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คานา
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ทางเทคโนโลยี เพื่อผลิตกาลังคนระดับฝีมือที่มีสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ สามารถนาไปใช้ในการประกอบอาชี พได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในลักษณะ
ผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระได้
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ชุมชน ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือ
อย่างดี ยิ่งจากหน่วยราชการ สถานศึกษา ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยเฉพาะคณะกรรมการดังรายนามที่ปรากฏ
ซึ่งได้อุทิศสติปัญญา ความรู้และ
ประสบการณ์เพื่อการพัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศชาติเป็นสาคัญ ในการนี้ สานักงานคณะกรรมก าร
การอาชีวศึกษา จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการดาเนินการทุกท่านไว้ ณ ที่นี้
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หลักการของหลักสูตร
1. เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
ด้านวิชาชีพ
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และประชาคมอาเซียน
เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนระดับฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ
2. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริง
สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเทียบโอน
ผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการ
และสถานประกอบอาชีพอิสระ
3. เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึ
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน

กษาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

4. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพ ยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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จุดหมายของหลักสูตร
1. เพื่อให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สามารถนา
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพไปปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เลือกวิถี
การดารงชีวิต การประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตน สร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชน ท้องถิ่น
และประเทศชาติ
2. เพื่อให้เป็นผู้มีปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบ
อาชีพ สามารถสร้างอาชีพ มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อ อาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหน่วยงาน
สามารถทางานเป็นหมู่คณะได้ดี โดยมีความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
4. เพื่อให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทางาน การอยู่ร่วมกัน การต่อต้านความรุนแรง
และสารเสพติด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว หน่วยงาน ท้องถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตน
เพื่อสังคม เข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตสานึกด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
5. เพื่อให้มีบุคลิกภาพ ที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามัย
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพ
6. เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและโลก
มีความรักชาติ สานึกในความเป็นไทย เสียสละเพื่อส่วนรวม ดารงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
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หลักเกณฑ์การใช้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผู้เรีย นสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกวิธีเรียนที่กาหนด และ
นาผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกันได้ สามารถเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบ
ความรู้และประสบการณ์ได้
1.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนได้หลากหลาย
รูปแบบ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการและการดาเนินงาน มีทักษะการปฏิบัติงาน
ในขอบเขตสาคัญและบริบทต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประจา สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะไปสู่บริบทใหม่ สามารถให้คาแนะนา แก้ปัญหาเฉพาะด้านและ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีส่วนร่วมในคณะทางานหรือมีการประสานงานกลุ่ม รวมทั้ง
มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทางาน

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน
การจัดการศึกษาในระบบปกติ ใช้ระยะเวลา 3 ปีการศึกษา การจัดเวลาเรียนให้ดาเนินการ ดังนี้
2.1 ในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค ภาคเรียนละ
18 สัปดาห์ โดยมีเวลาเรียนและจานวนหน่วยกิตตามที่กาหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนได้อีกตามที่เห็นสมควร
2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปิดทาการสอนไม่น้อยกว่า
สัปดาห์ละ5 วัน ๆ ละไม่เกิน7 ชั่วโมงโดยกาหนดให้จัดการเรียนการสอนคาบละ
60 นาที

3. หน่วยกิต
ให้มีจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ดังนี้
3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
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3.4 รายวิชาที่ใช้ในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า
320 ชั่วโมง เท่ากับ 4 หน่วยกิต
3.6 การทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต

4. โครงสร้าง
โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้
4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
4.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
4.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
4.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
4.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
4.1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
4.1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
4.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
4.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
4.2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
4.2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในโครงสร้างของ
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน สามารถจัด
ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร และหรือพัฒนาไ ด้ตามความเหมาะสมของภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน ต้องกาหนด
รหัสวิชา จานวนหน่วยกิตและจานวนชั่วโมงเรียนตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
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5. การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
กับภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดหรือฝึกปฏิบัติ
เบื้องต้นใน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน แล้วระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ เ พื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้สัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ทันสมัย
และบรรยากาศการทางานร่วมกัน ส่งเสริมการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนทาได้ คิดเป็น ทาเป็นและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดความมั่นใจและเจตคติที่ดี
ในการทางานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจัดฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพต้องดาเนินการ ดังนี้
5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน ต้องจัดให้มีการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในรูปของ
การฝึกงานในสถานประ กอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ
โดยใช้เวลารวมไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง กาหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต กรณีสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบัน ต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ สามารถนารายวิชา
ในหมวด วิชาทักษะ วิชาชีพ ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ ลักษณะงาน ไปเรียนหรือฝึก
ในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ
ได้ โดยใช้เวลารวมกับการฝึก
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน
5.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น

6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็น รายวิชาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์
จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตั้งแต่การเลือกหัวข้อหรือเรื่องที่จะ
ศึกษาค้นคว้า การวางแผน การกาหนดขั้นตอนการดาเนินการ การดาเนินงาน การประเมินผลและการจัดทา
รายงาน ซึ่งอาจทาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ ทั้ งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการนั้น ๆ โดยการจัดทา
โครงการดังกล่าว ต้องดาเนินการดังนี้
6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน ต้องจัดให้ผู้ เรียนจัดทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ที่สัมพันธ์หรือสอดคล้องกับสาขาวิชา ในภาคเรียนที่ 5 และหรือภาคเรียนที่ 6 รวมจานวน
4 หน่วยกิต ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 216 ชั่วโมง ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
ต้องจัดให้มีชั่วโมงเรียน 4 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ กรณีที่ใช้รายวิชาเดียว
หากจัดให้มี โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 รายวิชา คือ โครงการ 1 และโครงการ 2
ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดให้มีชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ที่เทียบเคียงกับเกณฑ์ดังกล่าว
ข้างต้น
6.2 การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น
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7. การศึกษาระบบทวิภาคี
เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดจากข้อตกลงร่วมกันระหว่าง สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งใน
สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติ ในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
เพื่อให้การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิต
และพัฒนา กาลังคน
ตามจุดหมายของหลักสูตร การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยนารายวิชาทวิภาคีในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
ไปกาหนดรายละเอียดของรายวิชาและเวลาที่ใช้ฝึก จัดทาแผนฝึกอาชีพ การวัดและการประเมินผลในแต่ละ
รายวิชาให้สอดคล้องกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ อาจนา
รายวิชาชีพอื่นในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพไปจัดร่วมด้วยก็ได้

8. การเข้าเรียน
ผู้เข้าเรียนต้องสาเร็จการศึกษา ไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพพ.ศ. 2556

9. การประเมินผลการเรียน
เน้นการประเมินสภาพจริง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556

10. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน ต้องจัดให้มีกิจกรรม เสริมหลักสูตรไม่น้อยกว่า
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทุกภาคเรียน เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม ระเบียบวินัย การต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์
สร้างสรรค์ การทางาน ปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ใช้กระบวนการกลุ่ม ในการทาประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น
รวมทั้ งการทะนุบารุง
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุง
การทางาน ทั้งนี้ สาหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ให้ เข้าร่วมกิจกรรมที่
สถานประกอบการจัดขึ้น
10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชพ.ศ.
าชีพ2556
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11. การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
11.1 ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี
ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
11.2 ได้จานวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลักสูตร
11.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
11.4 เข้าร่วมกิจกรรมและประเมินผ่านทุกภาคเรียน

12. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร

12.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน สามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม
ในแต่ละกลุ่มวิชาของ หมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจาแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ
บูรณาการใด ๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย
กลุ่มวิชา
ภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ของ
กลุ่มวิชานั้น ๆ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต
12.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน สามารถปรับปรุงรายละเอียด
ของ รายวิชาในกลุ่มทั กษะวิชาชีพเฉพาะ
และหรือ พัฒนารายวิชาเพิ่มเติม
ในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกได้ โดยพิจารณาจากจุดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพสาขาวิชา ตลอดจนความต้องการของสถานประกอบการหรือ สภาพยุทธศาสตร์ของ
ภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
12.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน สามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม ได้
ตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น หรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และหรือเพื่อการศึกษาต่อ
ทั้งนี้ การกาหนดรหัสวิชา จานวนหน่วยกิตและจานวนชั่วโมงเรียนให้เป็นไปตามที่หลักสูตรกาหนด

13. การปรับปรุงแก้ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและการอนุมัติหลักสูตร
13.1 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสาคัญของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้เป็นหน้าที่ของสานักงานคณ
ะกรรมการ
การอาชีวศึกษา สถาบันการ อาชีวศึกษา หรือ สถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.2 การอนุมัติหลักสูตร ให้เป็นหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.3 การประกาศใช้หลักสูตรให้ทาเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
13.4 การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่ มวิชาเพิ่มเติม สถาบันการอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษา สามารถ
ดาเนินการได้ โดยต้องรายงานให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
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14. การประกันคุณภาพหลักสูตร
ให้ทุกหลักสูตรกาหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชัดเจน อย่างน้อยประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ
14.1 คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
14.2 การบริหารหลักสูตร
14.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
14.4 ความต้องการกาลังคนของตลาดแรงงาน
ให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดให้มี
การประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 5 ปี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
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การกาหนดรหัสวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ชือ่ วิชา

1 2 3 4 - 5 6 7 8

ท–ป–น

ลาดับที่วิชา 01-99
สาขาวิชา/วิชาเรียนร่วม

กลุ่มวิชา

2 0 0 0

หมวดวิชาทักษะชีวิต

11 กลุ่มวิชาภาษาไทย
12 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
13 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
14 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
15 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
16 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
17 กลุ่มวิชาบูรณาการ
20 กลุ่มกิจกรรม
9X กลุ่มวิชาเลือกเสรี

2 0 0 1

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

10 กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสูตร (การประกอบอาชีพ)
20 กลุม่ วิชาเรียนร่วมหลักสูตร (คอมพิวเตอร์)

2 X 0 0

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

10 กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชา

2 X X X

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

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

กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

( - ) รายวิชาพัฒนาโดยส่วนกลาง ( * ) รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา
สาขาวิชา
0 วิชาเรียนร่วม
ประเภทวิชา
1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม
4 ประเภทวิชาคหกรรม
5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม

6
7
8
9

ประเภทวิชาประมง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตร
2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ปวช.

