบัญชี ประโยชนของ
ขอมูลการบัญชี สมการบัญชีและงบดุลการวิเคราะหรายการคา การจดบันทึกรายการคาตามหลักบัญชีคู
ของธุรกิจอาหารและบริการเจาของคนเดียวในสมุดรายวันทั่วไป และผานรายการไปบัญชีแยกประเภท
งบทดลอง การปดบัญชี งบการเงิน และสรุปวงจรบัญชี
2404-2303
การสงเสริมการขายสินคาอาหาร
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับการสงเสริมการขายสินคาอาหาร
2. เลือกรูปแบบการสงเสริมการขายสินคาอาหารได
3. มีทักษะในการจัดกิจกรรมการสงเสริมการขายสินคาอาหาร
4. รูคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอการสงเสริมการขาย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการสงเสริมการขายสินคาอาหารตามหลักการ
2. เลือกรูปแบบการสงเสริมการขายสินคาอาหาร ตามหลักการ
3. จัดกิจกรรมการสงเสริมการขายสินคาอาหารตามหลักการและวิธีการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญ หลักวิธีการสงเสริมการขาย การสงเสริมการขายสินคาอาหาร
วัตถุการจัดกิจกรรมที่ใชในการสงเสริมการขายสินคาอาหาร การสงเสริมการขายมุงสูผูบริโภคการสงเสริม
การขายมุงสูคนกลาง สูพนักงานขาย การวัดผลการสงเสริมการขาย ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมการขาย
2404-2304
การดําเนินธุรกิจอาหาร
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจ ลักษณะและรูปแบบขององคกรธุรกิจอาหารแบบตาง ๆ
2. รูและเขาใจขั้นตอนในการจัดตั้งธุรกิจประเภทตาง ๆ
3. รูเกี่ยวกับเอกสารตาง ๆ ที่ตองยื่นขออนุญาต จดทะเบียนการคา
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4. รูและเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจสัมปทานหรือเฟรนไชน ทําเลที่ตั้ง แหลงเงินทุนและตลาดสําหรับ
ธุรกิจอาหาร
5. มีทักษะในการดําเนินธุรกิจอาหารประเภทตางๆ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบขององคกรธุรกิจอาหารแบบตาง ๆ
2. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ ประเภทต า ง ๆและเอกสารที่ ต อ งยื่ น ขออนุ ญ าต
การจดทะเบียนการคา ตามหลักการ
3. แสดงความรูเกี่ยวกับธุรกิจสัมปทานหรือเฟรนไชน ทําเลที่ตั้ง แหลงเงินทุนและตลาดสําหรับ
ธุรกิจอาหาร ตามหลักการ
4. ดําเนินธุรกิจอาหาร ตามหลักการและวิธีการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติเ กี่ย วกับ ลัก ษณะและรูปแบบของธุรกิจ อาหารประเภทต าง ๆ เอกสารต าง ๆ
ที่ตองยื่นขออนุญาตจดทะเบียนตออายุ จดทะเบียนการคา และการพาณิชย การดําเนินธุรกิจอาหารของ
ธุรกิจสัมปทานหรือเฟรนไชน ทําเลที่ตั้งธุรกิจอาหาร แหลงเงินทุน และการตลาด สําหรับธุรกิจอาหาร
2404-2305
ธุรกิจการจัดเลี้ยง
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีค วามเข า ใจเกี่ ย วกับธุ รกิ จ จัด เลี้ย ง การวางแผน การเตรี ยมสถานที่ วั สดุ อุ ปกรณแ ละ
บุ ค ลากร การกํ า หนดรู ป แบบการจั ด เลี้ ย ง การกํ า หนดรายการอาหารเพื่ อ การจั ด เลี้ ย ง
การตกแต งสถานที่เ พื่ อการจั ด เลี้ย ง หลักการประกอบและตกแตงอาหารเพื่อการจัด เลี้ย ง
การคิดตนทุน และประเมินผลงาน
2. มีค วามสามารถในการวางแผน กํ า หนดรูป แบบ กํา หนดรายการอาหาร ตกแต ง สถานที่
ประกอบและตกแตงอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง คิดตนทุน และประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. มีความสามารถในการการจัดเลี้ยง
4. มีความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจ
5. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ เปนระเบียบเรียบรอย มีความรับผิดชอบ
มีความคิดสรางสรรค
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประเภทของธุรกิจการจัดเลี้ยง การกําหนดรูปแบบ การกําหนดรายการ
อาหาร การคิดตนทุนการจัดเลี้ยงตามหลักการและกระบวนการ
2. วางแผนการปฏิบัติงานจัดเลี้ยงตามหลักการและกระบวนการ
3. กําหนดรูปแบบการจัดเลี้ยง จัดสถานที่ วัสดุ อุปกรณ และบุคลากรตามหลักการ
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4. กําหนด ตกแตง และคิดตนทุนการจัดเลี้ยงตามหลักการและกระบวนการ
5. ประกอบ ตกแตง จัดสถานที่จัดเลี้ยง ตามหลักการและกระบวนการ
6. เขียนแผนธุรกิจตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทธุรกิจจัดเลี้ยง ลักษณะและรูปแบบธุรกิจจัดเลี้ยง การวางแผน
การเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณและบุคลากร การกําหนดรูปแบบการจัดเลี้ยง การกําหนดรายการอาหาร
เพื่อการจัดเลี้ยง การตกแตงสถานที่เพื่อการจัดเลี้ยง หลักการประกอบและตกแตงอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง
การคิดตนทุน และการเขียนแผนธุรกิจ
2404-2306
ธุรกิจบริการอาหารพรอมปรุง
1-3-2
จุดประสงครายวิชา
เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับประเภทและรูปแบบของการบริการอาหารพรอมปรุง เครื่องมืออุปกรณ
การเลื อ กซื้ อ เตรี ย ม และเก็ บ รั ก ษาวั ต ถุ ดิ บ และวั ต ถุ ดิ บ ทดแทน ลั ก ษณะที่ ดี ข องอาหาร
พรอมปรุง หลักการและเทคนิคการจัดและบริการอาหารพรอมปรุง บรรจุภัณฑ การเก็บ
รักษา การคิดตนทุนและกําหนดราคาคาบริการ
2. มีความสามารถในการเลือก ใชเครื่องมืออุปกรณ
3. มีความสามารถในการเตรียมและเก็บรักษาวัตถุดิบ
4. มีความสามารถในการเลือก ใชวัตถุดิบทดแทน
5. มีความสามารถในการจัดอาหารพรอมปรุง การเลือกใชบรรจุภัณฑ เก็บรักษา และบริการ
อาหารพรอมปรุง
6. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ สะอาด ประหยัด ประณีต มีความ
รับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประเภท รูปแบบการบริการ การเลือก การเตรียม การจัด การเก็บรักษา
การบริการอาหารพรอมปรุงตามหลักการและกระบวนการ
2. ใชเครื่องมือ อุปกรณ บรรจุภั ณฑในการจัดและบริการอาหารพรอมปรุงตามหลักการและ
กระบวนการ
3. ใชวัตถุดิบทดแทน และเก็บรักษาในการจัดและบริการอาหารพรอมปรุงตามหลักการและ
กระบวนการ
4. จัด คิดตนทุนและกําหนดราคาคาบริการอาหารพรอมปรุงตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ประเภทของการบริ ก ารอาหารพร อ มปรุ ง รู ป แบบของการบริ ก าร
ความหมายและประเภทของอาหารพรอมปรุง การเลือกใชเครื่องมืออุปกรณ การเลือกซื้อ เตรียมและเก็บ
รักษาวัตถุดิบ การเลือกใชวัตถุดิบทดแทน ลักษณะที่ดีของอาหารพรอมปรุง หลักการและเทคนิคการจัด
และบริการอาหารพรอมปรุง การเลือกใชบรรจุภัณฑ การเก็บรักษาอาหารพรอมปรุง การคิดตนทุนและ
การกําหนดราคาคาบริการ
2404-2307
ธุรกิจบริการอาหารพรอมรับประทานและการจัดสง
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย ประเภทของธุรกิจอาหารพรอมรับประทาน การเตรียม การ
ปรุง และการเก็บรักษาอาหารพรอมรับประทานกอนการจัดสง คุณสมบัติของพนักงานจัดสง
อาหารพรอมรับประทาน การวางแผนการจัดสง หลักการและเทคนิคการจัดสงอาหารพรอม
รับประทาน การคิดตนทุน และการประเมินผล
2. มีความสามารถในการเตรียม การปรุง และการเก็บรักษาอาหารพรอมรับประทานกอนการจัดสง
3. มีทักษะในการวางแผน จัดสง และคิดตนทุน
4. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย มีมนุษยสัมพันธ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและ
สามารถแกปญหาเฉพาะหนา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับธุรกิจการอาหารพรอมรับประทานและการจัดสงตามหลักการและกระบวนการ
2. เตรียม ปรุง และเก็บรักษาอาหารพรอมรับประทานตามหลักการและกระบวนการ
3. วางแผน จัดสงอาหารพรอมรับประทาน และคิดตนทุนตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินผลการการจัดอาหารพรอมรับประทานและการจัดสงตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของธุรกิจอาหารพรอมรับประทาน การเตรียม
การปรุง และการเก็บรักษาอาหารพรอมรับประทานกอนการจัดสง คุณสมบัติของพนักงานจัดสงอาหาร
พรอมรับประทาน การวางแผนการจัดสง หลักการและเทคนิคการจัดสงอาหารพรอมรับประทาน การคิด
ตนทุน และการประเมินผล
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2404-2308
ธุรกิจเครื่องดื่มและไอศกรีม
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับประเภทธุรกิจเครื่องดื่มและไอศกรีม ลักษณะและรูปแบบธุรกิจเครื่องดื่ม
และไอศกรีม การวางแผน การเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณและบุคลากร การเลือก การเตรียม
การเก็ บ รั ก ษาวั ต ถุ ดิ บ การเลื อ กใช เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ หลั ก การและเทคนิ ค การทํ า และ
การจัดรูปแบบธุรกิจเครื่องดื่มและไอศกรีม การจัดตกแตง บรรจุภัณฑ เก็บรักษาและคิดตนทุน
2. มีความสามารถในการวางแผน การเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ และบุคลากร
3. มีความสามารถในการเลือก ใชเครื่องมืออุปกรณ
4. มีความสามารถในการทําเครื่องดื่ม ไอศกรีม การตกแตง การเลือกใชบรรจุภัณฑ การเก็บ
รักษาเครื่องดื่มและไอศกรีม และคิดตนทุน
5. มีความสามารถในการดําเนินธุรกิจเครื่องดื่มและไอศกรีม
6. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความขยัน ซื่อสัตย รอบคอบ สะอาด ประหยัด และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับเครื่องดื่มและไอศกรีมตามหลักการและกระบวนการ
2. ใชเครื่องมือ อุปกรณ บรรจุภัณฑเครื่องดื่มและไอศกรีมตามหลักการและกระบวนการ
3. เตรียม เก็บรักษาวัตถุดิบการทําเครื่องดื่มและไอศกรีมตามหลักการและกระบวนการ
4. ตกแตง เก็บรักษาเครื่องดื่มและไอศกรีมตามหลักการและกระบวนการ
5. ดําเนินธุรกิจเครื่องดื่มและไอศกรีมตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทธุรกิจเครื่องดื่มและไอศกรีม ลักษณะและรูปแบบธุรกิจเครื่องดื่ม
และไอศกรีม การวางแผน การเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณและบุคลากร การเลือก เตรียม และการเก็บ
รักษาวัตถุดิบ การเลือกใชเครื่องมืออุปกรณ หลักการดําเนินการธุรกิจเครื่องดื่มและไอศกรีม หลักการ
ทําเครื่องดื่มและไอศกรีม การจัดตกแตง การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา และการคิดตนทุน
2404-2309
การจัดแสดงอาหาร
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับความรูทั่วไปในการจัดแสดงอาหาร การเตรียมการจัดแสดงอาหาร การใช
เทคโนโลยี การประเมินผล
2. มีทักษะในการกําหนดรูปแบบและการจัดแสดงอาหารอยางมีระบบ
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย มีมนุษยสัมพันธ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและ
สามารถแกปญหาเฉพาะหนา
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดแสดงอาหารตามหลักการและกระบวนการ
2. ใชสื่อประกอบการจัดแสดงอาหารตามหลักการและกระบวนการ
3. ประเมินผลการจัดแสดงอาหารตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูทั่วไปในการจัดแสดงอาหาร การกําหนดรูปแบบการจัดแสดง
อาหาร การเตรียมการจัดแสดงอาหาร การบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดแสดงอาหาร และการประเมินผล
2404-2310
การประชาสัมพันธธุรกิจอาหาร
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจความหมาย หลักการ วิธีการประชาสัมพันธธุรกิจอาหาร
2. เขาใจบทบาทหนาที่ของนักประชาสัมพันธธุรกิจอาหาร
3. มีทักษะในการประชาสัมพันธธุรกิจอาหารในรูปแบบตางๆ
4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เชื่อมั่นในตัวเองและนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในธุรกิจ
5. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน
6. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานและมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย หลักการ วิธีการประชาสัมพันธธุรกิจอาหาร
2. แสดงความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของนักประชาสัมพันธธุรกิจอาหาร
3. ดําเนินการประชาสัมพันธธุรกิจอาหาร ตามหลักการและวิธีการ
4. ดําเนินการประชาสัมพันธธุรกิจอาหารโดยใชเทคโนโลยีตามหลักการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการประชาสัมพันธ หลักการ วิธีการ
ประชาสัมพันธธุรกิจอาหาร บทบาทการประชาสัมพันธ วัสดุ อุปกรณและเครื่องมือในการประชาสัมพันธ
กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธธุรกิจอาหาร
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สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
2406-1001 มารยาทและการสมาคม
2406-1002 การจัดดอกไม

1-0-1
1-2-2

กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2406-2001
งานดอกไมสด
2406-2002
งานใบตอง
2406-2003
งานแกะสลัก
2406-2004
เย็บ ปก ถัก
2406-2005
งานแมบาน
2406-2006
บรรจุภัณฑงานคหกรรม
2406-2007
สัมมนาวิชาชีพคหกรรม
2406-2008
การอนุบาลและดูแลเด็ก
2406-2009
ธุรกิจคหกรรม
2406-2010
เศรษฐศาสตรครอบครัว

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

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ
2406-2101
งานมาลัย
2406-2102
งานบายศรี
2406-2103
ดอกไมประดิษฐ
2406-2104
การจัดดอกไมแบบสรางสรรค
2406-2105
การประดิษฐของชํารวยและของที่ระลึก
2406-2106
การประดิษฐของใช ของตกแตงบาน
2406-2107
งานประดิษฐตามสมัยนิยม
2406-2108
การประดิษฐวสั ดุเหลือใชและหัตถกรรมทองถิ่น
2406-2109
การเขียนลวดลายดวยสี
2406-2110
ตุกตา
2406-2111
ความรูเกี่ยวกับผูบริโภค
2406-2112
การบริการวิชาชีพคหกรรมศาสตร