10

หน้าว่าง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

สาขาวิชาการโรงแรม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

10
12

หน้าว่าง

ตรประกาศนียบัตประเภทวิ
รวิชาชีพชพุาอุทตธศัสาหกรรมท่
กราช 2556องเที่ยว
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักหลั
ราชกสู2556

สาขาวิชาการโรงแรม
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม

จุดประสงค์สาขาวิชา
1. เพื่อให้ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้าน ภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลักการการอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ การโรงแรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ
อาชีพการ
โรงแรม
4. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการบริการทางการโรงแรมตามหลักการและกระบวนการในลักษณะ
ครบวงจรเชิงธุรกิจ โดยคานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านการ โรงแรม ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ
ใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น
6. เพื่อให้สามารถเลือก/ใช้/ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานการโรงแรม
7. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อ งานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน
มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด สามารถ
พัฒนาตนเองและทางานร่วมกับผู้อื่น
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม ประกอบด้วย
1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
กตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสานึกและเจตคติที่ดี
ต่อวิชาชีพและสังคม เป็นต้น
1.2 พฤติกรรมลักษณะนิสัย ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ์ความ
เชื่อมั่นในตนเอง ความรักสามัคคี ความขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เป็นต้น
1.3 ทักษะทางปัญญา ได้แก่ ความรู้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็นต้น
2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
2.1 สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจาวันและในงานอาชีพ
2.2 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหน้าที่
พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ดาเนินงาน จัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคานึงถึง
การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
3.2 ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการอาชีพ
3.3 ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4. ใช้หลักการและกระบวนการของการเป็นผู้บริการในงานโรงแรม
3.5 ประยุกต์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวในงานโรงแรม
3.6 ปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานส่วนหน้าโรงแรม งานแม่บ้านโรงแรม งานครัวโรงแรม และ
งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3.7 ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาชีพและเทคโนโลยี และนามาพัฒนางานโรงแรมให้มีประสิทธิภาพ
และทันสมัย
3.8 สื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศในการบริการงานโรงแรม
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โครงสร้าง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการโรงแรม

ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

3
6
4
4
3
2

ไม่น้อยกว่า
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

22 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
( 18
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
( 24
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
(ไม่น้อยกว่า 21
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
(4
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4

ไม่น้อยกว่า
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

71 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

10 หน่วยกิต

(ไม่น้อยกว่า
(ไม่น้อยกว่า
(ไม่น้อยกว่า
(ไม่น้อยกว่า
(ไม่น้อยกว่า
(ไม่น้อยกว่า

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่น้อยกว่า
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1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
ให้เรียนรายวิชาลาดับแรกของกลุ่มวิชาหรือตามที่กลุ่มวิชากาหนด และเลือกเรียนรายวิชาส่วนที่เหลือ
ตามที่กาหนดในแต่ละกลุ่มวิชา ให้สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เรียนอีก รวมไม่น้อยกว่22า หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจาวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจาวัน
0-2-1
2000-1215
ภาษาอังกฤษสาหรับงานโรงแรม
0-2–1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1301
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
2000-1303
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร์
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
2000-1402
คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
2000-1406
คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0–2
*-*-*

1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณ์ปัจจุบัน
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสุขศึกษาและกลุ่มพลศึกษา รวมกันไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต หรือ
เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มบูรณาการ
1.6.1 กลุ่มพลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2000-1602
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
2000-1603
การออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการทางาน
2000-1604
การป้องกันตนเองจากภัยสังคม
2000-1605
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1

สาขาวิชาการโรงแรม

18
1.6.2 กลุ่มสุขศึกษา
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 กลุ่มบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-2–2
*-*-*

ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (18 หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2001-1001
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
2-0-2
2001-2001
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
1-2-2
2700-1001
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1-2-2
2700-1002
ศิลปวัฒนธรรมไทย
1-2-2
2700-1003
ศิลปะการให้บริการ
1-2-2
2700-1004
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
2-0-2
2700-1005
เครื่องใช้สานักงานในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1-2-2
2700-1006
การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2-0-2
2700-1007
ธุรกิจโรงแรม
2-0–2
 รายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาต่อไปนี้ ไปใช้ในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2001-1002
การเป็นผู้ประกอบการ
2-0-2
2001-1003
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
1-2-2
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รหัสวิชา
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
2701-2001
2701-2002
2701-2003
2701-2004
2701-2005
2701-2006
2701-2007
2701-2008
2701-2009
2701-2010

ชื่อวิชา
ความปลอดภัยในโรงแรม
การพัฒนาบุคลิกภาพ
งานครัวโรงแรม
งานแม่บ้านโรงแรม
งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม
งานส่วนหน้าโรงแรม
คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม

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

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)
ให้เรียนรายวิชาลาดับที่ 1-6 และเลือกเรียนรายวิชาที่เหลือ รวมไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
สาขางานการโรงแรม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2701-2101
สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม
2701-2102
ภาษาอังกฤษสาหรับงานส่วนหน้าโรงแรม
2701-2103
ภาษาอังกฤษสาหรับงานแม่บ้านโรงแรม
2701-2104
ภาษาอังกฤษสาหรับงานครัวโรงแรม
2701-2105
ภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2701-2106
การพัสดุโรงแรม
2701-2107
เอกสารงานโรงแรมและการเขียนรายงาน
2701-2108
เบเกอรี่
2701-2109
แกะสลักผักและผลไม้
2701-2110
ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

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

20
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2701-2111
โภชนาการและอนามัยอาหาร
2701-2112
การจัดแสดงอาหาร
2701-2113
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
2701-2114
เครื่องดื่มเพื่อการค้า
2701-2115
อาหารเพื่อสุขภาพ
2701-2116
อาหารอาเซียน
2701-2117
อาหารไทย
2701-2118
งานซักรีด
2701-2119
คอมพิวเตอร์เพื่องานแม่บ้าน
2701-2120
การจัดดอกไม้
2701-2121
การจัดประชุม
2701-2122
การจัดตกแต่งสถานที่
2701-2123
การจัดนิทรรศการ
2701-2124
คอมพิวเตอร์งานส่วนหน้าโรงแรม
2701*2101 ถึง 2701*2799 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2701-5101
2701-5102
2701-5103
2701-5104
2701-5105
2701-5106

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานการโรงแรม 1
ปฏิบัติงานการโรงแรม 2
ปฏิบัติงานการโรงแรม 3
ปฏิบัติงานการโรงแรม 4
ปฏิบัติงานการโรงแรม 5
ปฏิบัติงานการโรงแรม 6

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

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

สาหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต นั้น ให้สถานศึก ษาร่วมกับสถาน
ประกอบการวิเคราะห์ลักษณะงานของสถานประกอบการ เพื่อกาหนดจานวนหน่วยกิตและ รายละเอียดของ
แต่ละรายวิชารวมทั้งการจัดทาแผนการฝึกอาชีพ การวัดและประเมินผลรายวิชา โดยให้ใช้เวลาฝึกในสถาน
ประกอบการไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
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2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรียนรายวิชา 2701-8001 ฝึกงาน หรือ 2701-8002 ฝึกงาน 1 และ 2701-8003 ฝึกงาน 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท - ป -น
2701-8001
ฝึกงาน
*-*-4
2701-8002
2701-8003

ฝึกงาน 1
ฝึกงาน 2

*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรียนรายวิชา 2701-8501 โครงการ หรือ 2701-8502 โครงการ 1 และ 2701-8503 โครงการ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท - ป -น
2701-8501
โครงการ
*-*-4
2701-8502
2701-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชา ที่กาหนดหรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา ทั้งนี้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ตามบริบทและความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ท - ป -น

2200-1008
กฎหมายพาณิชย์
2 - 0 –2
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค หรือเพื่อการศึกษาต่อ
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4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
รหัสวิชา
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

ชื่อวิชา
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 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 / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรือสถานประกอบการจัด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

0-2-0

สาขาวิชาการโรงแรม

23

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
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จุดประสงค์สาขาวิชา
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้ มีความรู้และทักษะในหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
การท่องเที่ยว
3. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการบริการทางการท่องเที่ยวตามหลักการและกระบวนการใน
ลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจโดยคานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้สามารถเลือกใช้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานการท่องเที่ยว
5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ
ใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น
6. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลักการการอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพการท่องเที่ยวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
7. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ ประหยัดอดทน
มีวินัยมีความ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด สามารถ
พัฒนาตนเองและทางานร่วมกับผู้อื่น

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

24

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยวประกอบด้วย
1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
กตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสานึกและเจตคติ ที่ดี
ต่อวิชาชีพและสังคม เป็นต้น
1.2 พฤติกรรมลักษณะนิสัย ได้แก่ ความมีวินั ยความรับผิดชอบความมีมนุษยสัมพันธ์ ความ
เชื่อมั่นในตนเอง ความรักสามัคคี ความขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เป็นต้น
1.3 ทักษะทางปัญญา ได้แก่ ความรู้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็นต้น
2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
2.1 สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจาวันและในงานอาชีพ
2.2 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหน้าที่
พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ดา เนินงาน จัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคานึงถึงการ
บริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหลักอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
3.2 ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ
3.4 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการของการเป็นผู้ให้บริการ
3.5 แสดงความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย และความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว
3.6 ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวภายใต้ความแตกต่างของวัฒนธรรม
3.7 ทารายการนาเที่ยวได้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของตลาด
3.8 เตรียมอุปกรณ์และให้การบริการนักท่องเที่ยวตามรายการนาเที่ยว
3.9 ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวได้ตามมาตรฐานการบริการทางการท่องเที่ยว
3.10 สื่อสารด้วยการใช้ภาษาต่างประเทศในงานบริการท่องเที่ยว
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โครงสร้าง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1.หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

(ไม่น้อยกว่า
(ไม่น้อยกว่า
(ไม่น้อยกว่า
(ไม่น้อยกว่า
(ไม่น้อยกว่า
(ไม่น้อยกว่า

3
6
4
4
3
2

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(18
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(24
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
(ไม่น้อยกว่า 21
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
(4
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่น้อยกว่า
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1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
ให้เรียนรายวิชาลาดับแรกของกลุ่มวิชาหรือตามที่กลุ่มวิชากาหนด และเลือกเรียนรายวิชาส่วนที่เหลือ
ตามที่กาหนดในแต่ละกลุ่มวิชา ให้สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เรียนอีรวมไม่
ก น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจาวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจาวัน
0-2-1
2000-1215
ภาษาอังกฤษสาหรับงานโรงแรม
0-2–1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1301
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
2000-1303
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร์
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
2000-1402
คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
2000-1406
คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0–2
*-*-*

1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณ์ปัจจุบัน
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสุขศึกษาและกลุ่มพลศึกษา รวมกันไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต หรือ
เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มบูรณาการ
1.6.1 กลุ่มพลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2000-1602
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
2000-1603
การออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการทางาน
2000-1604
การป้องกันตนเองจากภัยสังคม
2000-1605
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
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1.6.2 กลุ่มสุขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่งเสพติดศึกษา
1.6.3 กลุ่มบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

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

ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (18 หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2001-1001
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
2-0-2
2001-2001
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
1-2-2
2700-1001
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1-2-2
2700-1002
ศิลปวัฒนธรรมไทย
1-2-2
2700-1003
ศิลปะการให้บริการ
1-2-2
2700-1004
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
2-0-2
2700-1005
เครื่องใช้สานักงานในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1-2-2
2700-1006
การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2-0-2
2700-1007
ธุรกิจโรงแรม
2-0–2
 รายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาต่อไปนี้ ไปใช้ในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได้
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003
2001-1004

ชื่อวิชา
การเป็นผู้ประกอบการ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ท-ป-น
2-0-2
1-2-2
1-2-2
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
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รหัสวิชา
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0-1

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2702-2001
ธุรกิจท่องเที่ยว
2702-2002
การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ
2702-2003
ธุรกิจขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
2702-2004
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
2702-2005
อาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว
2702-2006
มัคคุเทศก์
2702-2007
นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
2702-2008
การจัดนาเที่ยว
2702-2009
มาตรฐานการท่องเที่ยว

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

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้
ให้เรียนรายวิชาลาดับที่ 1-6 และเลือกเรียนรายวิชาที่เหลือ รวมไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
สาขางานการท่องเที่ยว
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2702-2101
ทรัพยากรท่องเที่ยวภาคเหนือและภาคตะวันตก
2702-2102
ทรัพยากรท่องเที่ยวภาคกลางและภาคตะวันออก
2702-2103
ทรัพยากรท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2702-2104
ทรัพยากรท่องเที่ยวภาคใต้
2702-2105
การจัดการสานักงานธุรกิจท่องเที่ยว
2702-2106
ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
2702-2107
ธุรกิจ MICE
2702-2108
การจัดประชุมสัมมนา
2702-2109
ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองและของที่ระลึก
2702-2110
ศิลปกรรมไทย
2702-2111
การถ่ายภาพเบื้องต้น
2702-2112
ภาษาอังกฤษในการนาเที่ยว
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
2-0-2
1-2-2
2-0-2
2-0-2
1-2-2
1-2-2
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2702-2113
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2702-2114
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
2702-2115
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2702-2116
การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์
2702-2117
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและบันเทิง
2702-2118
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
2702–2119 การท่องเที่ยวเดินป่า
2702-2120
การท่องเที่ยวทางทะเล
2702-2121
การท่องเที่ยวชุมชน
2702-2122
การท่องเที่ยวอาเซียน
2702*2101 ถึง 2702*2799 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2702-5101
2702-5102
2702-5103
2702-5104
2702-5105
2702-5106

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานการท่องเที่ยว 1
ปฏิบัติงานการท่องเที่ยว 2
ปฏิบัติงานการท่องเที่ยว 3
ปฏิบัติงานการท่องเที่ยว 4
ปฏิบัติงานการท่องเที่ยว 5
ปฏิบัติงานการท่องเที่ยว 6

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

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

สาหรับกา รจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต นั้น ให้สถานศึก ษาร่วมกับสถาน
ประกอบการวิเคราะห์ลักษณะงานของสถานประกอบการ เพื่อกาหนดจานวนหน่วยกิตและ รายละเอียดของ
แต่ละรายวิชารวมทั้งการจัดทาแผนการฝึกอาชีพ การวัดและประเมินผลรายวิชา โดยให้ใช้เวลาฝึกในสถาน
ประกอบการไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
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ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
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2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรียนรายวิชา 2702-8001 ฝึกงาน หรือ2702-8002 ฝึกงาน 1และรายวิชา 2702-8003 ฝึกงาน 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท - ป -น
2702-8001

ฝึกงาน

*-*-4

2702-8002
2702-8003

ฝึกงาน 1
ฝึกงาน 2

*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรียนรายวิชา 2702-8501 โครงการ หรือ 2702-8502 โครงการ 1 และ 2702-8503 โครงการ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท - ป -น
2702-8501
โครงการ
*-*-4
2702-8502
2702-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชา ที่กาหนดหรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา ทั้งนี้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ตามบริบทและความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ท - ป -น

2200-1008
กฎหมายพาณิชย์
2 - 0 –2
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค หรือเพื่อการศึกษาต่อ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
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4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
รหัสวิชา
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

ชื่อวิชา
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 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 / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรือสถานประกอบการจัด
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ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

0-2-0

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
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คาอธิบายรายวิชา
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หมวดทักษะชีวิต

34

หน้าว่าง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

หมวดวิชาทักษะชีวิต
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หมวดทักษะชีวิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
กลุ่มวิชาภาษาไทย
2000-1101
2000-1102
2000-1103
2000-1104
2000-1105
2000-1106

ภาษาไทยพื้นฐาน
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ภาษาไทยธุรกิจ
การพูดในงานอาชีพ
การเขียนในงานอาชีพ
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์

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

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 2
2000-1205
การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจาวัน
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจาวัน
2000-1207
ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับงานช่าง
2000-1208
ภาษาอังกฤษสาหรับงานพาณิชย์
2000-1209
การโต้ตอบจดหมายธุรกิจ
2000-1210
ภาษาอังกฤษสาหรับคอมพิวเตอร์
2000-1211
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
2000-1212
ภาษาอังกฤษสาหรับงานสานักงาน
2000-1213
ภาษาอังกฤษสาหรับงานประชาสัมพันธ์
2000-1214
ภาษาอังกฤษสาหรับการท่องเที่ยว
2000-1215
ภาษาอังกฤษสาหรับงานโรงแรม
2000-1216
ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการสุขภาพ
2000-1217
ภาษาอังกฤษธุรกิจสปา
2000-1218
ภาษาอังกฤษสาหรับการขาย
2000-1219
ภาษาอังกฤษสาหรับงานบัญชี
2000-1220
ภาษาอังกฤษสาหรับงานคหกรรม
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

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
หมวดวิชาทักษะชีวิต
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2000-1221
2000-1222
2000-1223
2000-1224
2000-1225
2000-1226
2000-1227

ภาษาอังกฤษสาหรับการออกแบบเสื้อผ้า
ภาษาอังกฤษสาหรับงานเสริมสวย
ภาษาอังกฤษสาหรับศิลปะการประกอบอาหาร
ภาษาอังกฤษสาหรับการประกอบอาหารไทย
ภาษาอังกฤษสาหรับงานศิลปะและการออกแบบ
ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการประมง

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

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

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์

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

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

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1
คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2
เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสเบื้องต้น
คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม
คณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ
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

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

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ทักษะชีวิตและสังคม
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย
อาเซียนศึกษา
เหตุการณ์ปัจจุบัน
วัฒนธรรมอาเซียน

2-0-2
2-0-2
2-0-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1
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กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มพลศึกษา
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2000-1602
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
2000-1603
การออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการทางาน
2000-1604
การป้องกันตนเองจากภัยสังคม
2000-1605
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

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

กลุ่มสุขศึกษา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
2000-1607
เพศวิถศี ึกษา
2000-1608
สิ่งเสพติดศึกษา

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

กลุ่มบูรณาการ
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1-2-2
1-2–2
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กลุ่มวิชาภาษาไทย

2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2-0-2
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย
2. สามารถเลือกใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ โอกาส
และสถานการณ์
3. สามารถนาความรู้และทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียนไปใช้สื่อสาร
ในชีวิตประจาวันถูกต้องตามหลักการ
4. เห็นคุณค่าและความสาคัญของการใช้ภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน
2. วิเคราะห์ ประเมินค่าสารจากการฟัง การดู การอ่านตามหลักการ
3. พูดติดต่อกิจธุระ พูดในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักการและมารยาทของสังคม
4. เขียนข้อความติดต่อกิจธุระ เขียนรายงานเชิงวิชาการ และเขียนโครงการตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การรับสารและการส่งสารด้วยภาษาไทย การใช้ถ้อยคา สานวน ระดับภาษา การฟัง
การดูและการอ่านข่าว บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาจาก
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กา รพูดในโอกาสต่างๆ ตามมารยาทของสังคม การกล่าวทักทาย แนะนา
ตนเองและผู้อื่น ตอบรับและปฏิเสธ แสดงความยินดี แสดงความเสียใจ การพูดติดต่อกิจธุระ พูดสรุปความ
พูดแสดงความคิดเห็น การเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ เขียนสะกดคา สรุปความ อธิบาย บรรยาย การกรอก
แบบฟอร์ม เขียนประวัติย่อ เขียนรายงานเชิงวิชาการและเขียนโครงการ
2000-1102

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
1-0-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย
2. สามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพอย่างถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
3. สามารถนาทักษะทางภาษาไทยไปใช้พัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณค่าและความสาคัญของการใช้ภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพ จากการฟัง การดู การอ่านตามหลักการ
3. พูดติดต่อกิจธุระและพูดในงานอาชีพตามหลักการ
4. เขียนเอกสารในงานอาชีพตามหลักการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