1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-3-2
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
2-0-2
1-3-2
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สาขางานเด็กปฐมวัย
2406-2201
จิตวิทยาเด็ก
2406-2202
เครื่องใชสําหรับเด็ก
2406-2203
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
2406-2204
ความสัมพันธในครอบครัว
2406-2205
สื่อสรางสรรคการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
2406-2206
การจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
2406-2207
อาหารและอนามัยสําหรับเด็ก
2406-2208
ดนตรีและกิจกรรมเคลื่อนไหวสําหรับเด็กปฐมวัย
2406-2209
การจัดและดําเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็ก
2406-2210
การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
2406-2301
การโรงแรม
2406-2302
เอกสารงานโรงแรม และการเขียนรายงาน
2406-2303
ใบตองและแกะสลักเพื่องานโรงแรม
2406-2304
การจัดตกแตงสถานที่
2406-2305
การจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ
2406-2306
งานแมบานโรงแรม
2406-2307
ครัวและอุปกรณงานครัวโรงแรม
2406-2308
ศิลปะและการจัดตกแตงอาหาร
2406-2309
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2406-2310
คอมพิวเตอรสําหรับงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
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1-4-3
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2-0-2
1-3-2
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กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

2406 – 1001 มารยาทและการสมาคม
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการปรับปรุงบุคลิกภาพ มารยาทและการเขาสังคม การแตงกาย
การสื่อสาร และมารยาทในสังคมตามวัฒนธรรมไทยและสากล
2. มีทักษะในการปฏิบัติตนอยางเหมาะสมในการแตงกาย การสื่อสาร และการเขาสังคม
3. มีความตระหนักในการปฏิบัติตนในการเขาสังคมตามวัฒนธรรมไทยและสังคม
สมรรถนะรายวิชา
1. เขาใจหลักการปรับปรุงบุคลิกภาพ มารยาทการเขาสังคม การแตงกาย การสื่อสาร และ
มารยาทในสังคมตามวัฒนธรรมไทยและสากล
2. ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมในการแตงกาย การสื่อสาร และการเขาสังคม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการปรับปรุงบุคลิกภาพ มารยาทการเขาสังคม การแตงกาย การ
สื่อสาร และมารยาทในสังคมตามวัฒนธรรมไทยและสากล
2406-1002
การจัดดอกไม
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มี ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ ความรู ทั่ ว ไปในการจั ด ดอกไม หลั ก การเลื อ กใช วั ส ดุ อุ ป กรณ
การเตรี ย มดอกไม ใบไม การจั ด ดอกไม รู ป ทรงพื้ น ฐานรู ป แบบต า ง ๆ ตามหลั ก สากล
การเก็บรักษาชิ้นงาน การคํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย
2. มี ทั ก ษะในการเลื อ กใช วั ส ดุ อุ ป กรณ การเตรี ย มดอกไม ใบไม การจั ด ดอกไม รู ป ทรง
พื้นฐานแบบตาง ๆ การเก็บรักษาชิ้นงาน การคํานวณตนทุน กําหนดราคา และจัดจําหนาย
3. ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ การออกแบบ การเลือก การเตรียมวัสดุอุปกรณ การจัดดอกไมขั้นพื้นฐาน
ตามหลักสากล
2. เตรียมวัสดุอุปกรณตามหลักการปฏิบัติงาน
3. จัดดอกไมรูปทรงพื้นฐานตามหลักสากล
4. คํานวณตนทุน กําหนดราคา และเก็บรักษาชิ้นงานกอนการใชงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ การเลือก การเตรียมวัสดุ อุปกรณ การเตรียมดอกไม
ใบไม การเก็บรักษา การจัดดอกไมขั้นพื้นฐานรูปแบบตาง ๆ ตามหลักสากล คํานวณตนทุน กําหนดราคา
และจัดจําหนาย

กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ

2406-2001
งานดอกไมสด
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มี ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ ความรู ทั่ ว ไปในงานดอกไม ส ด หลั ก การออกแบบ การเลื อ ก
การเตรียมวัสดุอุปกรณ และการเก็บรักษา ชิ้นงาน การคํานวณตนทุน กําหนดราคา และ
จัดจําหนาย
2. มีทักษะในงานดอกไมสดเพื่อใชในโอกาสตาง ๆ
3. ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต สะอาด ปลอดภัย รักษาสิ่งแวดลอมและ
รักษาเอกลักษณประจําชาติ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ การออกแบบ การเลื อ ก การเตรี ย มวั ส ดุ อุ ป กรณ งานดอกไม ส ด
ตามหลักการจัดดอกไม
2. ประดิษฐดอกไมสด รอยมาลัย จัดพานดอกไมสดตามลักษณะการใชงาน
3. ประดิษฐดอกไมเพื่อใชในโอกาสตางๆ
4. คํานวณตนทุน กําหนดราคา และเก็บรักษางานดอกไมสดกอนใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ การเลือกและเตรียมวัสดุ อุปกรณ การประดิษฐ การจัด
และตกแตงดอกไมสด การรอยมาลัย การจัดพานดอกไม เครื่องแขวนและประดิษฐดอกไมสด เพื่อใชในงาน
อุปสมบท งานมงคลสมรส งานศพ งานตกแตงสถานที่ตาง ๆ จัดตกแตงและนําไปใช การเก็บรักษา
ชิ้นงาน คํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย
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2406-2002
งานใบตอง
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ การออกแบบ การเตรีย มวั ส ดุ อุป กรณ และการเก็ บ รัก ษาชิ้ น งาน
การคํานวณตนทุนและกําหนดราคา
2. มีทักษะในการประดิษฐและตกแตงงานใบตองที่ใชในโอกาสตางๆ การคํานวณตนทุนและ
กําหนดราคา
3. ปฏิ บั ติ ง านด ว ยความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ย ประณี ต รอบคอบ สะอาดและปลอดภั ย
มีลักษณะอันเปนเอกลักษณประจําชาติ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการออกแบบ การเตรียมวัสดุอุปกรณ การเก็บรักษาชิ้นงานใบตองตามหลักการ
2. ประดิษฐและตกแตงงานใบตองในโอกาสตางๆ
3. คํานวณตนทุน กําหนดราคาและเก็บรักษาชิ้นงานกอนการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ การเตรียมวัสดุอุปกรณ การเก็บรักษาชิ้นงาน การประดิษฐ
และตกแตงงานใบตองในโอกาสตางๆ การคํานวณตนทุนและกําหนดราคา
2406-2003
งานแกะสลัก
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับงานแกะสลัก การออกแบบ การเตรียมวัสดุอุปกรณ การเก็บรักษา
ชิ้นงาน การแกะสลักและตกแตงผักผลไม การคํานวณตนทุนและกําหนดราคา
2. มีทักษะในการออกแบบ การแกะสลักและตกแตงผักผลไมลายพื้นฐานที่ใชในโอกาสตางๆ
3. ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ สะอาดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับงานแกะสลัก การออกแบบ การเตรียมวัสดุอุปกรณ การเก็บรักษาชิ้นงาน
แกะสลัก ตามหลักและกระบวนการ
2. ออกแบบ เตรียมวัสดุอุปกรณงานแกะสลักผักผลไม ตามลักษณะการใชงาน
3. แกะสลักและตกแตงผักผลไมลายพื้นฐานเพื่อใชโอกาสตางๆ
4. คํานวณตนทุน กําหนดราคา ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การออกแบบ การเตรี ย มวั ส ดุ อุ ป กรณ การเก็ บ รั ก ษาชิ้ น งาน
การแกะสลักและตกแตง ผักผลไมลายพื้นฐานที่ใชในโอกาสตางๆ การคํานวณตนทุนและกําหนดราคา
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ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

200
2406-2004
เย็บ ปก ถัก
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ การใชและเก็บรักษา วิธีการปฏิบัติงานเย็บ ปก ถักขั้นพื้นฐาน
2. มีทักษะในการประดิษฐและตกแตงดวยวิธีการเย็บ ปก ถัก คํานวณตนทุน กําหนดราคาและ
จัดจําหนาย
3. ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต สะอาดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชวัสดุอุปกรณ และเก็บรักษางานเย็บ ปก ถัก ตามหลักการ
2. ประดิษฐและตกแตงชิ้นงานดวยวิธีการเย็บ ปก ถัก ตามหลักการและตามลักษณะการใชงาน
3. คํานวณตนทุน กําหนดราคา จัดจําหนาย ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การใช วั ส ดุ อุ ป กรณ แ ละเก็ บ รั ก ษา ในงาน เย็ บ - ป ก - ถั ก วิ ธี ก าร
ปฏิบัติงานเย็บ ปก ถักขั้นพื้นฐาน ประดิษฐและตกแตงดวยวิธีการเย็บ ปก ถัก
การคํานวณตนทุน
กําหนดราคาและจัดจําหนาย
2406-2005
งานแมบา น
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของงานแมบาน การทําความสะอาด การใชและบํารุง รักษา
เครื่องมือ อุปกรณในการทําความสะอาด การประสานงาน สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน
2. มีทักษะในการทําความสะอาด การใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณในการทําความสะอาดสํานักงาน
และสถานที่อื่นๆ
3. ปฏิ บั ติ ง านด ว ยความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ย รอบคอบ สะอาด ปลอดภั ย ใช ท รั พ ยากร
อยางประหยัด คุมคา และรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับลักษณะของงานแมบาน มารยาทและจรรยาบรรณของแมบานตามหลักการ
2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณทําความสะอาด ตามหลักการและวิธีการ
3. ทําความสะอาดสํานักงาน สถานที่ ตามหลักการและวิธีการ
4. ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตามหลักการและวิธีการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูทั่วไปของแมบาน ลักษณะงานในหนาที่รับผิดชอบของแมบาน
มารยาทและจรรยาบรรณของแมบาน บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัยที่ดีของแมบาน การทําความสะอาด
การใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณทําความสะอาดสํานักงาน สถานที่อื่นๆ สุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
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ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

201
2406-2006
บรรจุภัณฑงานคหกรรม
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขา ใจเกี่ย วกับความรูทั่วไปของบรรจุภั ณฑ งานคหกรรม การประดิ ษ ฐบรรจุภัณ ฑ
งานคหกรรม การคํานวณตนทุนและกําหนดราคา
2. มีทักษะในการประดิษ ฐบรรจุภัณ ฑงานคหกรรม การนําเทคโนโลยีมาประยุก ตใช ในการ
บรรจุภัณฑ คํานวณตนทุนและกําหนดราคม
3. ปฏิบัตงิ านดวยความละเอียด ประณีต รอบคอบ ประหยัด สะอาดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความรูทั่วไปของบรรจุภัณฑงานคหกรรมตามหลักการ
2. ประดิษฐบรรจุภัณฑงานคหกรรม ตามลักษณะการใชงาน
3. ประยุกตใชเทคโนโลยีทําบรรจุภัณฑ ตามลักษณะการใชงาน
4. คํานวณตนทุน กําหนดราคาตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติความรูทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑงานคหกรรม หลักการบรรจุภัณฑงานคหกรรม
การเลือกวัสดุ อุปกรณ การประดิษฐบรรจุภัณฑงานคหกรรม การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการ
บรรจุภัณฑ กฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑงานคหกรรม การคํานวณตนทุนและกําหนดราคา
2406–2007 สัมมนาวิชาชีพคหกรรม
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจความรูทั่วไปเกี่ยวกับการจัดสัมมนา วางแผนดําเนินงาน การจัดสถานที่ อุปกรณ
งบประมาณ และนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดสัมมนา ประเมินผล สรุปผล
2. มีทักษะในการจัดสัมมนา ประสานงานกับหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ ประเมินผลและ
การสรุปรายงาน
3. ปฏิบัติงานอยางมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ทํางานรวมกับผูอื่นได
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการสัมมนาวิชาชีพคหกรรม
2. วางแผน ประสานจัดเตรียมสถานที่สัมมนาตามหลักการ
3. ประยุกตใชเทคโนโลยีในการจัดสัมมนาวิชาชีพคหกรรม
4. ประเมินผลและรายงานผลการจัดสัมมนา และนิทรรศการตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกั บ ความรู ทั่ว ไปในการจัด สั ม มนารู ป แบบการจั ด สถานที่ การวางแผน
ประสานงานกับหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ การจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ งบประมาณและการนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดสัมมนาวิชาชีพคหกรรม การประเมินผล และรายงานผล
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ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

202
2406-2008
การอนุบาลและดูแลเด็ก
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับความรูทั่วไปในการอนุบาลและดูแลเด็ก
2. มีทักษะในการอนุบาลและดูแลเด็ก
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ขยัน อดทน สะอาด เสียสละ เอื้อเฟอ และมีเมตตา ตอเด็ก
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการอนุบาลและดูแลเด็ก พัฒนาการเด็ก ตามหลักการ
2. ดูแลเด็กดานอาหาร สุขภาพอนามัย อุบัติเหตุ การปฐมพยาบาลและการเลนของเด็กตามหลักการ
3. จัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับเด็กตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติความรูทั่วไปเกี่ยวกับการอนุบาลและดูแ ลเด็ ก พัฒนาการเด็ก การดูแ ลเด็ ก
ดานอาหาร สุขภาพอนามัย อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล การเลนของเด็ก และการทําของเลนสําหรับเด็ก
และการจัดกิจกรรมนันทนาการ
2406-2009
ธุรกิจคหกรรม
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการดําเนินการธุรกิจบริการงานคหกรรม
2. มีทักษะในการวางแผนและดําเนินงานธุรกิจบริการงานคหกรรม
3. มีทักษะในการนําเสนอสินคาและบริการงานคหกรรม
4. มีมนุษยสัมพันธ สนใจใฝรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เชื่อมั่นในตัวเอง และมีเจตคติที่ดีตอ
งานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการดําเนินการธุรกิจบริการงานคหกรรม
2. วางแผนและดําเนินงานธุรกิจบริการงานคหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การ วิ ธี ก ารดํ า เนิ น การบริ ก ารงานคหกรรม การวางแผนและ
ดําเนินงานธุรกิจบริการ การสรางความประทับใจตอลูกคา เทคนิคการขาย การนําเสนอสินคาและบริการ
งานคหกรรม
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ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

203
2406-2010
เศรษฐศาสตรครอบครัว
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจ เกี่ย วกับความต องการ และความจํ าเปนในการซื้ อสิ นคาและบริ การ
หน า ที่ ข องผู บ ริ โ ภคสิ น ค า และบริ ก ารทางธุ ร กิ จ และความคุ ม ครองที่ รั ฐ ให แ ก ผู บ ริ โ ภค
หลักการเลือกซื้อสินคา การใชบริการ การวางแผนการจายเงิน การออม การลงทุน ปญหา
ของผูบริโภคและแนวทางแกไข
2. สามารถวางแผนการใชจายเงิน การออม และการลงทุน
3. สามารถแกปญหาที่เกิดจากการใชสินคาและบริการของสมาชิกในครอบครัวได
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการใชทรัพยากรอยางประหยัด คุมคา รักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. เขาใจความตองการ และความจําเปนในการซื้อสินคาและบริการ หนาที่ของผูบริโภคสินคา
และบริ ก ารทางธุ ร กิ จ และความคุ ม ครองที่ รั ฐ ให แ ก ผู บ ริ โ ภค หลั ก การเลื อ กซื้ อ สิ น ค า
การใชบริการ การวางแผนการจายเงิน การออม การลงทุน ปญหาของผูบริโภคและแนวทางแกไข
2. วางแผนและแกปญหาเกี่ยวกับการบริโภคสินคาและบริการทางธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความตองการและความจําเปนทางเศรษฐกิจของผูบริโภค หนาที่ของผูบริโภคสินคา
และบริการทางธุรกิจ และความคุมครองที่รัฐใหแกผูบริโภค หลักการเลือกซื้อสินคา การใชบริการ การ
วางแผนการจายเงิน การออม การลงทุน ปญหาของผูบริโภคและแนวทางแกไข

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก

2406-2101
งานมาลัย
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับงานมาลัย การเตรียมวัสดุอุปกรณในการรอยมาลัย การเก็บรักษาชิ้นงาน
คํานวณตนทุนกําหนดราคาและจัดจําหนาย
2. มีทักษะในการรอยมาลัย เก็บรักษามาลัย คํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย
3. ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต ประหยัด สะอาด ปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับงานมาลัย การเลือกใชวัสดุอุปกรณ การเก็บรักษาชิ้นงาน การคํานวณ
ตนทุนกําหนดราคาและจัดจําหนายตามหลักการ
2. รอยมาลัยแบบตางๆ ตามวิธีการ
3. เก็บรักษาชิ้นงานกอนใชงาน ตามวิธีการ
4. คํานวณตนทุน กําหนดราคา จัดจําหนาย ตามหลักการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานมาลัย การเลือกใชวัสดุอุปกรณในการรอยมาลัย การรอยมาลัยแบบ
ตาง ๆ การเก็บรักษามาลัย คํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย
2406-2102
งานบายศรี
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับความรูทั่วไปของงานบายศรี การออกแบบ การเตรียมวัสดุอุปกรณ
การเก็บรักษาบายศรี การคํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย
2. มีทักษะในการออกแบบ การประดิษฐและจัดตกแตงบายศรีโอกาสตางๆ คํานวณตนทุน
กําหนดราคาและจัดจําหนาย
3. มีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ
สะอาดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ ย วกั บความรูทั่วไปของงานบายศรี การออกแบบ การเตรียมวัสดุอุปกรณ
การเก็บรักษางานบายศรีตามหลักการ
2. ออกแบบ เตรียมวัสดุอุปกรณงานบายศรี ตามวิธีการ และตามลักษณะการใชงาน
3. ประดิษฐ จัดตกแตงบายศรีโอกาสตางๆ ตามลักษณะการใชงาน
4. คํานวณตนทุน กําหนดราคา จัดจําหนาย ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูทั่วไปของงานบายศรี การออกแบบ การเตรียมวัสดุอุปกรณ
การเก็บรักษาบายศรี การประดิษฐและจัดตกแตงบายศรีโอกาสตางๆ การคํานวณตนทุน กําหนดราคาและ
จัดจําหนาย
2406-2103
ดอกไมประดิษฐ
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับงานดอกไมประดิษฐ การใชวัสดุ อุปกรณและบํารุงรักษา การประดิษฐ
และจัดตกแตงดอกไมประดิษฐ การคํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย
2. มีทักษะในการประดิษฐและจัดตกแตงดอกไมประดิษฐ การทําบรรจุภัณฑ คํานวณตนทุน
กําหนดราคาและจัดจําหนาย
3. ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบ เรียบรอย ประณีต ประหยัด สะอาดและปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับงานดอกไมประดิษฐตามหลักการ
2. เลือก เตรียมวัสดุอุปกรณในการประดิษฐดอกไม ตามลักษณะงาน
3. ออกแบบ ประดิษฐดอกไมประดิษฐประเภทตางๆจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุอื่น ตามลักษณะงาน
และวิธีการ
4. ทําบรรจุภัณฑสําหรับดอกไมประดิษฐ ตามหลักการใชงาน
5. คํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ งานดอกไม ป ระดิ ษ ฐ การใช วั ส ดุ อุ ป กรณ แ ละการบํ า รุ ง รั ก ษา
การออกแบบดอกไมป ระดิ ษ ฐ ป ระเภทตาง ๆ การประดิษ ฐด อกไม จ ากวั สดุธรรมชาติ แ ละวั สดุ อื่น ๆ
การประดิษ ฐด อกไมเ ลี ยนแบบธรรมชาติแ ละประดิษฐเชิง สรางสรรค การจัดตกแต งดอกไมประดิษ ฐ
การตรวจสอบคุณภาพ การบรรจุภัณฑ การคํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย
2406-2104
การจัดดอกไมแบบสรางสรรค
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับความรูทั่วไปของการจัดดอกไมแบบสรางสรรค การใชวัสดุ อุปกรณ
การจัดดอกไมแบบสรางสรรค การเก็บรักษาชิ้นงาน การคํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัด
จําหนาย
2. มีทักษะเกี่ยวกับการจัดดอกไมแบบสรางสรรค การเก็บรักษาชิ้นงาน คํานวณตนทุน กําหนด
ราคาและจัดจําหนาย
3. ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ ประหยัด สะอาดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูทั่วไปเกี่ยวกับการจัดดอกไมแบบสรางสรรค
2. ออกแบบ เตรียมวัสดุอุปกรณ จัดดอกไมแบบสรางสรรคในโอกาสตางๆ ตามหลักการใชงาน
3. คํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดดอกไมแบบสรางสรรค การออกแบบ การเตรียมวัสดุ อุปกรณ
การเก็บรักษา การจัดดอกไมแบบสรางสรรคในโอกาสตางๆ คํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย
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2406-2105
การประดิษฐของชํารวยและของที่ระลึก
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบ รางแบบ การเตรียมวัสดุอุปกรณ และเครื่องมือ
การประดิษฐ ของชํารวยและของที่ระลึกแบบตาง ๆ การบรรจุภัณฑ การคํานวณตนทุน
กําหนดราคาและจัดจําหนาย
2. มีทักษะในการประดิษฐของชํารวยและของที่ระลึกแบบตาง ๆ บรรจุ ภัณฑ คํานวณตนทุน
กําหนดราคาและจัดจําหนาย
3. ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบ เรียบรอย ความประณีต ประหยัด สะอาดและรักษา
สิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการออกแบบ รางแบบ การเตรียมวัสดุอุปกรณ เครื่องมือประดิษฐของ
ชํารวยของที่ระลึก แบบตางๆจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุอื่น การบรรจุ ภัณฑ การคํานวณ
ตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนายตามหลักการ
2. ออกแบบ รางแบบ เตรียมวัสดุอุปกรณ การประดิษฐของชํารวยของที่ระลึกตามลักษณะงาน
3. ประดิษฐของชํารวยและของที่ระลึกแบบตาง ๆ ตามลักษณะงานที่ใช
4. ทําบรรจุภัณฑใสของชํารวยของที่ระลึก ตามลักษณะงาน
5. คํานวณตนทุน กําหนดราคา และจัดจําหนาย ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ รางแบบ การเตรียมวัสดุอุปกรณ และเครื่องมือ ประดิษฐ
ของชํารวยของที่ระลึกแบบตาง ๆ จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุอื่น ๆ ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน บรรจุภัณฑ
คํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย
2406-2106
การประดิษฐของใช ของตกแตงบาน
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการออกแบบ การเลือกใชวัสดุอุปกรณ การประดิษฐของใช ของตกแตงบาน
การบรรจุภัณฑ การคํานวณตนทุน กําหนดราคา และจัดจําหนาย
2. มีทักษะในการออกแบบ เลือกใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ การประดิษฐของใช ของตกแตงบาน
การบรรจุภัณฑ การคํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย
3. ปฏิ บั ติ ง านด ว ยความประณี ต
รอบคอบ ซื่ อ สั ต ย ประหยั ด สะอาด ปลอดภั ย
และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการออกแบบ การเลือกใชวัสดุอุปกรณ การประดิษฐของใชของตกแตงบาน
บรรจุภัณฑ คํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนายตามหลักการ
2. ออกแบบ เลือกวัสดุอุปกรณการประดิษฐของใชของตกแตงบาน ตามหลักการใชงาน
3. ประดิษฐของใชของตกแตงบาน ตามหลักการใชงาน
4. ทําบรรจุภัณฑสําหรับใสของใชของตกแตงบาน ตามลักษณะงาน
5. คํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ การเลือกใชวัสดุอุปกรณ การประดิษฐของใช ของตกแตงบาน
แบบตาง ๆ บรรจุภัณฑ คํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย
2406-2107
งานประดิษฐตามสมัยนิยม
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับงานประดิษฐตามสมัยนิยม การเลือกวัสดุ อุปกรณ การประดิษฐงานตาม
สมัยนิยม การบรรจุภัณฑ การคํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย
2. มีทักษะในงานประดิษฐตามสมัยนิยม บรรจุภัณฑ คํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย
3. มีความสามารถในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานประดิษฐตามสมัยนิยม
4. ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ ประหยัด สะอาดและ
ปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับงานประดิษฐตามสมัยนิยม การออกแบบ การเลือกวัสดุอุปกรณ บรรจุ
ภัณฑ การคํานวณตนทุนกําหนดราคาและจัดจําหนาย งานประดิษฐตามสมัยนิยมตามหลักการ
2. ออกแบบ เลือกวัสดุอุปกรณประดิษฐงานตามสมัยนิยม ตามหลักการใชงาน
3. ประดิษฐงานตามสมัยนิยม ตามวิธีการ
4. ทําบรรจุภัณฑสําหรับชิ้นงานตามสมัยนิยม ตามลักษณะงาน
5. คํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติความรูทั่วไป เกี่ยวกับงานประดิษฐตามสมัยนิยม การออกแบบ การเลือกใชวัสดุ
อุปกรณ ประดิษฐงานตามสมัยนิยม บรรจุภัณฑ คํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย
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2406-2108
การประดิษฐวสั ดุเหลือใชและหัตถกรรมทองถิ่น
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับการประดิษฐวัสดุเหลือใชและหัตถกรรมทองถิ่น
2. มีทักษะในการประดิษฐงานจากวัสดุเหลือใชและหัตถกรรมทองถิ่น บรรจุภัณฑ นําเทคโนโลยี
มาใชในการปฏิบัติงาน คํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย
3. ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต ประหยัด รอบคอบ ปลอดภัย รักษา
สิ่งแวดลอมและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ การประดิ ษ ฐ วั ส ดุ เ หลื อ ใช แ ละหั ต ถกรรมท อ งถิ่ น การออกแบบ
การเลือกใชวัสดุอุปกรณ บรรจุภัณฑ คํานวณตนทุนกําหนดราคาและจัดจําหนายตามหลักการ
2. ประยุกตใชเทคโนโลยีในการออกแบบชิ้นงาน ตามหลักการใชงาน
3. ประดิษฐงานจากวัสดุเหลือใชและหัตถกรรมทองถิ่น ตามวิธีการ
4. ทําบรรจุภัณฑสําหรับชิ้นงาน ตามลักษณะงาน
5. คํานวณตนทุน กําหนดราคา จัดจําหนาย ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ค วามรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การประดิ ษ ฐ วั ส ดุ เ หลื อ ใช แ ละหั ต ถกรรมท อ งถิ่ น
การออกแบบ การเลือกใชวัสดุอุปกรณ ประดิษฐงานวัสดุเหลือใชและหัตถกรรมทองถิ่น บรรจุภัณฑ
นําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน คํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย
2406-2109
การเขียนลวดลายดวยสี
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับความรูทั่วไปในการเขียนลวดลายดวยสี การออกแบบ การเขียน
ลวดลายดวยสีบนผาและวัสดุอื่น ๆ การเลือก ใชวัสดุ อุปกรณในการเขียนลวดลายดวยสี การ
เขียนลวดลายดวยสีบนผา และวัสดุตาง ๆ การบรรจุภัณฑ การคํานวณตนทุนกําหนดราคาและ
จัดจําหนาย
2. มีทักษะในการออกแบบ เขียนลวดลายดวยสีบนผา และวัสดุตาง ๆ บรรจุภัณฑ คํานวณตนทุน
กําหนดราคาและจัดจําหนาย
3. มีความสามารถในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการเขียนลวดลายดวยสี
4. ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบ เรียบรอย ประณีต รอบคอบ สะอาด ประหยัด และมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ การเขี ย นลวดลายด ว ยสี การออกแบบ การเลื อ กใช วั ส ดุ อุ ป กรณ
ในการเขียนลวดลายดวยสีตามหลักการ
2. เลือกวัสดุอุปกรณเขียนลวดลายดวยสี ตามหลักการใชงาน
3. ออกแบบ เขียนลวดลายดวยสีบนผาและวัสดุอื่น ตามวิธีการ
4. ประยุกตใชเทคโนโลยีในการเขียนลวดลายดวยสีบนผาและวัสดุอื่น ตามหลักการใชงาน
5. ทําบรรจุภัณฑ สําหรับชิ้นงาน
6. คํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูทั่วไปในการเขียนลวดลายดวยสี การออกแบบ การเลือกใชวัสดุ
อุปกรณในการเขียนลวดลายดวยสี เขียนลวดลายดวยสีบนผาและวัสดุอื่นๆ การนําเทคโนโลยีมาใช
ในการปฏิบัติงาน บรรจุภัณฑ คํานวณตนทุน กําหนดราคา และจัดจําหนาย
2406-2110
ตุกตา
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจ เกี่ ย วกับความรูทั่วไปของงานตุ กตา การออกแบบ ร างแบบ สรางแบบ
การยอแบบ ขยายแบบ การเลือกใชวัสดุ และเครื่องตกแตง การประดิษฐตุกตา การบรรจุภัณฑ
คํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย
2. มีทักษะในการประดิษฐตุกตาประเภทตาง ๆ บรรจุภัณฑ คํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัด
จําหนาย
3. ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ ประหยัด สะอาด ปลอดภัย
และมีความคิดสรางสรรค
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความรูทั่วไปของงานตุกตา การออกแบบ รางแบบ สรางแบบ การยอแบบ
ขยายแบบ การเลือกใชวัสดุ และเครื่องตกแตง การประดิษฐตุกตา การบรรจุภัณฑ คํานวณตนทุน
กําหนดราคาและจัดจําหนาย ตามหลักการ
2. ออกแบบ รางแบบ สรางแบบ การยอแบบ ขยายแบบงานตุกตา ตามวิธีการ
3. ประดิษฐตุกตาประเภทตางๆ ตามวิธีการ
4. ทําบรรจุภัณฑตุกตา ตามลักษณะงาน
5. คํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย ตามหลักการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูทั่วไปของงานตุกตา การออกแบบ รางแบบ สรางแบบ ยอแบบ
ขยายแบบ การเลือกใชวัสดุและเครื่องตกแตง ประดิษฐตุกตาประเภทตาง ๆ บรรจุภัณฑ คํานวณตนทุน
กําหนดราคาและจัดจําหนาย
2406-2111
ความรูเกี่ยวกับผูบริโภค
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับการบริโภค หลักการบริโภค พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาและบริการ
มาตรฐานสินคา สิทธิ หนาที่ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และหนวยงาน ที่เกี่ยวของกับ
การบริโภค
2. มีทักษะในการเลือกซื้อสินคา บริการ วิเคราะหและแกไขปญหาเกี่ยวกับการบริโภค
3. มีเจตคติที่ดีตอการบริโภคสินคาและบริการ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการบริโภค หลักการบริโภค พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาและการบริการ
ของผูบริโภคตามหลักการ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับมาตรฐานสินคา สิทธิ หนาที่ของผูบริโภคตามหลักการ
3. เลือกซื้อสินคา บริการ วิเคราะหและแกปญหาเกี่ยวกับการบริโภค ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การบริ โ ภค หลั ก การบริ โ ภค พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ สิ น ค า และ
การบริการของผูบริโภค มาตรฐานสินคา สิทธิ หนาที่ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการบริโภค
2406-2112
การบริการวิชาชีพคหกรรมศาสตร
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มี ค วามเข า ใจเกี่ย วกั บ การบริ ก ารงานอาชี พ คหกรรม การจั ด กิ จ กรรมเตรีย มความพร อ ม
ของผูบริการ หลักการดําเนินงานบริการคหกรรม การรายงานผล
2. มีทักษะในการบริการ และนําเทคโนโลยีมาใชในการบริการวิชาชีพคหกรรม
3. ปฏิบัติงานอยางเปนระบบดวยความมีวินัย ความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค และสามารถแกปญหาเฉพาะหนา
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการบริการงานอาชีพคหกรรม การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมของผู
บริการ หลักการดําเนินงานบริการคหกรรม ตามหลักการ
2. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมของผูบริการ ตามหลักการ
3. ดําเนินงานและนําเทคโนโลยีมาใชในการบริการวิชาชีพคหกรรม ตามหลักการ
4. รายงานผล ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการงานอาชีพคหกรรม การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมของ
ผูบริการ หลักการดําเนินงานและการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริการวิชาชีพคหกรรม การรายงานผล
2406-2201
จิตวิทยาเด็ก
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็ก แนวคิดของนักจิตวิทยาเด็ก พฤติกรรมและ ความตองการดานจิตใจ
ของเด็ ก องค ป ระกอบที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ สุ ข ภาพจิ ต ของเด็ ก ลั ก ษณะของเด็ ก ที่ มี ป ญ หา
ทางสุขภาพจิต และลักษณะของเด็กที่มีสุขภาพจิตดี
2. มีทักษะในการทําความเขาใจพฤติกรรมของเด็ก และเขียนรายงานเสนอเปนรายบุคคล
3. ปฏิบัติงานดวยความมีเมตตา ความรับผิดชอบ และมีใจบริการ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กตามหลักการ
2. ศึกษาและทําความเขาใจพฤติกรรมของเด็กตามหลักการ
3. เขียนรายงานพฤติกรรมเด็กเสนอเปนรายบุคคลตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติความรูทั่วไปเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็ก แนวคิดของนักจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับพัฒนาการเด็ก