หมวดวิชาทักษะชีวิต

39
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ การฟังคาสั่งหรือข้อแนะนาการปฏิบัติงาน ฟัง และดู
สารในงานอาชีพจากสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การอ่านคู่ มือการ
ปฏิบัติงาน คู่มือการใช้อุปกรณ์หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การนาเสนอผลงาน สาธิตขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานหรือกระบวนการผลิตชิ้นงาน การพูดติดต่อกิจธุระ สนทนากิจธุระทางโทรศัพท์ สัมภาษณ์งาน
พูดเสนอความเห็นในที่ประชุม การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน เขียนจดหมายกิ จธุระ และเขียนโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ
2000-1103

ภาษาไทยธุรกิจ
1-0-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย
2. สามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารในงานธุรกิจอย่างถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
3. สามารถนาทักษะทางภาษาไทยไปใช้พัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณค่าและความสาคัญของการใช้ภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในงานธุรกิจ
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานธุรกิจ จากการฟัง การดู การอ่านตามหลักการ
3. พูดติดต่อกิจธุระ และพูดในงานธุรกิจตามหลักการ
4. เขียนเอกสารในงานธุรกิจตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟังคาสั่งหรือข้อแนะนาการปฏิบัติงาน ฟังและดูสารในงานอาชีพจากสื่อบุคคล
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มื อการใช้อุปกรณ์
หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การนาเสนอผลงาน เสนอขายสินค้าและบริการ การพูดติดต่อกิจธุระ
สนทนากิจธุระทางโทรศัพท์ สัมภาษณ์งาน พูดเสนอความเห็นและเขียนรายงานการประชุม เขียนโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ เขียนจดหมายกิจธุระและธุรกิจในงานอาชีพ
2000-1104

การพูดในงานอาชีพ
วิชาบังคับก่อน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการพูดและศิลปะการพูด
2. มีทักษะการพูดในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักการพูด
3. สามารถใช้ทักษะการพูดพัฒนาบุคลิกภาพและงานอาชีพ
4. เห็นคุณค่าและความสาคัญของการพูด
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพูดและศิลปะการพูด
2. พูดติดต่อกิจธุระและธุรกิจตามหลักการ
3. พูดในที่ประชุมชนในโอกาสต่าง ๆ ตามขั้นตอน
4. แสดงบุคลิกภาพเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การพูดในชีวิตประจาวันและงานอาชีพ พูดติดต่ อกิจธุระในโอกาสต่าง ๆ พูดแสดง
ความคิดเห็น นาเสนอผลงาน บรรยายสรุป พูดเสนอขายสินค้าหรือบริการ พูดในที่ประชุมชนในหน้าที่
โฆษกและพิธีกร กล่าวต้อนรับ กล่าวขอบคุณ กล่าวรายงาน กล่าวอาลาอาลัย กล่าวสุนทรพจน์และอวยพร
ในโอกาสต่าง ๆ
2000-1105

การเขียนในงานอาชีพ
1-0-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียน
2. สามารถเรียบเรียงถ้อยคาได้ถูกต้องตามหลักการเขียน
3. สามารถใช้ทักษะการเขียนพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณค่าความสาคัญของการเขียน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้และหลักการเขียนถ้อยคา สานวน โวหาร
2. เขียนคาทับศัพท์ ศัพท์เฉพาะวิชาชีพถูกต้องตามหลักการเขียน
3. เขียนข้อความติดต่อกิจธุระและธุรกิจตามรูปแบบและหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและ ปฏิบัติเกี่ยวกับ การเขียนในงานอาชีพ การเรียบเ
รียงถ้อยคา สานวน โวหารที่ใช้
ในชีวิตประจาวันและงานอาชีพ เขียนสะกดคา เขียนคาทับศัพท์และศัพท์เฉพาะวิชาชีพ เขียนแสดงความ
คิดเห็นและแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ เขียนรายงานการประชุม บันทึกข้อความ จดหมายกิจธุระและ
ธุรกิจ และเขียนบทร้อยกรอง โฆษณา ประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ
2000-1106

ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
วิชาบังคับก่อน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
2. สามารถเลือกใช้ภาษาไทยในการพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามหลักการ
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3. สามารถใช้ทักษะการใช้ภาษาไทยพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณค่าความสาคัญของการใช้ภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ถ้อยคา สานวน โวหาร
2. พูดเชิงสร้างสรรค์ตามรูปแบบและหลักการพูด
3. เขียนเชิงสร้างสรรค์ตามรูปแบบและหลักการเขียน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ การใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ การเรียบเรียงถ้อยคา สานวน โวหาร การพูด- เล่า
เรื่องการอธิบาย บรรยาย การพูดโน้มน้าว การนาเสนอผลงาน การเขียนสรุปความ เขียนนิทาน สารคดี
บทความ ปกิณกะ เขียนแสดงความคิดเห็นและแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ เขียนบทร้อยกรอง
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ
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กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2-0-2
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง ดู พูด อ่านและเขียนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู บทสนทนา เรื่องราว คาสั่งต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันจากสื่อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจาวัน
3. อ่านเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน
4. เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในชีวิตประจาวัน
5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟัง-ดู พูด อ่าน เขียน การฟังคาสั่ง เรื่องราว การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์
ต่าง ๆ หรือที่กาหนดเกี่ยวกับครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุขภาพ การสนทนาเรื่องในอดีต ปัจจุบัน
และอนาคต เทศกาลทางวัฒนธรรม การอ่านเรื่องทั่วไป ข้อความสั้น ๆ ที่พบในชีวิ ตประจาวันจากสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเขียนข้อความสั้น ๆ การใช้พจนานุกรม และ online dictionary การใช้
ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือ
ฝึกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
2000-1202

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2-0-2
วิชาบังคับก่อน : 2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่องราว บันเทิงคดี ข่าวสั้น ๆ ในชีวิตประจาวันจากสื่อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจาวันและสถานประกอบการ
3. อ่านเรื่องทั่วไป กาหนดการ ป้ายต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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4. เขียนให้ข้อมูล กรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้ นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟัง- ดู พูด อ่าน เขียน การฟัง- ดูเรื่องราวต่าง ๆ บันเทิงคดีจากสื่อโสตทัศน์
การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กาหนดเกี่ยวกับการเดินทาง ท่องเที่ยว การบอกทิศทาง การบอก
ตาแหน่งที่ตั้ง สิ่งบันเทิง การซื้อ ขาย การต้อนรับ การสนทนาทางโทรศัพท์ การปฏิบัติตามคาสั่ง ขั้นตอน
การปฏิบัติการอ่านเรื่องทั่วไป ข้อความ กาหนดการ ป้ายประกาศต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจาวันจากสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็ กทรอนิกส์ การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้ภาษาตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือฝึกฝนกับ
เพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง ดู พูด ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สนใจในชีวิตประจาวัน
2. พูดสื่อสารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันและสถานประกอบการ
3. ใช้สานวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์
4. ใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาสื่อความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์
5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง- ดู การสนทนาโต้ตอบ การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สนใจ
และที่กาหนดจากภาพยนตร์ เพลง สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และจากเว็บไซต์ต่าง ๆ การแสดงบทบาท
สมมุติในสถานการณ์ต่าง ๆ การฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักการออกเสียง การใช้คาศัพท์ สานวนทาง
ภาษาต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตจริง การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา (verbal and non-verbal language) การใช้
ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือ
ฝึกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
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2000-1204
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง ดู พูด อ่านและเขียนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน ใน
ระดับที่สูงขึ้น
2. มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู ข่าว การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันจากสื่อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบใช้บทบาทสมมุติและสถานการณ์จาลองในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กาหนดหรือตาม
ความสนใจ
3. ใช้คาศัพท์ สานวนทางภาษาเหมาะสมกับสถานการณ์และมารยาทสังคมวัฒนธรรม
4. ออกเสียงภาษาอังกฤษได้ตามหลักการออกเสียง
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น และฝึกฝนการฟัง พูด พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง-ดู การสนทนาโต้ตอบ การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กาหนด
หรือตามความสนใจจากภาพยนตร์ เพลง สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ต่าง ๆ การแสดง
บทบาทสมมุ ติ สถานการณ์จาลอง การเล่าเรื่องจากสิ่งที่ฟังหรือดู การฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลัก
การออกเสียง การใช้คาศัพท์ สานวนทางภาษาต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตจริง การใช้อวัจนภาษาและอวัจนภาษา
(verbal and non-verbal language) การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้า ของภาษา การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือฝึกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การสืบค้น
ข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
2000-1205
การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจาวัน
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. อ่านหนังสือพิมพ์ แผ่นพับ แผ่นปลิว โฆษณา โปสการ์ดจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. อ่านประกาศ ฉลาก ป้ายประกาศ ป้ายเตือน เครื่องหมาย สัญลักษณ์จากสถานที่ต่าง ๆ
3. อ่านตาราง แผนภาพ แผนภูมิ
4. อ่านเอกสารทางการค้า
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5. อ่านประกาศรับสมัครงาน ระเบียบการ
6. อ่านกาหนดการ บันทึกสั้น ๆ
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการอ่านพร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การอ่านเรื่องต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจาวันจากสื่อสิ่งพิมพ์ สารคดี บันเทิงคดี
หนังสือพิมพ์ โฆษณา แผ่นพับ แผ่นปลิว โปสการ์ด ประกาศ ฉลาก ป้ายประกาศ ป้ายเตือน เครื่องหมาย
สัญลักษณ์ ตาราง แผนภาพ แผนภูมิ รายการสินค้า ประกาศรับสมัครงาน กาหนดการ ระเบียบการ
บันทึกสั้น ๆ การเลือก ใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจาวัน
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. เขียนข้อมูลบุคคล
2. เขียนบันทึกย่อ ข้อความสั้น ๆ
3. เขียนอวยพรเทศกาลต่างๆ
4. เขียนจดหมายส่วนตัว จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
5. กรอกแบบฟอร์มชนิดต่าง ๆ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการเขียนพร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การเขียนโต้ตอบทางสังคม การเขียนข้อมูลบุคคล ข้อความสั้น ๆ บันทึกย่อ
/
จดหมายส่วนตัว การเขียนบัตรอวยพร บัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ในโอกาสต่าง ๆ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการเขียน การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
2000-1207
ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับงานช่าง
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนในงานอาชีพช่าง
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูการสาธิตการปฏิบัติงานอาชีพช่างจากสื่อโสตทัศน์
2. อ่านเรื่อง กฎระเบียบ คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพช่าง
3. อ่านเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ป้ายเตือน ป้ายประกาศในสถานที่ปฏิบัติงาน
4. สาธิตและนาเสนอ ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพช่าง
5. กรอกแบบฟอร์มการปฏิบัติงานช่าง
6. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานช่าง
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนภาษาอังกฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลักฐาน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้ศัพท์เทคนิคที่เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานช่างต่าง ๆ
การอ่านคู่ มือ ชื่อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการทางาน คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ ขนาด สัดส่วน
รูปทรง เครื่องหมาย สัญลักษณ์ แผนภาพ ป้ายประกาศความปลอดภัยในโรงฝึกงาน กฎระเบียบการ
ปฏิบัติงาน แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน การปฏิบัติและสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานง่าย ๆ การเขียนข้อคว าม
กรอกข้อมูลการปฏิบัติงาน การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาและการแสวงหาความรู้
ด้านอาชีพด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
2101-1208
ภาษาอังกฤษสาหรับงานพาณิชย์
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถ ฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจ
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดู การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ การปฏิบัติงานในงานอาชีพธุรกิจจากสื่อโสตทัศน์
2. อ่านเรื่อง เอกสารทางธุรกิจ กฎระเบียบการปฏิบัติงานในงานอาชีพธุรกิจ
3. พูดโต้ตอบ ปฏิบัติตามคาสั่ง สาธิตและนาเสนอตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพธุรกิจ
4. เขียนให้ข้อมูล บันทึกข้อความสั้น ๆ และกรอกแบบฟอร์ม เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรกิจ
5. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานธุรกิจ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจ พร้อมแสด ง
หลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง
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คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การโต้ตอบในสถานการณ์ทางธุรกิจต่าง ๆ หน่วยงานในองค์กร
และหน้าที่รับผิดชอบ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การสื่อสารทางธุรกิจ การติดต่อทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การ
บอกตาแหน่งที่ตั้ง การอ่านเอกสารทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ การโฆษณาสินค้า แผ่นพับ แผนภาพ ตาราง กฎระเบียบ
การปฏิบัติงาน การเขียนบันทึกข้อความสั้น ๆ การกรอกแบบฟอร์มที่ใช้ในงานธุรกิจ การปฏิบัติตามคาสั่ง การ
ให้ข้อมูลต่าง ๆ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) นาเสนอสินค้า การใช้พจนานุกรมแล ะ Online dictionary
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจ
2000-1209
การโต้ตอบจดหมายธุรกิจ
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถอ่านและเขียนโต้ตอบจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษประเภทต่าง ๆ
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. อ่านเอกสารทางธุรกิจ จดหมาย ประเภทต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานธุรกิจ
2. เขียนโต้ตอบจดหมายประเภทต่าง ๆ ในงานธุรกิจ
3. เขียนจดหมายเชิญในโอกาสต่าง ๆ การแสดงความยินดี
4. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานธุรกิจ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้ นและฝึกฝนการอ่านและการเขียนเอกสารในงานธุรกิจ พร้อม
แสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การเขียนจดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ การใช้รูปแบบและโครงภาษาการเขียน
จดหมายธุรกิจ จดหมายสอบถาม ตอบสอบถาม การตอบรับและการตอบปฏิเสธ จดหมายสั่งซื้ อและตอบ
การสั่งซื้อ การสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ต การกรอกใบสั่งซื้อ วิธีการชาระเงิน ใบแจ้งชาระเงิน จดหมายเชิญ
ในโอกาสต่าง ๆ การแสดงความยินดี การกรอกแบบฟอร์มทางธุรกิจ การใช้พจนานุกรมและ Online
dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้นและฝึกฝนการอ่านและกา รเขียนเอกสารในงานธุรกิจด้วย
ตนเอง
2000-1210
ภาษาอังกฤษสาหรับคอมพิวเตอร์
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอร์
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอร์และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง –ดู การสาธิต การปฏิบัติงานใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสื่อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
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3.
4.
5.
6.

อ่านเรื่อง คู่มือ คาสั่ง ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกิจคอมพิวเตอร์
เขียนให้ข้อมูล ใบสมัคร การลงทะเบียน และการกรอกข้อมูลออนไลน์
ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานคอมพิวเตอร์
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นความก้าวหน้าในงานคอมพิวเตอร์และฝึกฝนการใช้ พร้อมแสดง
หลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง ดู พูด อ่านและเขียน การใช้คาศัพท์เทคนิค ชิ้นส่วนและอุ
ปกรณ์
คอมพิวเตอร์ การอ่านเกี่ยวกับธุรกิจคอมพิวเตอร์ คู่มือ คาสั่ง การปฏิบัติตามคาสั่ง การใช้โปรแกรม
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ การอ่านและการถ่ายโอนความหมายของตัวย่อ สัญลักษณ์ กล่องข้อความ
(Dialogue box) การแก้ปัญหา (Troubleshooting) การช่วยเหลือ (Help) การใช้พจนานุกรมและ Online
dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอร์ด้วย
ตนเอง
2000-1211
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่โานและเขียนภาษาอังกฤษสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่องราว เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ จากสื่อโสตทัศน์
2. พูดสาธิต การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. อ่าน ข้อความ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เขียนให้ข้อมูลต่างๆ บนสังคมออนไลน์ ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้นความก้าวหน้าด้านการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารต่าง ๆ และ
ฝึกฝน การใช้ภาษาอังกฤษพร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง ดู พูด อ่านและเขียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน
การติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ระบบ
เครือข่าย สังคมออนไลน์ (Social network) การเรียนรู้ ออนไลน์ (Learning network) การใช้แอพลิเคชั่นต่าง
ๆ การใช้คาศัพท์เฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเอง
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2000-1212
ภาษาอังกฤษสาหรับงานสานักงาน
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานสานักงาน
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานสานักงานและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่องราว การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสานักงานจากสื่อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบ การให้และถามข้อมูลเกี่ยวกับงานสานักงาน
3. สาธิต การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสานักงาน
4. ฟัง-ดูเรื่องราว การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสานักงานจากสื่อโสตทัศน์
5. สนทนาโต้ตอบ การให้และถามข้อมูลเกี่ยวกับงานสานักงาน
6. สาธิต การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสานักงาน
7. อ่านเรื่อง คู่มือการปฏิบัติงาน กฎระเบียบที่เกี่ยวกับงานสานักงาน
8. เขียนบันทึกย่อ จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ เกี่ยวกับงานสานักงาน
9. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานสานักงาน
10.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้นความก้าวหน้าในงานสานักงานและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ
พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง- ดู พูด อ่านและเขียนเรื่องในสถานการณ์การปฏิบัติงานสานักงาน การ
ต้อนรับ การขอและให้ข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การอ่านและปฏิบัติตามคาสั่ง การอ่านคู่มือการ
ปฏิบัติงาน ตารางการปฏิบัติงานประจาวัน การนัดหมาย กฎระเบี
ยบ การเขียนบันทึกย่อ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ การนาเสนอการใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้น
และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานสานักงานและจากแหล่งสื่อที่หลากหลาย
2000-1213
ภาษาอังกฤษสาหรับงานประชาสัมพันธ์
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธ์ในการประกอบอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่อง บทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์จากสื่อโสตทัศน์
2. พูดให้ข้อมูลและนาเสนอในงานประชาสัมพันธ์
3. อ่านเรื่อง ประกาศ ข้อความการแจ้งเตือนที่เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์
4. เขียนประกาศ และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
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5. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานประชาสัมพันธ์
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้นความก้าวหน้าในงานประชาสัมพันธ์และฝึกฝนการ
ใช้
ภาษาอังกฤษพร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง
7. คาอธิบายรายวิชา
8. ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนเรื่องในสถานการณ์การประชาสัมพันธ์ การต้อนรับ
การขอและให้ข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การพูดประชาสัมพันธ์ การประกาศ การแจ้ง
เตือน การเขียนประกาศ การแจ้งเตือน การนัดหมาย การอ่านเรื่องเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์
การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้นและฝึกฝนการ
ใช้ภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธ์และจากแหล่งสื่อที่หลากหลาย
2000-1214
ภาษาอังกฤษสาหรับการท่องเที่ยว
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานธุรกิจการท่องเที่ยว
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่องราว การสนทนาในสถานการณ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจากสื่อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบเกี่ยวกับงานธุรกิจการการท่องเที่ยว
3. อ่านป้ายประกาศ สัญลักษณ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว
4. เขียนให้ข้อมูลและกรอกแบบฟอร์มต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว
5. ใช้คาศัพท์ด้านธุรกิจการท่องเที่ยว
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้นความก้าวหน้าในงานท่องเที่ยวและฝึก ฝนการใช้ภาษาอังกฤษ
พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง- ดู พูด อ่านและเขียนการแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวตามภูมิภาคต่าง ๆ ของ
ไทยและสถานที่ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ วัฒนธรรม ประเพณี การต้อนรับผู้มาเยือน การให้ข้อมูล แก่
นักท่องเที่ยว กาหนดการเดินทาง การให้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว การอ่านป้ายประกาศ สัญลักษณ์
กฎระเบียบตามแหล่งท่องเที่ยว การกรอกข้อมูลต่าง ๆ ในแบบฟอร์มธุรกิจการท่องเที่ยว การใช้ภาษาตาม
มารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ ในงานธุรกิจการท่องเที่ยว จากแหล่งสื่อที่
หลากหลาย
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2000-1215
ภาษาอังกฤษสาหรับงานโรงแรม
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจการโรงแรม
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดู การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรมจากสื่อโสตทัศน์
2. อ่านเรื่อง ข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ป้ายประกาศ ป้ายเตือนเกี่ยวกับงานโรงแรม
3. พูดโต้ตอบให้ข้อมูล การบริการลูกค้าในงานโรงแรม
4. เขียนให้ข้อมูล และกรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโรงแรม
5. ใช้คาศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับการโรงแรม
6. การใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้นความก้าวหน้าในงานโรงแรมและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ
พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง- ดู พูด อ่าน เขียนเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับงานโรงแรม การโต้ตอบให้บริการแก่
ลูกค้า การให้ข้อมูล การแนะนา การต้อนรับ การจองห้องพัก การจัดเลี้ยง การแนะนาสถานที่ท่องเที่ยว สิ่ง
บันเทิง อาหาร เครื่องดื่ม เทศกาลทางวัฒนธร รม การอ่านเรื่อง ข้อความ คาสั่ง สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ป้าย
ประกาศ ป้ายเตือนที่ใช้ในโรงแรม การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรม การใช้ภาษาตาม
มารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและ ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ ในงานธุรกิจการโรงแรม จากแหล่งสื่อที่
หลากหลาย
2000-1216
ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการด้านสุขภาพ
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจบริการด้านสุขภาพ
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่องราว การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานบริการด้านสุขภาพจากสื่อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบให้ข้อมูล สาธิต นาเสนอ ในงานการบริการด้านสุขภาพ
3. อ่านเรื่อง ข้อความเกี่ยวกับงานบริการด้านสุขภาพ
4. เขียนให้ข้อมูลและบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับงานบริการด้านสุขภาพ
5. กรอกแบบฟอร์ม เกี่ยวกับการบริการด้านสุขภาพ
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6. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานบริการด้านสุขภาพ
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นความก้าวหน้าในงานธุรกิจบริการด้านสุขภาพและฝึกฝนการใช้
ภาษาอังกฤษ พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง-ดู พูด อ่าน เขียนเกี่ยวกับงานบริการด้านสุขภาพ การโต้ตอบให้บริการแก่
ลูกค้า การให้และขอข้อมูล การซักถามประวัติ การให้คาแนะนาเกี่ยวกับสุขภาพและยารักษาโรค การนัด
หมาย การอ่านเรื่อง ข้อความ การใช้คาศัพท์เฉพาะในงานบริการด้านสุขภาพ การกรอกแบบฟอร์ม การ
บันทึกข้อมูล การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งสื่อที่
หลากหลายสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียนในงานบริการสุขภาพ
2000-1217
ภาษาอังกฤษธุรกิจสปา
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจสปา
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่องราว การสนทนาสถาการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานธุรกิจสปาจากสื่อโสตทัศน์
2. อ่านเรื่อง ข้อความเกี่ยวกับธุรกิจสปา
3. พูดโต้ตอบให้ข้อมูล การบริการ สาธิต ขั้นตอนการปฏิบัติงานสปา
4. เขียนบันทึกข้อมูล การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจสปา
5. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานสปา
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้นความก้าวหน้าในงานธุรกิจสปาและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ
พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง- ดู พูด อ่าน เขียนเกี่ยวกับงานสปา การโต้ตอบให้บริการแก่ลูกค้า การให้
และขอข้อมูล การสอบถาม การให้คาแนะนา การชาระเงิน การอ่านเรื่อง ข้อความ การใช้คาศัพท์เฉพาะ
ในงานสปา การกรอกแบบฟอร์ม บันทึกข้อมูล การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งสื่อที่หลากหลายสืบค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสปา
2000-1218
ภาษาอังกฤษสาหรับการขาย
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการขาย
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่องราว การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานธุรกิจการขายจากสื่อโสตทัศน์
2. พูดให้ข้อมูล การนาเสนองาน สาธิตผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรกิจการขาย
3. การสนทนาทางโทรศัพท์
4. อ่านข้อความ ฉลาก ผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับธุรกิจการขาย
5. เขียนให้ข้อมูลสินค้าและบริการเกี่ยวกับธุรกิจการขาย
6. เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce)
7. เขียนบันทึกย่อ ข้อความสั้นๆ และกรอกแบบฟอร์มต่างๆ
8. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานการขาย
9. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นความก้าวหน้าในงานการขายและฝึกฝนการใช้ภาษาอั งกฤษใน
ธุรกิจการขายและแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง-ดู พูด อ่าน เขียนสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจการขาย การนัดหมาย การ
ติดต่อทางโทรศัพท์ การสาธิตผลิตภัณฑ์ การนาเสนอผลิตภัณฑ์ การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
เครื่องหมายการค้า รายการสินค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียน
บันทึกย่อ /ข้อความสั้น ๆ กรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ ในธุรกิจการขาย พร้ อมแสดงหลักฐานการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
2000-1219
ภาษาอังกฤษสาหรับงานบัญชี
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานบัญชี
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. อ่านเรื่อง ข้อความเกี่ยวกับงานบัญชี
2. เขียนให้ข้อมูลและการบันทึกรายงานเกี่ยวกับงานบัญชี
3. เขียนจดหมาย บันทึกย่อข้อความสั้นๆ
4. กรอกข้อมูลทางบัญชี
5. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานบัญชี
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานบัญชี พร้อมแสดงหลักฐาน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
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คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การอ่านและเขียนเกี่ยวกับงานบัญชี การใช้คาศัพท์เทคนิคในงานบัญชี การบันทึก
รายงานทางบัญชีประเภทต่าง ๆ การลงบัญชีอย่างง่าย ๆ การเขียนจดหมาย บันทึกย่อ /ข้อความสั้น ๆ การ
กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มทางบัญชี การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานบัญชี พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2000-1220
ภาษาอังกฤษสาหรับงานคหกรรม
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานคหกรรม
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่องราว การสนทนา การสาธิตการปฏิบัติงานคหกรรมจากสื่อโสตทัศน์
2. สนทนาให้ข้อมูล การบริการในงานคหกรรม
3. สาธิตการปฏิบัติงานและนาเสนอผลงานเกี่ยวกับงานคหกรรม
4. อ่านคู่มือ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพด้านคหกรรม
5. อ่านเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ตาราง แผนภาพเกี่ยวกับงานคหกรรม
6. เขียนให้ข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงานคหกรรม
7. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานคหกรรม
8. ใช้เทคโนโลยีสืบค้นความก้าวหน้าในงานคหกรรม และฝึกฝนภาษาอังกฤษ พร้อมแสดง
หลักฐาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียนในงานคหกรรม การพูดโต้ตอบ การบรรยาย สาธิตการ
ปฏิบัติงาน การแสดงความคิดเห็น การเสนอ/ให้ข้อมูล การบริการงานจ้าง การใช้คาศัพท์เทคนิค การ
อ่านคู่มือเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ตาราง แผนภาพ การเขียนข้อความสั้น ๆ การถ่ายโอน
คาศัพท์เทคนิคมาเขียนเป็นประโยคและข้อความสั้น ๆ การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเองและแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย
2000-1221
ภาษาอังกฤษสาหรับการออกแบบเสื้อผ้า
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานออกแบบเสื้อผ้า
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่องราว การสาธิตการปฏิบัติงานด้านการออกแบบเสื้อผ้าจากสื่อโสตทัศน์
2. อ่านเรื่องราวแบบเสื้อต่าง ๆ คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผ้า
3. พูดสาธิต นาเสนอผลงานเกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผ้า
4. เขียนให้ข้อมูลผลงานการออกแบบเสื้อผ้า
5. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานออกแบบเสื่อผ้า
6. ใช้เทคโนโลยีสืบค้นความก้าวหน้าในงานออกแบบเสื้อผ้าและฝึกฝนภ าษาอังกฤษ พร้อมแสดง
หลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียนงานออกแบบเสื้อผ้า ทั้งในและต่างประเทศ การโต้ตอบ ให้
ข้อมูล การสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานออกแบบเสื้อผ้า การ แสดงความคิดเห็นการแนะนา การใช้คาศัพท์
เทคนิค การอ่านแบบเสื้อ คู่มือ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ตาราง แผนภาพ การเขียน
ข้อความ การถ่ายโอนคาศัพท์เทคนิคมาเขียนเป็นประโยคและข้อความ
การใช้พจนานุกรมและ Online
dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การแสวงหาความรู้ จากแหล่ง
การเรียนรู้ที่หลากหลาย
2000-1222
ภาษาอังกฤษสาหรับงานเสริมสวย
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานเสริมสวย
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่องราว การสนทนา การสาธิต การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเสริมสวยจากสื่อโสตทัศน์
2. อ่านคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเสริมสวย
3. อ่านเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ฉลากผลิตภัณฑ์ ตาราง แผนภาพในงานเสริมสวย
4. สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานและนาเสนอผลงานเกี่ยวกับการบริการเสริมสวย
5. เขียนข้อความ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเสริมสวยสั้น ๆ
6. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานเสริมสวย
7. ใช้เทคโนโลยีสืบค้นความก้าวหน้าในงานเสริมสวย และ ฝึกฝนภาษาอังกฤษ พร้อมแสดง
หลักฐาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียนใน งานเสริมสวย ทั้งในและต่างประเทศ การแต่งหน้า
เครื่องสาอาง แบบทรงผม การโต้ตอบ การต้อนรับ การเสนอ /ให้ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น การสาธิต
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานเสริมสวย การใช้คาศัพท์เทคนิค การอ่านคู่มือ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องหมาย
สัญลักษณ์ ฉลากผลิตภัณฑ์ ตาราง แผนภาพ การถ่ายโอนคาศัพท์เทคนิคมาเขียนเป็นประโยคและข้อความ
สั้น ๆ การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาด้วย
ตนเองและการแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
2000-1223
ภาษาอังกฤษสาหรับศิลปะการประกอบอาหาร
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการประกอบอาหาร
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่องราว การสนทนา การสาธิต ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับศิลปะการประกอบอาหาร
จากสื่อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น
3. นาเสนอ สาธิตขั้นตอนการประกอบอาหาร
4. อ่านเรื่อง ตารับอาหาร ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับศิลปะการประกอบอาหาร
5. เขียนให้ข้อมูล ขั้นตอนการประกอบอาหาร
6. ใช้คาศัพท์เทคนิคในการประกอบอาหาร
7. ใช้เทคโนโลยีสืบค้นความก้าวหน้ าในงานศิลปะการประกอบอาหารและฝึกฝนภาษาอังกฤษ
พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน ในงานประกอบอาหาร การพูดโต้ตอบ การให้และขอข้อมูล
การแสดงความคิดเห็น การเสนอ/ให้ข้อมูล การสาธิต การอ่านตารับอาหาร คู่มือการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ
ส่วนประกอบการประกอบอาหาร การใช้คาศัพท์เทคนิค เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ตาราง แผนภาพ การ
ถ่ายโอนคาศัพท์เทคนิคมาเขียนเป็นประโยคและข้อความสั้น ๆ การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การแสวงหาความรู้ ข้อมูลในงานอาหารและ
การใช้เทคโนโลยีใหม่ด้านการประกอบอาหารทั้งในและต่างประเทศจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
2000-1224
ภาษาอังกฤษสาหรับการประกอบอาหารไทย
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการประกอบอาหารไทย
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่องราว การสนทนา การสาธิต ขั้นตอนการประกอบอาหารไทยจากสื่อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารไทย
3. สาธิต บรรยายเกี่ยวกับการประกอบอาหารไทย
4. อ่านตารับอาหาร เทคนิคและขั้นตอนการประกอบอาหารไทย
5. เขียนตารับอาหาร ขั้นตอนการประกอบอาหารไทย
6. ใช้คาศัพท์เทคนิคในการประกอบอาหารไทย
7. ใช้เทคโนโลยีสืบค้นความก้าวหน้าในงานประกอบอาหารไทย และฝึกฝนภาษาอังกฤษในงาน
ประกอบอาหารไทย พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน ในงานประกอบอาหารไทย การพูดโต้ตอบ แสดงความ
คิดเห็น การขอและให้ข้อมูล การบรรยาย สาธิตการประกอบอาหาร การใช้คาศัพท์เทคนิค การอ่านตารับ
อาหาร เทคนิคและเคล็ดลับ (cooking tips) อุปกรณ์ เครื่องมือ สัญลักษณ์ ตาราง รูปภาพ การถ่ายโอน
คาศัพท์เทคนิคมาเขียนเป็น ประโยคและข้อความ การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเองและการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย
2000-1225
ภาษาอังกฤษสาหรับงานศิลปะและการออกแบบ
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานศิลปะและการออกแบบ
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่องราว การสนทนา การนาเสนอ ขั้นตอนการปฏิบั ติงานเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ
จากสื่อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานศิลปะและการออกแบบ
3. อ่านคู่มือ เรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ
4. บรรยาย สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงาน นาเสนองานศิลปะและการออกแบบ
5. เขียนให้ข้อมูล บรรยายเกี่ยวกับงานศิลปะและการออกแบบ
6. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานศิลปะและการออกแบบ
7. ใช้เทคโนโลยีสืบค้นความก้าวหน้าในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ และ ฝึกฝนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
ศิลปะและการออกแบบ พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง
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คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียนเกี่ยวกั บศิลปะและการออกแบบ การใช้ศัพท์เทคนิคพื้นฐาน สี
ขนาด สัดส่วน ประเภทของงานศิลปะ การอ่านคู่มือ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ตาราง แผนภาพ การโต้ตอบให้
ข้อมูลการแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก การบรรยาย สาธิต ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การนาเสนอ
เรื่องราวกิจกรรมงานศิ ลปะ การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ด้วยตนเองและการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
2000-1226
ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนในงานอาชีพเกษตร
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่องราว ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกษตรจากสื่อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกษตร
3. อ่านคู่มือปฏิบัติงาน กฎระเบียบ ฉลาก ป้ายต่าง ๆ สื่อสิ่งพิมพ์ในงานเกษตร
4. อ่านแผนภาพ แผนภูมิเกี่ยวกับงานเกษตร
5. เขียนบันทึกสั้น ๆ กรอกแบบฟอร์มการปฏิบัติงานเกษตร
6. นาเสนอผลงานหรือสาธิตขั้นตอนปฏิบัติงานเกษตร
7. ใช้ศัพท์เทคนิคในงานเกษตร
8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นความก้าวหน้าในงานเกษตรแขนงต่าง ๆ และฝึกฝนภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพเกษตรพร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง- ดู พูด อ่าน และเขียนสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานเกษตร การสาธิต การ
นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร การใช้เทคโนโลยีการเกษตร การอ่านข้อมูล
จากสื่อสิ่งพิมพ์ ฉลาก ป้ายเตือน ความปลอด ภัย คู่มือการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แบบฟอร์มต่าง ๆ ตาราง
แผนภาพ แผนภูมิทางการเกษตร การเขียนบันทึกย่อ การกรอกแบบฟอร์ม การใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
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2000-1227
ภาษาอังกฤษเพื่อการประมง
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนในงานอาชีพประมง
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่องราว ขั้นตอนการปฏิบัติงานประมงจากสื่อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประมง
3. อ่านคู่มือปฏิบัติงาน กฎระเบียบ ฉลาก ป้ายต่าง ๆ สื่อสิ่งพิมพ์ในงานประมง
4. อ่านแผนภาพ แผนภูมิเกี่ยวกับงานประมง
5. เขียนบันทึกสั้น กรอกแบบฟอร์มการปฏิบัติงาน
6. นาเสนอผลงานหรือสาธิตขั้นตอนปฏิบัติงาน
7. ใช้ศัพท์เทคนิคในงานประมง
8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นความก้าวหน้าในงานประมง
ประเภทต่าง ๆ และฝึกฝน
ภาษาอังกฤษ ในงานอาชีพเกษตรพร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง- ดู พูด อ่านและเขียน การใช้ศัพท์เทคนิคพื้นฐานในงานประมง การพูด
โต้ตอบและให้ข้อมูล การสาธิต นาเสนอ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การใช้เทคโนโ ลยีประมง การอ่านคู่มือ
กฎระเบียบ แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน ตาราง แผนภาพ แผนภูมิ ฉลาก ป้ายเตือนความปลอดภัย
การเขียนบันทึกย่อการกรอกแบบฟอร์ม การใช้สื่อเทคโนโลยีพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง และสืบค้น
ข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