พฤติกรรมของเด็ก ความตองการดานจิตใจของเด็ก องคประกอบที่มีอิทธิพลตอสุขภาพจิตของเด็ก
ลักษณะของเด็กที่มีปญหาทางสุขภาพจิต และลักษณะของเด็กที่มีสุขภาพจิตดี การเขียนรายงานเสนอเปน
รายบุคคล
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2406-2202
เครื่องใชสําหรับเด็ก
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มี ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ ความรู ทั่ ว ไปเครื่อ งใชสํา หรั บ เด็ ก การเลือ กใช
และดู แ ลรั ก ษา
เครื่องใชในการรับประทานอาหาร การนอน การขับถาย การทําความสะอาด และการแตงกายเด็ก
การออกแบบ การสรางแบบและการตัดเย็บ เครื่องใชเครื่องนุงหมสําหรับเด็ก
2. มีทักษะในการเลือก ใช ดูแลรักษาเครื่องใชสําหรับเด็ก การออกแบบ
การตัดเย็บ
เครื่องใชเครื่องนุมหมสําหรับเด็ก
3. ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต ละเอียด รอบคอบ สะอาดและ ประหยัด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับเครื่องใชสําหรับเด็กตามหลักการ
2. ออกแบบ สรางแบบ และตัดเย็บเครื่องใชเครื่องนุงหมสําหรับเด็กตามวิธีการและตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติความรูทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องใชสําหรับเด็ก การเลือกใช และดูแลรักษา เครื่องใช
ในการรับประทานอาหาร การนอน การขับถาย การทําความสะอาด และการแตงกายของเด็ก
การออกแบบ การสรางแบบและการตัดเย็บเครื่องใชเครื่องนุงหมสําหรับเด็ก
2406-2203
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
2-2-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจความรูทั่วไปเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย หลักพัฒนาการ ปจจัยที่มีผลตอ
พัฒนาการ ลักษณะและธรรมชาติของเด็ก การเรียนรู และการสงเสริมพัฒนาการ พฤติกรรม
ที่เปนปญหาและการแกไข
2. มีทักษะในการสงเสริมพัฒนาการแตละดาน
3. มีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ขยัน อดทน สะอาดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามหลักการ
2. สงเสริมพัฒนาการเด็กแตละดานตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย หลักพัฒนาการ ปจจัยที่มีผลตอพัฒนาการ ลักษณะ
และธรรมชาติของเด็กปฐมวัย การเรียนรู การสงเสริมพัฒนาการแตละดาน พฤติกรรมที่เปนปญหาและ
แนวทางการแกไข
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2406-2204
ความสัมพันธในครอบครัว
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเข าใจความรูทั่วไปเกี่ยวกับความสัมพันธ ในครอบครัว ลักษณะของครอบครัวไทย
วัฏจักรของครอบครัว สิ่งที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของชีวิตครอบครัว
2. มีทักษะในการวางแผนชีวิต การเสริมสรางความสัมพันธภายในครอบครัว การวิเคราะห
และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว
3. มีเจตคติที่ดีในการเสริมสรางความสัมพันธภายในครอบครัว
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวตามหลักการ
2. วางแผนชีวิต เสริมสรางความสัมพันธภายในครอบครัวตามหลักการ
3. วิเคราะหและแกปญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัว ลักษณะของครอบครัวไทย วัฏจักรของ
ครอบครั ว สิ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การเปลี่ ย นแปลงของชี วิ ต ครอบครั ว การวางแผนชี วิ ต การเสริ ม สร า ง
ความสัมพันธภายในครอบครัว วิกฤตการณในครอบครัวและการแกปญหา
2406-2205
สื่อสรางสรรคการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มี ค วามเข า ใจความรู ทั่ว ไปเกี่ ย วกั บสื่ อ สร า งสรรคพั ฒ นาการสํ าหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ประเภท
ประโยชนของสื่อ การออกแบบและการประดิษฐสื่อที่สงเสริมพัฒนาการดานรางกาย อารมณ
สังคมและสติปญญา
2. มีทักษะในการออกแบบ เลือกใชวัสดุ อุปกรณ เพื่อสรางสื่อพัฒนาการที่สงเสริมพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย
3. ปฏิบัติ ง านดว ยความเปนระเบียบเรีย บรอย รอบคอบ สะอาด ปลอดภั ย มีความคิด ริเริ่ม
สรางสรรค ใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสื่อสรางสรรคพัฒนาการสําหรับเด็กปฐมวัยตามหลักการ
2. ออกแบบและประดิษฐสื่อที่สงเสริมพัฒนาการเด็กตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ค วามรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สื่ อ สร า งสรรค พั ฒ นาการสํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ประเภท
ประโยชนของสื่อ ออกแบบและประดิษฐสื่อที่สงเสริมพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา
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2406-2206
การจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มี ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ ความรู ทั่ ว ไปในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู สํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย
การออกแบบและการประดิษฐอุปกรณในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
2. มีทักษะในการออกแบบ ประดิษฐอุปกรณใหเหมาะสมกับวุฒิภาวะของเด็ก และจัดกิจกรรม
การเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
3. ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย ประหยัดและมีคุณสมบัติเหมาะสม
สําหรับเปนผูดูแลเด็ก รวมทั้งรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูของเด็กปฐมวัยตามหลักการ
2. ออกแบบประดิษฐอุปกรณในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เหมาะสมกับวุฒิภาวะของเด็กตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญของกิจกรรมการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ประเภท ประโยชน
และคุณสมบัติของผูจัดกิจกรรมการเรียนรู การวางแผน การดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับ
เด็กปฐมวัย และรายงานผลการจัดกิจกรรม
2406-2207
อาหารและอนามัยสําหรับเด็ก
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักโภชนาการ การดูแลสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาล โรคตางๆ และ
วิธีการปองกันโรคสําหรับเด็ก
2. มีทักษะในการดูแลอาหารและอนามัย ตลอดจนการจัดสุขาภิบาลสําหรับเด็ก
3. ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ ปลอดภัย ใชทรัพยากรอยางประหยัด
และคุมคา รวมทั้งรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักโภชนาการ การดูแลรักษาสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาล โรคตางๆ
และวิธีปองกันตามหลักการ
2. ดูแลดานอาหารและอนามัยของเด็กตามหลักการและวิธีการ
3. จัดสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลสําหรับเด็กตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักโภชนาการสําหรับเด็ก การดูแลรักษาสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาล
โรคตางๆ และวิธีการปองกัน การจัดการสิ่งแวดลอมสําหรับเด็ก
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2406-2208
ดนตรีและกิจกรรมเคลื่อนไหวสําหรับเด็กปฐมวัย
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับความรูทั่วไปของการจัดดนตรีและกิจกรรมเคลื่อนไหวสําหรับเด็กปฐมวัย
การออกแบบและการประดิษฐอุปกรณประกอบการจัดกิจกรรม
2. มีทักษะในการออกแบบและประดิษฐอุปกรณประกอบการจัดกิจกรรมดนตรี การเคลื่อนไหว
รองเพลงใหเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
3. ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรี ยบรอย รอบคอบ รักและเมตตาเด็ก มีจิ ตใจออนโยน
พูดจาไพเราะ บุคลิกภาพดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับดนตรีและกิจกรรมเคลื่อนไหวสําหรับเด็กปฐมวัยตามหลักการ
2. ออกแบบและประดิษฐอุปกรณประกอบการจัดกิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหวตามหลักการ
และวิธีการ
3. จัดกิจกรรมดนตรี การเคลื่อนไหวและรองเพลงสําหรับเด็กปฐมวัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน ประเภท การออกแบบ และประดิษฐ
อุปกรณ การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว การรองเพลงสําหรับเด็กปฐมวัย คุณสมบัติของผูจัดกิจกรรมดนตรี
และกิจกรรมการเคลื่อนไหวสําหรับเด็กปฐมวัย
2406-2209
การจัดและดําเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็ก
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
กฎหมาย ระเบี ย บ
1. มี ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ การจั ด และดํ า เนิ น งานสถานรั บ เลี้ ย งเด็ก
และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ การดําเนินการ การจัดหองและบริเวณตาง ๆ ปญหาและแนวทาง
การแกปญหาสถานรับเลี้ยงเด็ก
2. มีทักษะในการดําเนินงาน และแกปญหาที่เกิดขึ้นในสถานรับเลี้ยงเด็ก
3. ปฏิบัติงานอยางเปนระบบดวยความเอาใจใส รอบคอบ มีเมตตา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดและดําเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กตามหลักการ
2. ดําเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กตามหลักการและวิธีการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติความรูทั่วไปเกี่ยวกับการจัดและดําเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็ก กฎหมาย ระเบียบ
และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ การเตรียมการจัดตั้ง การบริหารจัดการ การจัดหองและบริเวณตาง ๆ
การจัดประสบการณการเรียนรูในสถานรับเลี้ยงเด็ก ปญหาและแนวทางการแกปญหาสถานรับเลี้ยงเด็ก
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2406-2210
การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจความรูทั่วไปเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย กิจวัตรประจําวันในการ เลี้ยงดูเด็ก
การสรางคุณภาพชีวิตใหเด็ก กฎหมายที่เกี่ยวของกับเด็ก
2. มีทักษะในการดูแลเด็กตามกิจวัตรประจําวัน
3. ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ มีความรับผิดชอบ รอบคอบ สนใจใฝรูและรักเด็ก
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามหลักการ
2. ดูแลเด็กตามกิจวัตรประจําวันตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติความรูทั่วไปเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย หลักการเลี้ยงดูเด็ก การจัดกิจวัตร
ประจําวันในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย การสรางคุณภาพชีวิตใหเด็ก การปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรมและ
ลักษณะนิสัยที่ดี การจัดสภาพที่อยูอาศัย กฎหมายที่เกี่ยวของกับเด็ก.
2406-2301
การโรงแรม
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มี ค วามเข า ใจความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ โรงแรม การแบ ง ระดั บ โครงสร า งการบริ ห ารงาน
การแบงสายงานและลักษณะพิเศษของงานโรงแรม โรงแรมระบบเครือขาย คําศัพทเฉพาะ
และแนวโนมของธุรกิจงานโรงแรม
2. มีเจตคติที่ดีตออาชีพงานโรงแรม มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย อดทน และ
มีจรรยาบรรณตองานอาชีพโรงแรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูทั่วไปเกี่ยวกับโรงแรมตามหลักการ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับศัพทเฉพาะสําหรับงานโรงแรมและแนวโนมของธุรกิจงานโรงแรมตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเปนมา ความสําคัญและธุรกิจโรงแรมตอเศรษฐกิจและสังคม ประเภท
และชนิดของโรงแรม การแบงระดับของโรงแรม โครงสรางการบริห ารงานการแบงสายงานในงาน
โรงแรม ลั ก ษณะพิเ ศษของงานโรงแรม โรงแรมระบบเครื อขาย คํ าศัพท เฉพาะสํ าหรับงานโรงแรม
และแนวโนมของธุรกิจงานโรงแรม
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2406-2302
เอกสารงานโรงแรม และการเขียนรายงาน
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับเอกสารตาง ๆ ของโรงแรม การเขียนรายงานประจําวันของโรงแรมในแตละฝาย
2. มีทักษะเกี่ยวกับการบันทึกเอกสารงานโรงแรมและการเขียนรายงาน
3. ปฏิบัติงานอยางมีระบบ เปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ สะอาด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับแบบฟอรมและเอกสารที่ใชในฝายตางๆของโรงแรมตามหลักการ
2. บันทึกเอกสารและเขียนรายงานประจําวันตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแบบฟอรมและเอกสารที่ใชในฝายตางๆ ของโรงแรม การบันทึกและ
การเขียนรายงานประจําวัน
2406-2303
ใบตองและแกะสลักเพื่องานโรงแรม
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ งานใบตองและแกะสลั ก เพื่ อ งานโรงแรม การออกแบบ การเลื อ ก
การเตรียมวัสดุอุปกรณ การเก็บรักษาชิ้นงานใบตองและแกะสลักในโอกาสตางๆ การจัด
ตกแตงและนําไปใช การคํานวณตนทุนและกําหนดราคา
2. มีทักษะในการออกแบบและประดิษฐ ตกแตงงานใบตองและแกะสลักลายพื้นฐานที่ใชในงาน
โรงแรมโอกาสตางๆ
3. ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ ประหยัด สะอาด และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับงานใบตองและแกะสลักเพื่องานโรงแรมตามหลักการ
2. ออกแบบ เลือก เตรียมวัสดุอุปกรณ ในงานใบตองและแกะสลักเพื่องานโรงแรมตามวิธีการ
3. ประดิษฐงานใบตองและแกะสลักในโอกาสตางๆที่ใชในงานโรงแรมตามวิธีการและหลักการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การออกแบบ การเตรียมวัสดุอุปกรณและการเก็บรักษาชิน้ งาน ประดิษฐ
และจัดตกแตงงานใบตอง แกะสลักผัก ผลไมในโอกาสตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานโรงแรม คํานวณตนทุน
และกําหนดราคา
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2406-2304
การจัดตกแตงสถานที่
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มี ค วามเข า ใจความรู ทั่ ว ไปในการจั ด ตกแต ง สถานที่ รู ป แบบของการจั ด ตกแต ง สถานที่
การประสานงานกั บ ฝ า ยต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง การวางแผนดํ า เนิ น งาน การออกแบบ
การเลือกและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ การจัดตกแตงสถานที่ในโอกาสตาง ๆ
2. มีทักษะใน การจัดตกแตงสถานที่ในโอกาสตาง ๆ
3. ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ สะอาด
ประหยัดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดตกแตงสถานที่ตามหลักการ
2. วางแผน ดําเนินงาน ออกแบบ เลือกและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณจัดตกแตงสถานที่ในโอกาส
ตางๆ ตามวิธีการ
3. จัดตกแตงสถานที่ในโอกาสตางๆตามวิธีการและหลักการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูทั่วไปในการจัดตกแตงสถานที่ รูปแบบของการจัดตกแตงสถานที่
การประสานงานกับฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ วางแผนดําเนินงาน ออกแบบ เลือกและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ
การจัดตกแตงสถานที่ในโอกาสตาง ๆ
2406-2305
การจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มี ค วามเขา ใจความรู ทั่ว ไปเกี่ย วกั บการประชุม สั ม มนาและจั ด นิท รรศการ วางแผนและ
ดํ า เนิ น งาน ประสานงานกั บ หน ว ยงานและบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ ง การจั ด สถานที่ อุ ป กรณ
งบประมาณและนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดประชุม สัมมนาและการจัดนิทรรศการ
ประเมินผลและการสรุปรายงานผล
2. มีทักษะในการจัดประชุม สัมมนาและนิทรรศการ การประสานงานกับหนวยงานและบุคคลที่
เกี่ยวของ ประเมินผลและการสรุปรายงานผล
3. ปฏิบัติงานอยางมีระบบ มีระเบียบ วินัย มีความรับผิดชอบ ทํางานรวมกับผูอื่นได
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการประชุม สัมมนา และจัดนิทรรศการตามหลักการ
2. วางแผน ประสานงานจัดเตรียมสถานที่ประชุม สัมมนา และจัดนิทรรศการตามหลักการ
3. ประยุกตใชเทคโนโลยีในการจัดประชุม สัมมนา และจัดนิทรรศการตามหลักการใชงาน
4. ประเมินผลและรายงานผลการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการตามหลักการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