2000-1301
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
1-2-2
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ ไฟฟ้า อะตอมและธาตุ สาร
และปฏิกิริยาเคมี การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
2. มีทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่อง มือวัด ปริมาณทางฟิสิกส์ การทดลองแหล่งกาเนิดไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้าการคานวณค่าไฟฟ้า การทดลองปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจาวันและงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสัยที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่
2. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน
3. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
4. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
5. แสดงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ย วกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วยและการวัด แรงและการ
เคลื่อนที่ไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน นาโนเทคโนโลยี โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารและ
การเปลี่ยนแปลง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจาวัน การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
2000-1302
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
1-2-2
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ปริมาณทางฟิสิกส์ เวกเตอร์ แรง สมดุลของวัตถุ การเคลื่อนที่
งาน กาลัง พลังงาน คลื่น
2. มีทักษะการคานวณ การทดลอง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจาวัน
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสัยที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟิสิกส์ แรง สมดุลของวัตถุและการเคลื่อนที่แบบ
ต่าง ๆ
2. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทางานของคลื่น และพลังงาน
คาอธิบายรายวิชา
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ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ปริมาณทางฟิสิกส์และเวกเตอร์ แรง การรวมแรงและการแยกแรง การ
สมดุลของวัตถุ การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม การ
เคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย งาน กาลังและพลังงาน คลื่นและสมบัติของคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
2000-1303
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
1-2-2
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ
จุลินทรีย์ในอาหาร ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ ยางและพอลิเมอร์ สารชีวโมเลกุลในอา หาร คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์
2. มีทักษะการคานวณหาโอกาสของลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การจาแนกสิ่งมีชีวิต การ
ทดลองจุลินทรีย์ในอาหาร การเลือกใช้เทคโนโลยีชีวภาพ การทดลองสมบัติของสาร
ไฮโดรคาร์บอน การทดสอบสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ การทดสอบสารชีวโมเล กุลใน
อาหาร การวิเคราะห์ผลของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อมนุษย์ และพลังงานนิวเคลียร์
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และกิจนิสัยที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทางพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพและจุลินทรีย์ใน
อาหาร
2. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์
3. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุลของอาหาร
4. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
5. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของพลังงานนิวเคลียร์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การถ่ายทอดลักษณะทางพั นธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรีย์ในอาหาร ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ ยางและพอลิเมอร์ สารชีวโมเลกุลใน
อาหาร คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์ต่อการดารงชีวิต
2000-1304
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม
1-2-2
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีในงานอาชีพ พอลิเมอร์ แสงและการมองเห็น ความร้อน
2. มีทักษะเกี่ยวกับการทดลองเรื่องสารละลาย การทดสอบสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ การ
ทดลองสมบัติของคลื่นแสง และผลของความร้อนต่อวัตถุ
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสัยที่ดีในการทางาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีในงานอาชีพ
2. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของแสงและความร้อน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สารละลาย คอลลอยด์อีมัลชั่น สารเคมีในงานอาชีพ พอลิเมอร์ การ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ แสงและการมองเห็น ความร้อน อุณหภูมิและผลของความร้อนต่อวัตถุ
2000-1305
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
1-2-2
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ ของเซลล์พืช เซลล์สัตว์ ระบบต่าง ๆ ของพืชแ ละ
สัตว์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ และ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
2. มีทักษะเกี่ยวกับ โครงสร้าง และองค์ประกอบของเซลล์พืช เซลล์สัตว์ ทดลองเกี่ยวกับโครงสร้าง
องค์ประกอบ และการทางานของอวัยวะของระบบต่างๆ ของพืชและสัตว์ คานวณหาโอกาสของ
ลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม และการจาแนกสิ่งมีชีวิต
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และกิจนิสัยที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้ และปฏิบัติเกี่ยวกับ เซลล์ พันธุกรรม และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
2. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบ และการ ทางานของอวัยวะของระบบต่าง ๆ ของ
พืชและสัตว์ คานวณหาโอกาสของลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม และจาแนกสิ่งมีชีวิต
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงสร้าง หน้าที่ องค์ประกอบของเซลล์พืช เซลล์สัตว์ ระบบต่าง ๆ ของ
พืชและสัตว์และการทางาน การถ่ายทอดลักษณะทา
งพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร์
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์
และขั้นตอนการทางานโครงงานวิทยาศาสตร์
2. มีทักษะเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และขั้นตอนการ
ทาโครงงานวิทยาศาสตร์
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสัยที่ดีในการทางาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. แสดงความรู้และปฏิบัติขั้นตอนการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และขั้นตอน
การทาโครงงานวิทยาศาสตร์
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