219
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูทั่วไปในการประชุม สัมมนาและจัดนิทรรศการ ประเภท รูปแบบ
การจัดสถานที่ การวางแผน ประสานงานกับหนว ยงานและบุคคลที่ เกี่ย วข อง การจั ดเตรี ยมสถานที่
อุปกรณ งบประมาณ และการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดประชุม สัมมนาและจัดนิทรรศการ
การดําเนินการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ การประเมินผลและการรายงานผล
2406-2306
งานแมบา นโรงแรม
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มี ความเขาใจ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับงานแมบานโรงแรม หนาที่และความรับผิดชอบ มารยาท
และจรรยาบรรณของแมบาน การประสานงานแผนกตาง ๆ การจัดเตรียมและบํารุงรักษา
เครื่องใช อุปกรณสําหรับทําความสะอาด การปูเตียง การทําความสะอาดหองพักและพื้นที่
สาธารณะ
2. มีทักษะในการทําความสะอาดหองพัก และพื้นที่สาธารณะในโรงแรมและบํารุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณที่ใชในการทําความสะอาด
3. ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ สะอาดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับงานแมบานโรงแรมตามหลักการ
2. ปูเตียง ทําความสะอาดหองพักและพื้นที่สาธารณะในโรงแรมตามวิธีการและตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความรู ทั่ ว ไปของงานแม บ า นโรงแรม หน า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบ
มารยาทและจรรยาบรรณของแมบาน การประสานงานกับแผนกตาง ๆ การจัดเตรียมและ บํารุงรักษา
เครื่องใช และอุปกรณสําหรับทําความสะอาด การปูเตียง การทําความสะอาดหองพักและพื้นที่สาธารณะ
2406-2307
ครัวและอุปกรณงานครัวโรงแรม
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับครัวและอุปกรณ คําศัพทเฉพาะ การจัดครัว ดําเนินงาน ในครัวโรงแรม
และการปองกันอุบัติภัยในครัว
2. มี ทั ก ษะในการใช อุ ป กรณ ง านครั ว โรงแรม จั ด และดํ า เนิ น งานครั ว ทํ า ความสะอาด
เก็บและดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณงานครัวโรงแรม
3. ปฏิบัติงานอยางเปนระบบดวยความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับครัว อุปกรณงานครัวโรงแรม และคําศัพทเฉพาะตามหลักการ
2. ใชอุ ปกรณ ง านครัว โรงแรม จั ด และดํา เนิ น งานครั ว เก็ บ ทํ า ความสะอาดและดู แ ลรั ก ษา
เครื่องมืออุปกรณงานครัวโรงแรมตามวิธีการและตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ครั ว และอุ ป กรณ ง านครั ว ในโรงแรม คํ า ศั พ ท เ ฉพาะ การจั ด ครั ว
และการดําเนินงาน การทําความสะอาดอุปกรณ การเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ การปองกันอุบัติเหตุ
และการดูแลรักษาใหอุปกรณอยูในสภาพที่สะอาดพรอมที่จะใชงาน
2406-2308
ศิลปะและการจัดตกแตงอาหาร
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับศิลปะเพื่อการจัดตกแตงอาหาร การหั่น การแกะสลัก การตัดชิ้นอาหาร
และการเก็บรักษาชิ้นงาน
2. มีทักษะในการเลือกอาหาร การจัดตกแตงอาหารรูปแบบตาง ๆ การเก็บรักษาชิ้นงาน
3. ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ รอบคอบ ประณีต สะอาด ประหยัด และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับศิลปะเพื่อจัดตกแตงอาหารตามหลักการ
2. จัดตกแตงหัวจาน และจัดลงภาชนะแบบสรางสรรคตามวิธีการ
3. จัดเก็บรักษาผลงานใหสดและเหมาะสมกับการนําไปใชตามวิธีการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะเพื่อการจัดตกแตงอาหาร การหั่น การแกะสลัก การตัดชิ้นวัสดุ
ใหสวยงามเพื่อประกอบอาหาร การจัดตกแตงหัวจาน การจัดลงภาชนะแบบสรางสรรค ตลอดจนการเก็บ
รักษาผลงานใหคงความสดและเหมาะสมกับการนําไปใช
2406-2309
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม หนาที่ความรับผิดชอบของ
ฝายบริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม คุณสมบัติ จรรยาบรรณของพนักงานบริการ
2. มีทักษะในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3. ปฏิบัติงานอยางเปนระบบดวยความรับผิดชอบ สะอาด มีระเบียบวินัย และรักการบริการ
มีจรรยาบรรณของพนักงานบริการ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม คุณสมบัติจรรยาบรรณของพนักงาน
บริการตามหลักการ
2. จัดโตะอาหาร สถานที่ บริการอาหารและเครื่องดื่มแตละประเภท ตามวิธีการและตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูทั่วไปในการบริการอาหารและเครื่องดืม่ . หนาที่ความรับผิดชอบ
ของฝายบริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม คุณสมบัติ จรรยาบรรณของพนักงานบริการ อุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องใชในงานบริการ การจัดโตะอาหาร การจัดสถานที่ มารยาท การรับประทานอาหาร
การบริการอาหารและเครื่องดื่มแตละประเภท
2406-2310
คอมพิวเตอรสําหรับงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรสําหรับงานคหกรรม และกฏหมายที่เกี่ยวของกับการ
ใชคอมพิวเตอรในงานโรงแรม
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
3. ปฏิบัติงานดวยความสนใจใฝรู มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรสําหรับงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม กฎหมายที่
เกี่ยวของกับการใชคอมพิวเตอรในงานโรงแรมตามหลักการ
2. ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานคหกรรมเพื่อการโรงแรมตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป สํ า หรั บ งานคหกรรมเพื่ อ การโรงแรม
การเลื อ กใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ให เ หมาะสม ปฏิ บั ติ ก ารใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ที่ ใ ช ใ นป จ จุ บั น
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชคอมพิวเตอรในงานโรงแรม
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สาขาวิชาเสริมสวย
กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
2407-1001
การนําเสนองานอาชีพ

1-4-3

กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2407-2001
การสระผมและดราย
2407-2002
การจัดแตงทรงผม
2407-2003
การดัดผม
2407-2004
การเกลาผมพืน้ ฐาน
2407-2005
การดูแลผิวหนา
2407-2006
การแตงหนาพืน้ ฐาน
2407-2007
การบริหารจัดการธุรกิจเสริมความงาม
2407-2008
การออกแบบทรงผมขั้นพื้นฐาน
2407-2009
การแตงเล็บ
2407-2010
การพัฒนาบุคลิกภาพในอาชีพเสริมสวย

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

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
2407-2101
การตัดและซอยผม
2407-2102
การยืดผม
2407-2103
การตัดผมชาย
2407-2104
การเปลี่ยนสีผม
2407-2105
การเกลาผมฟรีสไตล
2407-2106
การแตงหนาโอกาสพิเศษ
2407-2107
การประดิษฐเครื่องประดับผม
2407-2108
การนวดแผนไทย
2407-2109
การตอเล็บและเพนทเล็บเบือ้ งตน
2407-2110
การวาดภาพเพื่อออกแบบทรงผม

2-3-3
1-3-2
2-3-3
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
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กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

2407-1001
การนําเสนองานอาชีพ
1-4-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับความรูทั่วไปในการนําเสนอ การเตรียมการนําเสนอ การใชเทคโนโลยี
การประเมินผล
2. มีทักษะในการนําเสนองานอาชีพคหกรรมอยางมีระบบ
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย มีมนุษยสัมพันธ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและ
สามารถแกปญหาเฉพาะหนา
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรียมการนําเสนองานอาชีพดวยการใชเทคโนโลยี
2. นําเสนอผลงาน/ชิ้นงานอาชีพคหกรรมอยางมีระบบ
3. ประเมินผลการนําเสนอผลงานตามกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูทั่วไปในการนําเสนอ การเตรียมนําเสนอ การนําเทคโนโลยี
มาใชในการนําเสนอ การประเมินผล

กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ

2407 -2001 การสระผมและดราย
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขา ใจ โครงสรางเสนผม ลักษณะเส นผม และหนั งศี รษะ หลักการสระผม
การบํารุงรักษาเสนผมและหนังศีรษะ
2. มีความรู ความเขาใจ การเลือกใช และบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และผลิตภัณฑที่
เหมาะสมกับสภาพเสนผม
3. มีทักษะในการสระผมอยางมืออาชีพ เนนการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ นําความรู ทักษะไปใชใน
ชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ
5. มีความรับผิดชอบ ชางสังเกต รอบคอบ ประณีต ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดทน ปฏิบัติงานโดย
คํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ โครงสร า งเส น ผม ลั ก ษณะเส น ผมและหนั ง ศี ร ษะ หลั ก การสระผม
การบํารุงรักษาเสนผมและหนังศีรษะ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการเลือกใชและบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และการใชผลิตภัณฑ
ที่เหมาะสมกับสภาพเสนผม
3. สระผมถูกตองตามหลักการและกระบวนการ อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
4. จัดเก็บ และบํารุงรักษา อุปกรณ เครื่องมือ หลังการใชงานตามคูมือ
5. ประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับการวิเคราะหสภาพเสนผม ลักษณะเสนผม หลักการและขั้นตอนการ
สระผม การบํารุงรักษาเสนผมและหนังศีรษะ การใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และผลิตภัณฑในการ
สระผมและดรายผม
2407 -2002 การจัดแตงทรงผม
2-3-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการจัดแตงทรงผม ลักษณะทรงผมพื้นฐาน และทรงฟรีสไตล
ลักษณะเสนผม หลักการดูแลบํารุงรักษาเสนผมและหนังศีรษะ
2. มีความรู ความเขาใจการเลือกใช วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ผลิตภัณฑ และเลือกใชเทคโนโลยี
ในการจัดแตงทรงผม แบบมวนโรล และแบบดราย ทรงมาตรฐานและทรงฟรีสไตล
3. ความรูเกี่ยวกับหลักการมวนผมและดรายผม นวัตกรรม ในการจัดแตงทรงผมแบบมวนโรล
และแบบดราย ทรงพื้นฐานและทรงฟรีสไตล
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ
นําความรู ทักษะไปใชในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ
5. มีศรัทธาตออาชี พ ความรับผิดชอบ ช างสัง เกต รอบคอบ ประณีต ขยัน ซื่ อสัต ย ประหยั ด
อดทน ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดแตงทรงผม ทรงพื้นฐาน และทรงฟรีสไตล ลักษณะเสนผม
การดูแลบํารุงรักษาเสนผมและหนังศีรษะ ตามหลักการและกระบวนการ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการเลือกใช วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ผลิตภัณฑ ในการจัดแตงทรงผม
ทรงพื้นฐานและทรงฟรีสไตล
3. มวนผมและดรายผม ทรงพื้นฐานและทรงฟรีสไตล ตามหลักการและกระบวนการ
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4. จัดเก็บ และบํารุงรักษา อุปกรณ เครื่องมือ หลังการใชงานตามคูมือ
5. ประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการจัดแตงทรงผม ทรงพื้นฐานและฟรีสไตล สภาพเสนผม
ลักษณะเสนผม หลักการดูแล การบํารุงรักษาเสนผมและหนังศีรษะ การเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
และผลิตภัณฑในการจัดแตงทรงผม หลักการจัดแตงทรงผมพื้นฐาน ฟรีสไตล แบบมวนโรล และแบบดราย
2407-2003
การดัดผม
2-3-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเคมีพื้นฐานในการดัดผม การวิเคราะหสภาพ ลักษณะเสนผม และหนังศีรษะ
ดัดผมทรงตาง ๆ
2. มีความรู ความเขาใจหลักการ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในการดัดผมทรงมาตรฐานและทรงฟรีสไตล
3. มีความรู ความเขาใจการเลือกใช และบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และผลิตภัณฑใน
การดัดผม
4. มีทักษะในการดัดผมทรงพื้นฐาน และทรงฟรีสไตล
5. มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น กลาตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน
6. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ นําความรู ทักษะไปใชใน
ชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ
7. มีศรัทธาในอาชีพ ความรั บผิดชอบ ชางสัง เกต รอบคอบ ประณี ต ขยัน ซื่อสัต ย ประหยัด
อดทน ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง ผูอื่น และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับเคมีพื้นฐานในการดัดผม การวิเคราะหสภาพเสนผม ลักษณะเสนผม
หนังศีรษะ และดัดผมทรงตาง ๆ ตามหลักการ
2. แสดงความรูเ กี่ย วกับเทคโนโลยี นวัตกรรม ในการดัดผมทรงมาตรฐานและทรงฟรีสไตล
ตามหลักการและกระบวนการ
3. แสดงความรูเกี่ยวกับการเลือกใช บํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และผลิตภัณฑในการ
ดัดผม ตามหลักการและกระบวนการ
4. ดัดผมทรงพื้นฐาน และทรงฟรีสไตล ตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดเก็บ และบํารุงรักษา อุปกรณ เครื่องมือ หลังการใชงานตามคูมือ
6. ประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับเคมีพื้นฐานในการดัดผม การวิเคราะหสภาพเสนผม ลักษณะเสนผม
และหนังศีรษะ การเลือกใช และบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เทคโนโลยี นวัตกรรมและผลิตภัณฑ
ใหเหมาะสมกับสภาพเสนผม และผมดัดแบบตาง ๆ
2407-2004
การเกลาผมพืน้ ฐาน
2-3-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีค วามรู ความเข าใจการเกลาผมพื้น ฐาน การใช แฮร พีช เครื่ องประดับ การถั ก เปย และ
การใชวิกผม
2. มีความรู ความเขาใจการเลื อ กใช และบํารุง รัก ษาวั สดุ อุปกรณ เครื่ องมื อ และผลิ ตภัณ ฑ
ในการเกลาผม
3. มี ทั ก ษะในการเกล า ผมทรงมาตรฐาน และถั ก เป ย แบบต า ง ๆ สามารถนํ า มาประยุ ก ต ใ ช
ในชีวิตประจําวัน และประกอบอาชีพได
4. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น กลาตัดสินใจ และแกปญหาในการทํางาน
5. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ
นําความรู ทักษะไปใช
ในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ
6. มี ศ รั ท ธาในอาชี พ ความรั บ ผิ ด ชอบ ช า งสั ง เกต รอบคอบ ประณี ต ขยั น อดทน ประหยั ด
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการเกลาผมพื้นฐาน การใชแฮรพีช เครื่องประดับ การถักเปย และการ
ใชวิกผม ตามหลักการและกระบวนการ
2. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ การเลื อ กใช บํ า รุ ง รั ก ษาวั ส ดุ อุ ป กรณ เครื่ อ งมื อ และผลิ ต ภั ณ ฑ
ในการเกลาผม
3. เกลาผมทรงมาตรฐาน และถักเปยแบบตางๆ ตามหลักการและกระบวนการ
4. จัดเก็บ และบํารุงรักษา อุปกรณ เครื่องมือ หลังการใชงานตามคูมือ
5. ประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เกี่ ย วกับ วิ ธี ก ารเกลา ผมพื้ น ฐาน การใชแ ฮร พี ช เครื่อ งประดั บ การถั ก เป ย
แบบตาง ๆ และการใชวิกผม การเลือกใช และบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และผลิตภัณฑในการ
เกลาผม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาวิชาเสริมสวย

228
2407-2005
การดูแลผิวหนา
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจโครงสรางของผิวหนัง การวิเคราะหสภาพผิวหนา
2. มีความรู ความเขา ใจ การเลื อกใชวั สดุ อุปกรณ เครื่ องมื อ และผลิต ภัณ ฑ สําหรับการดู แ ล
ผิวหนา หลักการเทคโนโลยี นวัตกรรม การดูแลผิวหนาและปฏิบัติตอผิวหนา
3. มีทักษะในการใชเทคโนโลยีในการดูแลผิวหนา และวิเคราะหสภาพผิวหนาไดอยางเหมาะสม
และปลอดภัย
4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ
นําความรู ทักษะไปใช
ในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ
5. มีศรัทธาในอาชีพ ความรับผิดชอบ ชางสังเกต รอบคอบ ประณีต ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด
อดทน ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความสะอาดปลอดภัย และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ โครงสร า งของผิ ว หนั ง วิ เ คราะห ส ภาพผิ ว หน า การดู แ ลผิ ว หน า
และการปฏิบัติตอผิวหนา ตามหลักการ
2. เลือกใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และผลิตภัณฑสําหรับการดูแลผิวหนา เทคโนโลยี นวัตกรรม
การดูแลผิวหนาและปฏิบัติตอผิวหนา ตามหลักการ
3. ดูแลผิวหนาตามหลักการและกระบวนการ
4. จัดเก็บ และบํารุงรักษา อุปกรณ เครื่องมือ หลังการใชงานตามคูมือ
5. ประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับโครงสรางของผิวหนัง การวิเคราะหสภาพผิวหนา การเลือกใชวัสดุ
อุปกรณ เครื่องมือ และผลิตภัณฑสําหรับการดูแลผิวหนา หลักการ เทคโนโลยี นวัตกรรม การดูแลและ
บํารุงรักษาผิวหนา
2407-2006 การแตงหนาพืน้ ฐาน
2-3-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจ การวิเคราะหสภาพผิวและรูปหนา การเลือกเครื่องสําอาง ใหเหมาะกับ
สภาพผิวและสีผิว เสื้อผา ในโอกาสตาง ๆ การแกไขรูปหนา และหลักการแตงหนา
2. มีความรู ความเขาใจ การเลือกใช และบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ในการแตงหนา
3. มีทักษะในการแกไขรูปหนาและการแตงหนาขั้นพื้นฐาน
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4. มีความคิดริ เริ่มสรางสรรค ยกระดับ และพัฒนาทักษะเหมาะสม สามารถแขง ขันในระดั บ
มาตรฐานสากล นําความรูไปใชในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ
5. มีศรัทธาในอาชีพ ความรับผิดชอบ ชางสังเกต รอบคอบ ประณีต ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด
อดทน ปฏิ บัติง านโดยคํ า นึง ถึ ง ความสะอาดปลอดภั ย ของตนเอง ผู อื่น และผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพผิวและรูปหนา การเลือกเครื่องสําอาง หลักการ
แตงหนา ใหเหมาะสมกับโอกาสตางๆ ตามหลักการ
2. เลือกใชและบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ในการแตงหนา
3. แตงหนาขั้นพื้นฐานและแกไขรูปหนา ตามหลักการและกระบวนการ
4. จัดเก็บ และบํารุงรักษา อุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องสําอาง หลังการใชงานตามคูมือ
5. ประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ การวิเคราะหสภาพผิวและรูปหนา การเลือกเครื่องสําอาง ใหเหมาะกับ
สภาพผิวและสีผิว เสื้ อผาในโอกาสต าง ๆ หลักการแกไขรูปหนาและการแตงหนา การเลือกใช และ
บํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ในการแตงหนา
2407-2007
การบริหารจัดการธุรกิจเสริมความงาม
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจหลักการ การวิเคราะหเลือกทําเลที่ตั้งราน การขออนุญาตจัดตั้ง กฎหมาย
ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานธุรกิจ สุขอนามัยในราน ศิลปะและเทคนิคการบริการลูกคา
2. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น
3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถพัฒนาอาชีพใหมีคุณภาพ นําความรู ทักษะที่ไดรับไป
ใชในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ
4. มีศรัทธาในอาชีพ ความรับผิดชอบ ชางสังเกต รอบคอบ ประณีต ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด
อดทน ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง ผูอื่น และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการในการขออนุญาตจัดตั้งสถานประกอบการ การดําเนินงานธุรกิจ
สุขอนามัย ศิลปะและเทคนิคการบริการตามหลักการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ หลั ก การวิ เ คราะห เ ลื อ กทํ า เลที่ ตั้ ง การขออนุ ญ าตจั ด ตั้ ง กฎหมายเกี่ ย วกั บ การ
ดําเนินงานธุรกิจ สุขอนามัยในราน การวางแผนการจัดการธุรกิจสถานเสริมความงาม ศิลปะและเทคนิค
การบริการลูกคา การสรางความสัมพันธกับลูกคา การบันทึกประวัติลูกคา ความปลอดภัยและบรรยากาศ
ของราน การคิดคาบริการและการเสียภาษี และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานธุรกิจ
2407-2008
การออกแบบทรงผมขัน้ พื้นฐาน
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจประวัติและวิวัฒนาการทรงผม ความรูพื้นฐานในการออกแบบทรงผม
การวิเคราะหลักษณะเสนผม สภาพเสนผม โครงสรางของศีรษะ และรูปหนา
2. ออกแบบทรงผมไดเหมาะสมกับโครงสรางศีรษะ รูปหนา สภาพและลักษณะเสนผม
3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถพัฒนาฝมือใหไดมาตรฐานเพื่อนําความรู ทักษะไปใช
ในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ
4. มีศรัท ธาในอาชี พ ความรั บผิด ชอบ ช า งสัง เกต รอบคอบ ประณีต ขยั น อดทน ประหยั ด
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประวัติและวิวัฒนาการทรงผม ความรูพื้นฐานในการออกแบบทรงผม
การวิเคราะหลักษณะเสนผม สภาพเสนผม โครงสรางของศีรษะ และรูปหนา
2. ออกแบบทรงผมไดเหมาะสมกับโครงสรางศีรษะ รูปหนา และลักษณะเสนผม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับประวัติและวิวัฒนาการทรงผม ความรูพื้นฐานในการออกแบบทรงผม
การวิเคราะหลักษณะเสนผม สภาพเสนผม โครงสรางของศีรษะ และรูปหนา หลักการ วิธีการออกแบบ
ทรงผม การออกแบบทรงผมแบบตาง ๆ
2407-2009
การแตงเล็บ
1-3-2
จุดประสงรายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจโครงสรางเล็บ
2. มีความรู ความเขาใจการเลือกใช และบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และผลิตภัณฑ
สําหรับการแตงเล็บ
3. มีความรู ความเขาใจวิธีการและขั้นตอนการแตงเล็บมือและเล็บเทา การนวดมือ การนวดเทา
การคํานวณตนทุน และคิดราคาคาบริการ
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4. มีทักษะการแตงเล็บ การนวดมือ การนวดเทา การแตงเล็บมือและเล็บเทา
5. มีทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถพัฒนางานใหมี
คุณภาพ นําความรู ทักษะไปใชในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ
6. มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ช า งสั ง เกต รอบคอบ ประณี ต ขยั น อดทน ประหยั ด ปฏิ บั ติ ง าน
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับโครงสรางเล็บ
2. เลือกใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และผลิตภัณฑ สําหรับแตงเล็บ และบํารุงรักษาเล็บ
3. แสดงความรูเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการแตงเล็บมือและเล็บเทา การนวดมือ การนวดเทา
การคํานวณตนทุน และคิดราคาคาบริการ
4. แตงเล็บมือและเล็บเทา การนวดมือ การนวดเทา ตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดเก็บ และบํารุงรักษา อุปกรณ เครื่องมือ และเครื่องสําอาง หลังการใชงานตามคูมือ
6. ประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับโครงสรางเล็บ การเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และผลิตภัณฑ
สําหรับการแตงเล็บ วิธีการและขั้นตอนการแตงเล็บมือและเล็บเทา การนวดมือ การนวดเทา การคํานวณ
ตนทุน และราคาคาบริการ
2407-2010
การพัฒนาบุคลิกภาพในอาชีพเสริมสวย
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในการพัฒนาบุคลิกภาพ
2. นําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาบุคลิกภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
2. พัฒนาบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับงานอาชีพ
3. ปฏิบัติตนเหมาะสมตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูพื้นฐานการพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการแตงกาย การปฏิบัติตน
ดานสุขอนามัย มารยาททางสังคม วัฒนธรรมระหวางประเทศ บุคลิกภาพและกิจนิสัยที่พึงประสงคในการ
ปฏิบัติงาน
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กลุมทักษะวิชาชีพเลือก

2407-2101
การตัดและซอยผม
2-3-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางรูปศีรษะ รูปหนา และลักษณะของเสนผม ขั้นตอน
ในการตัดและซอยผมเบื้องตน
2. มีความรูและทักษะในการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และเทคนิคในการตัดและซอยผมได
เหมาะสมกับงาน
3. มีทักษะในการตัดและซอยผมทรงมาตรฐาน และทรงฟรีสไตล
4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เลือกใชสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อพัฒนางานใหมีคุณภาพสูสากล
5. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน มีความรับผิดชอบ ชางสังเกต รอบคอบ ประณีต ขยัน อดทน
ประหยัด ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอตนเองและสังคม โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับโครงสรางรูปศีรษะ รูปหนา และลักษณะของเสนผม ขั้นตอนในการ
ตัดและซอยผมเบื้องตน ตามหลักการ
2. ใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และเทคนิคในการตัดและซอยผม ตามหลักการ
3. ตัดและซอยผมทรงมาตรฐาน และทรงฟรีสไตล ตามหลักการและกระบวนการ
4. ใชเทคโนโลยี นวัตกรรม ในการพัฒนาคุณภาพงาน ตามหลักการ
5. จัดเก็บ และบํารุงรักษา อุปกรณ เครื่องมือ หลังการใชงานตามคูมือ
6. ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับโครงสรางของรูปศีรษะ ใบหนา และลักษณะของเสนผม ขั้นตอนในตัด
และซอยผมทรงมาตรฐาน การใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ในการตัดและซอยผมทรงมาตรฐาน
2407-2102
การยืดผม
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางของเสนผม การวิเคราะหสภาพเสนผม ลักษณะเสนผม
และหนังศีรษะ เคมีที่ใชเปลี่ยนโครงสรางของเสนผม
2. มีความรูความเขาใจในการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และผลิตภัณฑในการยืดผม
3. มีความรูความเขาใจหลักการ เทคนิค และนวัตกรรม ตามสภาพของเสนผมและบริหารเวลา
อยางมีประสิทธิภาพ
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4.
5.
6.
7.

มีทักษะในการยืดผมตามสภาพเสนผมอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
มีความสนใจใฝรูเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะ
มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น วิเคราะห และแกปญหาในการทํางานได
มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน เปนคนชางสังเกต มีความรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ขยัน
อดทน ประหยั ด ปฏิ บั ติ ง านโดยคํ า นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ของตนเอง และผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับโครงสรางของเสนผม การวิเคราะหสภาพเสนผม ลักษณะเสนผม และ
หนังศีรษะ เคมีที่ใชเปลี่ยนโครงสรางของเสนผม ตามหลักการ
2. เลือกใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และผลิตภัณฑในการยืดผม ตามหลักการ
3. ยืดผมไดถูกตองสวยงาม ตามหลักการและกระบวนการ
4. จัดเก็บ และบํารุงรักษา อุปกรณ เครื่องมือ หลังการใชงานตามคูมือ
5. ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับโครงสรางของเสนผม การวิเคราะหสภาพเสนผม ลักษณะเสนผม และ
หนังศีรษะ เคมีที่ใชเปลี่ยนโครงสรางของเสนผม การยืดผม การบํารุงรักษาเสนผมหลังการยืดผม
2407-2103
การตัดผมชาย
2-3-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจโครงสรางของรูปศีรษะ รูปหนา ลักษณะของเสนผม ขั้นตอนการตัดผม
ชายทรงมาตรฐาน และการออกแบบทรงผมชาย
2. มีความรูความเขาใจในการเลือกใช และบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และผลิตภัณฑใน
การตัดผมชาย
3. มีทักษะในการตัดผมชายทรงมาตรฐาน สามารถนําไประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และประกอบ
อาชีพ
4. มีกิ จ นิสั ย ที่ ดี ใ นการทํ า งาน มีความรับ ผิ ด ชอบ ช า งสัง เกต รอบคอบ ประณีต ขยั น อดทน
ประหยัด ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับโครงสรางของรูปศีรษะ รูปหนา ลักษณะของเสนผม ขั้นตอนการตัดผม
ชายทรงมาตรฐาน และการออกแบบทรงผมชาย ตามหลักการ
2. วิเคราะหโครงสรางของรูปศีรษะ รูปหนา ลักษณะของเสนผม และขั้นตอนการตัดผมชาย
ทรงมาตรฐาน และการออกแบบทรงผมชาย ตามหลักการ
3. เลือกใช และบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และผลิตภัณฑในการตัดผมชาย
4. ตัดผมชายทรงมาตรฐานและการออกแบบทรงผมชายไดถูกตองตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดเก็บ และบํารุงรักษา อุปกรณ เครื่องมือ หลังการใชงานตามคูมือ
6. ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับโครงสรางของรูปศีรษะ รูปหนา ลักษณะของเสนผม ขั้นตอนการตัดผม
ชายทรงมาตรฐาน และการออกแบบทรงผมชาย การเลือกใชและบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
ในการตัดผมชาย หลักการและการออกแบบ ตัดผมชายทรงมาตรฐาน
2407-2104
การเปลี่ยนสีผม
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางของเสนผม การวิเคราะหสภาพเสนผม และหนังศีรษะ
2. มีความรูความเขาใจหลักพื้นฐานทฤษฎีสี และสีเคมีที่ใชในการเปลี่ยนสีผม และเทคนิคการ
เปลี่ยนสีผม
3. มีความรูและความเขาใจในการเลือกใชและบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และผลิตภัณฑ
ในการเปลี่ยนสีผม และเลือกใชเทคโนโลยีไดอยางปลอดภัย
4. มีทักษะในการยอมปกปดผมขาว ยอมสีแฟชั่น และทําไฮไลท
5. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค การใชเทคโนโลยี นวัตกรรม พัฒนางานการเปลี่ยนสีผมไดตามแนวแฟชั่น
6. นําความรู ทักษะที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ
7. มีกิ จ นิ สัย ที่ดีใ นการทํ า งาน มีความรับผิ ดชอบ ชางสังเกต รอบคอบ ประณีต ขยั น อดทน
ประหยัด ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับโครงสรางของเสนผม การวิเคราะหสภาพเสนผม และหนังศีรษะตามหลักการ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักพื้นฐานทฤษฎีสี และสีเคมีที่ใชในการเปลี่ยนสีผม และเทคนิคการ
เปลี่ยนสีผม ตามหลักการและกระบวนการ
3. เลือกใชและบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และผลิตภัณฑในการเปลี่ยนสีผม ตามคูมือ
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4. ยอมปกปดผมขาว ยอมสีแฟชั่น และทําไฮไลท ไดถูกตองตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดเก็บ และบํารุงรักษา อุปกรณ เครื่องมือ หลังการใชงานตามคูมือ
6. ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับโครงสรางของเสนผม การวิเคราะหสภาพเสนผม และหนังศีรษะหลัก
พื้นฐานทฤษฎีสี และสีเคมีที่ใชในการเปลี่ยนสีผม และเทคนิคการเปลี่ยนสีผม การเลือกใชและบํารุงรักษา
วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และผลิตภัณฑ หลักการและขั้นตอนการเปลี่ยนสีผม
2407-2105
การเกลาผมฟรีสไตล
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการเกลาผม การถักเปย การใชเครื่องประดับ
เทคโนโลยี นวัตกรรมในการออกแบบผมเกลา และผมเปย ใหเหมาะสมกับโอกาส
2. มี ค วามรู แ ละความเข า ใจในการเลื อ กใช แ ละบํ า รุ ง รั ก ษา วั ส ดุ อุ ป กรณ เครื่ อ งประดั บ
และผลิตภัณฑ สําหรับผมเกลา และผมเปย
3. มีทักษะในการเกลาผม และถักเปยทรงฟรีสไตล ประยุกตใชเทคโนโลยี นวัตกรรม ในงาน
เกลาผม และถักเปย
4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพโดยประยุกตความรู ทักษะ
ไปใชในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ
5. มี กิจ นิสั ย ที่ ดี ใ นการทํ า งาน มี ความรับ ผิ ด ชอบ ช า งสัง เกต รอบคอบ ประณี ต ขยัน อดทน
ประหยัด สามารถทํางานรวมกับผูอื่น กลาตัดสินใจ และรูจักแกปญหาในการทํางาน ปฏิบัติงาน
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักพืน้ ฐานในการเกลาผม และถักเปย การใชเครื่องประดับ เทคโนโลยี
นวัตกรรมในการออกแบบผมเกลา และผมเปย ใหเหมาะสมกับโอกาส
2. เลือกใชและบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ เครื่องประดับ และผลิตภัณฑ สําหรับผมเกลา และผมเปย
3. เกลาผม และถักเปยทรงฟรีสไตล ประยุกตใชเทคโนโลยี นวัตกรรม ในงานเกลาผม และ
ถักเปย ไดถูกตองสวยงามตามหลักการ
4. จัดเก็บ และบํารุงรักษา อุปกรณ เครื่องมือ หลังการใชงานตามคูมือ
5. ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินธุรกิจ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาวิชาเสริมสวย

236
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักพื้นฐานในการเกลาผม และถักเปยฟรีสไตล การเลือกใชและ
บํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ เครือ่ งประดับ และผลิตภัณฑ สําหรับการเกลาผม ถักเปย การนําเทคโนโลยี
นวัตกรรมมาประยุกตใชในงานเกลาผม และถักเปย
2407-2106
การแตงหนาในโอกาสพิเศษ
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิเคราะหสภาพผิวและรูปหนา การแกไขรูปหนา ความรูทั่วไป
ในการแตงหนาโอกาสพิเศษ
2. มีความรู ความเขาใจในการเลือกใชวัสดุ และอุปกรณ เทคนิค และนวัตกรรม สําหรับแตงหนา
ในโอกาสพิเศษ
3. มีทักษะการแตงหนา ในโอกาสพิเศษ
4. สามารถทํางานรวมกับผูอื่น กลาตัดสินใจ และรูจักแกปญ
 หาในการทํางาน
5. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ นําความรู ทักษะที่ไดรับไปใช
ในชีวิตประจําวัน และประกอบอาชีพ
6. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ ชางสังเกต ละเอียด รอบคอบ ประณีต คํานึงถึง
ความปลอดภัย และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหสภาพผิวและรูปหนา การแกไขรูปหนา ความรูทั่วไปในการ
แตงหนาโอกาสพิเศษ
2. เลือกใชวัสดุ และอุปกรณ เทคนิค และนวัตกรรม สําหรับแตงหนา ในโอกาสพิเศษ
3. แตงหนา ในโอกาสพิเศษ ไดถูกตองตามหลักการและกระบวนการ
4. จัดเก็บ และบํารุงรักษา อุปกรณ เครื่องมือ หลังการใชงานตามคูมือ
5. ประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ ความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหสภาพผิวและรูปหนา การแกไขรูปหนา ความรู
ทั่วไปในการแตงหนาโอกาสพิเศษ การเลือกใชวัสดุ และอุปกรณ หลักการและเทคนิควิธีการแตงหนา
ในโอกาสพิเศษ
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2407-2107
การประดิษฐเครื่องประดับผม
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจหลักการ และขั้นตอนในการออกแบบ และประดิษฐเครื่องประดับผม
2. มีความรู ความเขาใจในการเลือกใชและบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ในการออกแบบ
ประดิษฐเครื่องประดับผม
3. มีทักษะในการประดิษฐเครื่องประดับผม โดยนําเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใชใหสอดคลองกับ
แฟชั่นในยุคปจจุบัน
4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ นําความรู ทักษะที่ไดรับไปใช
ในชีวิตประจําวัน และประกอบอาชีพ
5. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ ชางสังเกต รอบคอบ ประณีต ขยัน อดทน
ประหยัด และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ และขั้นตอนในการออกแบบ และประดิษฐเครื่องประดับผม
2. เลือกใชและบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ในการออกแบบประดิษฐเครื่องประดับผมตามคูมือ
3. ประดิษฐเครื่องประดับผม โดยนําเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใชใหสอดคลองกับแฟชัน่ ในยุค
ปจจุบัน ไดสวยงามตามกระบวนการ
4. จัดเก็บ และบํารุงรักษา อุปกรณ เครื่องมือ หลังการใชงานตามคูมือ
5. ประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอน และเทคนิคในการออกแบบ และประดิษฐเครื่องประดับผม
เลือกใชและบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ประดิษฐเครื่องประดับผม ใหเหมาะสมกับการแตงกาย
2407-2108
การนวดแผนไทย
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของการนวดไทย การนวดแบบเชลยศักดิ์ และการนวด
แบบราชสํานัก
2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางรางกายมนุษย และสรีระวิทยา
3. มีความรู ความเขาใจในการเลือกใช และบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และผลิตภัณฑที่ใชในการนวด
4. มี ค วามรู ความเข า ใจวิ ธี ก าร ขั้ น ตอนการนวดแบบเชลยศั ก ดิ์ การนวดแบบราชสํ า นั ก
ศิลปะการนวด กิริยามารยาทของผูนวด การวางนิ้วและทาวางตัวในการนวด เสนและจุดตางๆ
ตามหลักสรีระวิทยา
5. มีทักษะการนวดแบบเชลยศักดิ์ และแบบราชสํานัก
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6. สามารถทํางานรวมกับผูอื่น กลาตัดสินใจ และรูจักแกปญหาในการทํางาน
7. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ นําความรู ทักษะที่ไดรับไปใช
ในชีวิตประจําวัน และประกอบอาชีพ
8. มีจิตสํานึกที่ดีตออาชีพ การปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ ชางสังเกต รอบคอบ ประณีต ขยัน
อดทน ประหยัด คํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของการนวดไทย การนวดแบบเชลยศักดิ์ และการนวด
แบบราชสํานัก
2. แสดงความรูเกี่ยวกับ โครงสรางรางกายมนุษย และสรีระวิทยา
3. เลือกใช และบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และผลิตภัณฑที่ใชในการนวด ตามคูมือ
4. แสดงความรูเ กี่ย วกับวิธีการ และขั้นตอนการนวดแบบเชลยศั กดิ์ การนวดแบบราชสํานั ก
มารยาทของผูนวด ตามหลักการและกระบวนการ
5. นวดแบบเชลยศักดิ์ และแบบราชสํานัก ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของการนวดไทย โครงสรางรางกายมนุษยและ
สรีระวิทยา หลักการนวดแบบเชลยศักดิ์ การนวดแบบราชสํานัก มารยาทของผูนวด มีเจตคติและ
จรรยาบรรณที่ดีในการประกอบอาชีพ
2407-2109
การตอเล็บและเพนทเล็บเบื้องตน
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางเล็บ
2. มีความรู ความเขาใจในการเลือกใช และบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และผลิตภัณฑที่ใช
ในการตอเล็บ และเพนทเล็บ
3. มีความรูความเขาใจวิธีการ - ขั้นตอน ในการตอเล็บ – ถอดเล็บ ตอเล็บปลอม (Trips) และเพนทเล็บ
4. มีความรูความเขาใจวิธีการ ขั้นตอนการดูแล และบํารุงรักษา เล็บตอ และเล็บเพนท
5. มีทักษะในการตอเล็บ – ถอดเล็บ ตอเล็บปลอม (Trips) และเพนทเล็บ และการดูแลรักษาเล็บตอ
และเล็บเพนท
6. มีทักษะการใชเทคโนโลยี นวัตกรรม ในการตอเล็บ และเพนทเล็บ
7. สามารถทํางานรวมกับผูอื่น กลาตัดสินใจ และรูจักแกปญหาในการทํางาน
8. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ นําความรู ทักษะที่ไดรับไปใช
ในชีวิตประจําวัน และประกอบอาชีพ
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9. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ ชางสังเกต รอบคอบ ประณีต ขยัน อดทน
ประหยัด คํ า นึ ง ถึง ความปลอดภัยของตนเอง และผลกระทบต อสิ่ ง แวดล อม โดยยึ ด หลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับโครงสรางเล็บ
2. เลือกใช และบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และผลิตภัณฑที่ใชในการตอเล็บ และ เพนทเล็บ
ตามคูมือ
3. แสดงความรูเกี่ยวกับวิธีการ - ขั้นตอน ในการตอเล็บ – ถอดเล็บ ตอเล็บปลอม (Trips) และเพนทเล็บ
4. แสดงความรูเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอนการดูแล และบํารุงรักษา เล็บตอ และเล็บเพนท
5. ตอเล็บ – ถอดเล็บ ตอเล็บปลอม (Trips) และเพนทเล็บ และการดูแลรักษาเล็บตอและเล็บเพนท
ไดถูกตองสวยงามตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดเก็บ และบํารุงรักษา อุปกรณ เครื่องมือ หลังการใชงานตามคูมือ
7. ประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินธุรกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับรูปทรงและสรีระของเล็บ การเลือกใช และบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ
เครื่องมือ และผลิตภัณฑที่ใชในการตอเล็บ และเพนทเล็บ วิธีการตอเล็บ เพนทเล็บ และถอดเล็บ มีความ
เขาใจวิธกี ารดูแล และบํารุงรักษาเล็บตอและเล็บเพนท
2407 – 2110 การวาดภาพเพื่อออกแบบทรงผม
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางกะโหลกศีรษะ ใบหนา หลักการวาดเสนแบบตาง ๆ
ประกอบการออกแบบทรงผม
2. มีทักษะในการวาดองคประกอบกะโหลกศีรษะ ใบหนา และเสนผม
3. มีทักษะในการระบายสี การแรเงา เพื่อแสดงแบบทรงผม
4. มีความรูความเขาใจหลักการออกแบบทรงผมใหเหมาะสมกับรูปหนาและบุคลิกภาพ
5. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการออกแบบทรงผม
6. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับโครงสรางกะโหลกศีรษะ ใบหนา หลักการวาดเสนประกอบการออกแบบ
ทรงผมแบบตางๆ
2. วาดองคประกอบกะโหลกศีรษะ ใบหนา และเสนผมตามหลักการ
3. ระบายสี การแรเงา เพื่อแสดงแบบทรงผม ตามหลักการ
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4. แสดงความรูเกี่ยวกับการออกแบบทรงผมใหเหมาะสมกับรูปหนาและบุคลิกภาพ
5. แสดงความรูเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการออกแบบทรงผม
6. ออกแบบทรงผมไดสวยงามและเหมาะสมกับรูปหนาและบุคลิกภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ โครงสร า งกะโหลกศี ร ษะ ใบหน า หลั ก การวาดเส น แบบต า ง ๆ
ประกอบการออกแบบทรงผม การระบายสี การแรเงา เพื่อแสดงแบบทรงผม การนําเทคโนโลยีมา
ประยุกตใชในการออกแบบทรงผม ออกแบบทรงผมใหเหมาะสมกับรูปหนาและบุคลิกภาพ
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชาแฟชัน่ และสิ่งทอ
2401-800X วิชาฝกงาน
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
2404-800X วิชาฝกงาน
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
2406-800X วิชาฝกงาน
สาขาวิชาเสริมสวย
2407-800X วิชาฝกงาน
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*-*-X
*-*-X
*-*-X
*-*-X

ประเภทวิชาคหกรรม
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ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ

24XX-800X วิชาฝกงาน
*-*-X
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. ปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการจนเกิด
ความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับฝมือ
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกจิ นิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย
คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอนื่
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรียมความพรอมเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับฝมือ
โดยผานความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตลอดระยะเวลาการฝกงาน
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โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
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โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

2401-850X

วิชาโครงการ

*-*-X

2404-850X

วิชาโครงการ

*-*-X

2406-850X

วิชาโครงการ

*-*-X

2407-850X

วิชาโครงการ

*-*-X

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
สาขาวิชาเสริมสวย
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โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

24XX-850X วิชาโครงการ
*-*-X
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางาน
2. ประมวลความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิด
ริเริ่มสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดทําโครงการ และนําเสนอผลงาน
2. ดําเนินการจัดทําโครงการ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการจัดทําโครงการ การวางแผน การดําเนินงาน การแกไขปญหา
การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนา
งานที่ใชความรูและทักษะในระดับฝมือสอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือ
กลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด
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หมวดวิชาเลือกเสรี
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กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
2000-9201
2000-9202
2000-9203
2000-9204
2000-9205
2000-9206
2000-9207
2000-9208
2000-9209
2000-9210
2000-9211
2000-9212
2000-9213
2000-9214
2000-9215
2000-9216
2000-9217
2000-9218
2000-9219
2000-9220
2000-9221
2000-9222
2000-9223
2000-9224
2000-9225
2000-9226
2000-9227

ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษอินเทอรเน็ต
ภาษาอังกฤษสมัครงาน
ภาษาอังกฤษโครงงาน
ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสือ่ สาร 1
ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสือ่ สาร 2
ภาษาฟลิปโนเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาฟลิปโนเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษารัสเซียเพือ่ การสื่อสาร 1
ภาษารัสเซียเพือ่ การสื่อสาร 2
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0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
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0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
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2000-9228
2000-9229
2000-9230
2000-9231

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

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

หมวดวิชาเลือกเสรี

247

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ

2000-9201
ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อซอมเสริมการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียนที่มีความบกพรองทางภาษา
2. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษเปนพื้นฐานของการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงการอานคํา ประโยค ขอความจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบใหขอมูลสวนตัว
3. อานออกเสียงคํา ขอความและประโยคตามหลักการออกเสียง
4. เขียนคํา ประโยค สะกดคําตามหลักการเขียนและโครงสรางทางภาษา
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อาน เขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติ เกี่ย วกับ การฟง พู ด อ าน เขียน การอานออกเสีย งคํา ประโยคและขอความตามหลั กการอา น
ออกเสียง การสะกดคํา การเขียนรูปประโยคตามโครงสรางภาษา การสนทนาโตตอบใหขอมูลสวนตัว การใชสื่อ
เทคโนโลยีพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเอง และสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-9202
ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถใชอินเตอรเน็ตเปนแหลงการเรียนรูและติดตอสื่อสาร
2. เพือ่ ใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา
สมรรถนะรายวิชา
1. ใชอินเตอรเน็ตเบื้องตนในการสืบคนขอมูล
2. สืบคนขอมูลโดยใชคําสําคัญ (keyword)
3. อานคําสั่งและปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
4. อาน รับและสงสารทางอินเตอรเน็ต
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลงการเรียนรูแ ละพัฒนาทักษะทางภาษา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชอินเตอรเน็ต ใช Web browser, Search engines อานคําสั่งและปฏิบัติตามคําสั่ง
ที่ปรากฏบนหนาจอ การสืบคนขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจและเรื่องทางวิชาชีพโดยใชคําสําคัญ (keyword) เพื่อเปน
พื้นฐานในการพัฒนาทักษะทางภาษาและเปดโลกทัศนของตน อานและสรุปขอมูลสําคัญจากเรื่องที่อานจาก
เว็บไซด เลือกใชสื่อเทคโนโลยีเปนแหลงการเรียนรูดวยตนเอง และแสดงหลักฐานการสืบคนขอมูลจากแหลง
การเรียนรูที่หลากหลาย
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2000-9203
ภาษาอังกฤษสมัครงาน
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถใชภาษาอังกฤษฟง พูด อาน เขียนในการสมัครงาน
2. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในการหางานและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องในสถานการณเกี่ยวกับการสมัครและสัมภาษณงานจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบสัมภาษณงาน
3. อานประกาศรับสมัครงาน ระเบียบการ
4. เขียนประวัติยอ จดหมายสมัครงาน
5. กรอกขอมูลการลงทะเบียน การสมัครงานออนไลน
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนการหางานและสมัครงานและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษ พรอมแสดง
หลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดูเรื่องสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับการสมัครงาน สัมภาษณงาน พูดโตตอบ
สัมภาษณงาน การอานประกาศรับสมัครงาน ระเบียบการ การเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติยอ การกรอก
ใบสมัครงาน การกรอกแบบฟอรมตางๆทางสื่ออิเล็กทรอนิกส การลงทะเบียน การสมัครงานออนไลน การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเองและแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-9204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการโครงงานภาษาอังกฤษ
2. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. วางแผนการจัดทําโครงงานภาษาอังกฤษในหัวเรื่องที่สนใจหรือบูรณาการกับการศึกษาวิชาชีพ
2. แสวงหาความรูภาษาอังกฤษในหัวหัวขอเรื่องที่สนใจจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ
3. ทําโครงงานภาษาอังกฤษตามขั้นตอนกระบวนการโครงงานภาษาอังกฤษ
4. นําเสนอโครงงานภาษาอังกฤษรายกลุมหรือรายบุคคล
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อาน เขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู ดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การทําโครงงานภาษาอังกฤษตามแนวคิดและกระบวนการทําโครงงานภาษาอังกฤษ
ในหัวขอที่สนใจเปนรายบุคคลและหรือรายกลุม การฝกฟง พูด อาน และเขียน การวางแผนการทําโครงงาน การ
กําหนดจุดประสงค การคนควา รวบรวมขอมูล การใหขอมูลยอนกลับ การแสดงหลักฐานการศึกษาคนควา การ
นําเสนอผลงานและหรือการจัดแสดงผลงานในรูปแบบการจัดบอรด การบรรยาย การสาธิต การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศพั ฒ นาทั ก ษะทางภาษาในการศึ ก ษาเรี ย นรู ด ว ยตนเองและแสวงหาข อ มู ล จากแหล ง การเรี ย นรู
ที่หลากหลาย
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2000-9205
ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อพัฒนาทักษะฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
2. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชคําศัพทเทคนิคเพื่อใชสื่อสารในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคําศัพทเทคนิคที่ใชในงานอาชีพจากสื่อโสตทัศน
2. อานเรื่องหรือขอความที่มีคําศัพทเทคนิคในงานอาชีพ
3. เขียนใหขอมูลสั้น ๆ ในการปฏิบัติงานโดยใชคําศัพทเทคนิคในงานอาชีพ
4. นําเสนอ สาธิตการปฏิบัติงานในการฝกงานที่ใชศัพทเทคนิค
5. สืบคนคําศัพทเทคนิคในงานอาชีพ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อาน เขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู ดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน และเขียนการใชคําศัพทเทคนิคในการปฏิบัติงานอาชีพ การออกเสียงและ
ความหมายของคําศัพทเทคนิคตามหลักการอานออกเสียง การเชื่อมโยงความรูทางวิชาชีพกับบทอานที่มีคําศัพท
เทคนิคและเขียนถายโอนเปนขอความงาย ๆ การคนควาและรวบรวมคําศัพทเทคนิคมาใชในการนําเสนอหรือสาธิต
การปฏิบัติงาน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับคําศัพทในงานอาชีพจากแหลงการเรียนรู
ที่หลากหลาย
2000-9206
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาจีนตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาจีนในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงเสียงและออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค ตามหลักการออกเสียง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาจีน
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียนสัทอักษรภาษาจีน การอานออกเสียงคําและประโยค การสนทนา
สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใชคําศัพท สํานวนภาษา การเขียนอักษรจีนเบื้องตน การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน
2000-9207

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับกอน: ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 มากอน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาจีนสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาจีนในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความและเรื่องสั้น ๆ
4. ใชคําศัพท สํานวนงาย ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช
คําศัพทสํานวน การอานขอความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะภาษาจีน
2000-9208
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาญี่ปุนสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่ อ ให มี ค วามรู ค วามเข า ใจในวั ค วามก า วหน า ในงานฒนธรรมของเจ า ของภาษาและใช ภ าษา
ตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาญี่ปุนในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงเสียงและออกเสียงสัทอักษรภาษาญี่ปุน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาญี่ปุน
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียนสัทอักษรภาษาญี่ปุน การอานออกเสียงคําและประโยค การสนทนา
สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใชคําศัพท สํานวนภาษา การเขียนอักษรฮิรากานะ คาตากานะ การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุน
2000-9209

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับกอน: ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 มากอน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาญี่ปุนตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาญี่ปุนในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดูเรื่อง การสนทนาในสถานการณในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานเรื่อง และขอความสั้น ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช
คําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การเขียนอักษรคันจิพื้นฐาน
ประมาณ 30 ตัวอักษร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุน
2000-9210 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงเสียงและออกเสียงภาษาเกาหลีจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาเกาหลี
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การออกเสียง การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใชคําศัพท สํานวนภาษา การอานคําและประโยค การเขียนภาษาอักษรเกาหลี การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาเกาหลี
2000-9211

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับกอน : ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับ ที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดูเรื่อง การสนทนาภาษาเกาหลีในสถานการณในชีวิตประจําวัน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อาน ขอความและเรื่องสั้น ๆ
4. เขียนประโยคตามหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช
คําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความและเรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาเกาหลี
2000-9212
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาเวียดนามตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงเสียงและออกเสียงภาษาเวียดนามจากสือ่ โสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา และประโยค ตามหลักการออกเสียง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาเวียดนาม
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การออกเสียง การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใชคําศัพท สํานวนภาษา การอานคําและประโยค การเขียนตัวอักษรภาษาเวียดนาม การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม
2000-9213

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับกอน : ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาเวียดนามตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานเรื่อง ขอความงาย ๆ
4. เขียนประโยคตามหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช
คําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม
2000-9214 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่ อ ให ส ามารถฟ ง ดู พู ด อ า นและเขี ย นภาษาบาฮาซาอิ น โดนี เ ซี ย ในสถานการณ ต า ง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน
2. มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบ ในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยคตามหลักการออกเสียง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียน
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การฟ ง พู ด อ า น เขี ย น การออกเสี ย ง การสนทนา ภาษาสถานการณ ต า ง ๆ ใน
ชีวิ ต ประจํ า วั น การใชคํา ศั พ ท สํ า นวน การอา นคํ า และประโยค การเขี ย นอั ก ษรบาฮาซาอิ น โดนี เ ซี ย การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย
2000-9215

ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับกอน : ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพือ่ การสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
ในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่ อ ให ต ระหนั ก และเห็ น ประโยชน ข องการใช ภ าษาบาฮาซาอิ น โดนี เ ซี ย ในชี วิ ต ประจํ า วั น และ
การศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใชคําศัพท สํานวนงาย ๆ
5. เขียนคํา ประโยคตามหลักและโครงสรางภาษา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช
คําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย
2000-9216
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาพมาตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาพมาในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงเสียงและออกเสียงภาษาพมาตามหลักการออกเสียงจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักและโครงสรางภาษา
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การออกเสียง การสนทนาสถานการณการตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใชคําศัพท สํานวนภาษา การอานคําและประโยค การเขียนอักษรพมา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะภาษาพมา
2000-9217

ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับกอน: ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาพมาตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาพมาในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใชคําศัพท สํานวนงาย ๆ
5. เขียนคํา ประโยคตามหลักและโครงสรางภาษา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช
คําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาพมา
2000-9218
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาเขมรตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูค วามเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงเสียงและออกเสียงภาษาเขมรจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค ขอความ
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียน
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การฟ ง พู ด อ า น เขี ย นคํ า และประโยค การออกเสี ย ง การสนทนา สํ า นวนภาษา
สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใชคําศัพท การอานคําและประโยค การเขียนอักษรภาษาเขมร การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเขมร
2000-9219

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับกอน: ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียน ภาษาเขมรตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใชคําศัพท สํานวนงาย ๆ
5. เขียนคํา ประโยค อักษรตามหลักและโครงสรางภาษา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช
คําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาเขมร
2000-9220
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียน ภาษาลาวตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูค วามเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาลาวในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงเสียงและออกเสียงภาษาลาวจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค ตามหลักการออกเสียง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียน
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0-2-1

หมวดวิชาเลือกเสรี

257
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การออกเสียง การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใชคําศัพท สํานวนภาษา การอานคําและประโยค การเขียนอักษรภาษาลาว การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาลาว
2000-9221

ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับกอน: ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาลาวตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาลาวในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใชคําศัพท สํานวนงาย ๆ
5. เขียนคํา ประโยค อักษรตามหลักและโครงสรางภาษา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช
คําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาลาว

2000-9222
ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาบาฮาซามลายูตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาบาฮาซามลายูในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงเสียงและออกเสียงภาษาบาฮาซามลายูจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาบาฮาซามลายู
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258
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การออกเสียง การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใชคําศัพท สํานวนภาษา การอานคําและประโยค การเขียนอักษรบาฮาซามลายู การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาบาฮาซามลายู
2000-9223

ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับกอน : ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสือ่ สาร 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียน ภาษาบาฮาซามลายูตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
ในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาบาฮาซามลายูในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใชคําศัพท สํานวนงาย ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช
คําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความและเรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาบาฮาซามลายู
2000-9224
ภาษาฟลิปโนเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียน ภาษาฟลิปโนตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาฟลิปโนในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงเสียงและออกเสียงภาษาฟลปิ โนจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค ตามหลักการออกเสียง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาฟลิปโน
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259
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การออกเสียง การสนทนาภาษาสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใชคําศัพท สํานวน การอานคําและประโยค การเขียนอักษรภาษาฟลิปโน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะภาษาฟลิปโน
2000-9225

ภาษาฟลิปโนเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับกอน : ภาษาฟลิปโนเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาฟลิปโนตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาฟลิปโนในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใชคําศัพท สํานวนงาย ๆ
5. เขียนคํา ประโยคตามหลักโครงสรางภาษาฟลิปโน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช
คําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาฟลิปโน
2000-9226
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียน ภาษารัสเซียตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูค วามเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษารัสเซียในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคําจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษารัสเซีย
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260
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การออกเสียง การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใชคําศัพท สํานวนภาษา การอานคําและประโยค การเขียนอักษรภาษารัสเซีย การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษารัสเซีย
2000-9227

ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับกอน: ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียน ภาษารัสเซียตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับ ที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษารัสเซียในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใชคําศัพท สํานวนงาย ๆ
5. เขียนคํา ประโยคตามหลักและโครงสรางภาษา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช
คําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความและเรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษารัสเซีย
2000-9228
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาเยอรมันตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูค วามเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงภาษาเยอรมันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค ตามหลักการออกเสียง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาเยอรมัน
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261
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การออกเสียง การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใชคําศัพท สํานวนภาษา การอานคําและประโยค การเขียนอักษรภาษาเยอรมัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน
2000-9229

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับกอน : ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาเยอรมันตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใชคําศัพท สํานวนงาย ๆ
5. เขียนคํา ประโยคตามหลักและโครงสรางภาษา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช
คําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน
2000-9230
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาฝรั่งเศสตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูค วามเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงเสียงและออกเสียงภาษาฝรั่งเศส
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียน
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262
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การออกเสียง การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใชคําศัพท สํานวนภาษา การอานคํา และประโยค การเขียนอักษรภาษาฝรั่งเศส การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส
2000-9231

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับกอน: ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาฝรั่งเศสตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใชคําศัพท สํานวนงาย ๆ
5. เขียนคํา ประโยคตามหลักและโครงสรางภาษา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช
คําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส
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กิจกรรมเสริมหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4
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0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
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กิจกรรมเสริมหลักสูตร

2000-200X
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญX
0-2-0
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
2. สามารถปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือวิสามัญ มีทักษะทางลูกเสือและ
มีสวนรวมในกิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่นและสังคม มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย คําปฏิญาณ กฎและระเบียบขอบังคับของลูกเสือวิสามัญ
2. วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมทักษะทางลูกเสือ
3. บําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและทองถิ่นในสถานการณตาง ๆ
4. ใชกระบวนการกลุมในการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ ขบวนการและพิธีการตาง ๆ ของลูกเสือวิสามัญ การปฏิบัติตน
ตามคําปฏิญาณ กฎ ระเบียบวินัยของลูกเสือวิสามัญ กิจกรรมทักษะทางลูกเสือ การใชกระบวนการกลุมในการปฏิบัติ
กิจกรรมและทําประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น
2000-200X
กิจกรรมองคการวิชาชีพX
0-2-0
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเสริมสรางทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การพัฒนาองคกร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางานในการรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ
2. วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงคของ
กิจกรรม
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุงการทํากิจกรรมองคการวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมเสริมสรางทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมพัฒนาองคกร ชุมชนและสังคม การใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนํา
ผู ต ามตามระบอบประชาธิ ป ไตยในกิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย แ ละกิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ เ ป น
ประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน
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ภาคผนวก

คำ�สั่งสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่ ๑๐๒๑/๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พุทธศักราช ๒๕๕๕
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