2000-1401
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
2-0-2
จุดประสงค์รายวิชา เพือ่ ให้
1. มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปรผัน สถิติ
เบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และการวัดการกระจายของข้อมูล
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนาวิธีการแก้ปัญหาเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปรผัน
สถิติเบื้ องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปรผัน สถิติเบื้องต้น การวัด
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และการวัดการกระจายของข้อมูล
สมรรถนะรายวิชา
1. ดาเนินการและประยุกต์ใช้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละในวิชาชีพ
2. ดาเนินการและประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการแปรผันในวิชาชีพ
3. สารวจและจัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างง่าย
4. เลือกใช้ค่ากลางของข้อมูลที่เหมาะสมกับข้อมูลที่กาหนด
5. วิเคราะห์ตาแหน่งของข้อมูล และการวัดการกระจายของข้อมูลจากข้อมูลที่กาหนด
6. ใช้ข้อมูลข่าวสาร ค่าสถิติ และค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคานวณ การแก้ปัญหาเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปรผัน
สถิติเบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล และฝึกปฏิบัติในการเลือกใช้
ค่าสถิติที่เหมาะสมกับข้อมูล
2000-1402
คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
2-0-2
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ สมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิง
เส้นสมการกาลังสองตัวแปรเดียว เลขยกกาลัง ลอการิทึม พื้นที่และปริมาตร
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนาวิธีการแก้ปัญหาเรื่อง สมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น
สมการกาลังสองตัวแปรเดียวเลขยกกาลัง ลอการิทึม พื้นที่ ปริมาตร ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ สมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น สมการกาลังสองตัวแปรเดียว
เลขยกกาลัง ลอการิทึม พื้นที่ และปริมาตร
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สมรรถนะรายวิชา
1. นาความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ใน
สถานการณ์จริงหรือปัญหาที่กาหนด
2. นาความรู้เกี่ยวกับสมการกาลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในสถานการณ์หรือปัญหาที่กาหนด
3. ดาเนินการเกี่ยวกับจานวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจานวนตรรกยะ
4. ดาเนินการเกี่ยวกับจานวนจริงที่อยู่ในรูปลอการิทึม
5. วัดและเปรียบเทียบความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในหน่วยมาตราวัดต่าง ๆ
6. ใช้ความรู้เกี่ยวกับความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตร แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคานวณ การแก้ปัญหาเรื่อง สมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น
สมการกาลังสองตัวแปรเดียว เลขยกกาลัง ลอการิทึม พื้นที่และปริมาตร
2000-1403

คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1
2-0-2
(สาหรับ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ยกเว้น สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับมุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ
ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกิน
อันดับสาม
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนาวิธีการแก้ปัญหาเรื่อง มุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ
ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินบอันดั
สาม ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้มุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่ง
หน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม
สมรรถนะรายวิชา
1. คาดคะเนระยะทางและความสูงโดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมที่กาหนด
2. ประยุกต์การวัด โดยใช้ความรู้เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ
3. ดาเนินการและคานวณเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ
4. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับเมทริกซ์ และการคานวณค่าดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์
5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับดีเทอร์มิแนนต์หาคาตอบของระบบสมการเชิงเส้น
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคานวณ การแก้ปัญหาเรื่องมุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ
ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม
และประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น
2000-1404

คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2
2-0-2
(สาหรับ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ )
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ มุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ
ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่ งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จานวนเชิงซ้อน เมทริกซ์
ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม และประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิง
เส้น
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนาวิธีการแก้ปัญหาเรื่อง มุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ
ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่ วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จานวนเชิงซ้อน เมทริกซ์
ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม และประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการ
เชิงเส้นในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ มุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่ง
หน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จานวนเชิงซ้อน เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับ
สาม และประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น
สมรรถนะรายวิชา
1. คาดคะเนระยะทางและความสูงโดยใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมที่กาหนด
2. ประยุกต์การวัด โดยใช้ความรู้เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ
3. ดาเนินการและคานวณเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ
4. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับเมทริกซ์ และการคานวณค่าดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์
5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับดีเทอร์มิแนนต์หาคาตอบของระบบสมการเชิงเส้น
6. ดาเนินการ และประยุกต์ใช้ จานวนเชิงซ้อนในรูปพิกัดฉากและพิกัดเชิงขั้วในงานอาชีพ
7. ประยุกต์ใช้จานวนเชิงซ้อนที่อยู่ในรูปเลขยกกาลังและรูปกรณฑ์ในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคานวณ แก้ปัญหา เรื่องมุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ
ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซ น์ จานวนเชิงซ้อน เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์
ไม่เกินอันดับสาม และประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น
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2000-1405

เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสเบื้องต้น
2-0-2
(สาหรับ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขางานช่างเกษตร)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ เส้นตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์
ฟังก์ชัน ลิมิต อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและอินทิกรัลฟังก์ชันพีชคณิต
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนาวิธีการแก้ปัญหาเรื่อง นตรง
เส้ ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน
ลิมิต อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต อินทิกรัลฟังก์ชันพีชคณิตประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ เส้นตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลิมิต อนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันพีชคณิต และอินทิกรัลฟังก์ชันพีชคณิต
สมรรถนะรายวิชา
1. ดาเนินการเกี่ยวกับเส้นตรงระยะห่างและสมการเส้นตรง
2. ดาเนินการ และประยุกต์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับภาคตัดกรวยภาคตัดกรวยในงานอาชีพ
3. ดาเนินการ และประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์และฟังก์ชันในรูปต่าง ๆ ในสถานการณ์หรือปัญหาที่
กาหนด
4. ดาเนินการเกี่ยวกับลิมิตของฟังก์ชันอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต และอินทิกรัลฟังก์ชันพีชคณิต
5. ประยุกต์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับแคลคูลัสในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคานวณ การแก้ปัญหาเรื่องเส้นตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน
ลิมิต อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต และอินทิกรัลฟังก์ชันพีชคณิต
2000-1406
คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม
2-0-2
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ บาเหน็จ หุ้น ตั๋วเงิน ค่าจ้าง ค่าเสื่อมราคา
ดัชนีราคา ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผ่อนชาระ ดอกเบี้ย และความน่าจะเป็นเบื้องต้น
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนาวิธีการแก้ปัญหาเรื่องบาเหน็จ หุ้น ตั๋วเงิน ค่าจ้าง ค่าเสื่อมราคา
ดัชนีราคา ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผ่อนชาระ ดอกเบี้ย และความน่าจะเป็นเบื้องต้น
ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ บาเหน็จ หุ้น ตั๋วเงิน ค่าจ้าง ค่าเสื่อมราคา ดัชนีราคา ตั้งราคาขาย การ
ซื้อขายในระบบผ่อนชาระ ดอกเบี้ย และความน่าจะเป็นเบื้องต้น
สมรรถนะรายวิชา
1. ประยุกต์ใช้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ในการคานวณ บาเหน็จ หุ้น ตั๋วเงิน ค่าจ้าง
ค่าเสื่อมราคา ดัชนีราคา ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผ่อนชาระ ดอกเบี้ย
2. ดาเนินการความน่าจะเป็นเบื้องต้น และนาผลไปใช้ในการคาดการณ์
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3. นาความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็น ใช้ในการตัดสินใจและแก้ปัญหา
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคานวณ แก้ปัญหาเรื่องบาเหน็จ หุ้น ตั๋วเงิ น ค่าจ้าง ค่าเสื่อมราคา
ดัชนีราคา ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผ่อนชาระ ดอกเบี้ย และความน่าจะเป็นเบื้องต้น
2000-1407

คณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ
2-0-2
(สาหรับ ประเภทวิชาศิลปกรรมและประเภทวิชาคหกรรม)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ จานวนธรรมชาติ พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริมาตร
เส้นตรงบนระนาบ รูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิต
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนาวิธีการแก้ปัญหาเรื่อง จานวนธรรมชาติ พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริมาตร
เส้นตรงบนระนาบ รูปเรขาคณิต รูปทรงเรขาคณิต ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ จานวนธรรมชาติ พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริมาตร เส้นตรงบนระนาบ รูป
เรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิต
สมรรถนะรายวิชา
1. ประมาณค่า ความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิวและปริมาตร ในหน่วย มาตราวัดต่างๆ
2. วัดและเปรียบเทียบความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิวและปริมาตร ในหน่วยมาตราวัดต่าง ๆ
3. ใช้ความรู้เกี่ยวกับความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิวและปริมาตร แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
4. แก้ปัญหาเกี่ยวกับรูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิต
5. ขยายส่วนและย่อส่วนของภาพจากของจริง
6. ประยุกต์ความรู้เกี่ยวกั บเส้นตรง ระนาบ รูปเรขาคณิตและรูปทรง เรขาคณิตในการออกแบบ
ลวดลาย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคานวณ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ โดยใช้ความรู้เรื่อง จานวน
ธรรมชาติ พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริมาตร เส้นตรงบนระนาบ รูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิต
2000-1408

สถิติการทดลอง
2-0-2
(สาหรับประเภทวิชาเกษตรกรรม และประเภทวิชาประมง)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสถิติวิจัยเบื้องต้น และแบบแผนการทดลอง
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนาวิธีการแก้ปัญหาเรื่อง สถิติวิจัยเบื้ องต้น และแบบแผนการทดลอง
ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ สถิติวิจัยเบื้องต้น และแบบแผนการทดลอง
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สมรรถนะรายวิชา
1. นาความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางสถิติไปใช้ในการวิจัยเบื้องต้น
2. ใช้ข้อมูลข่าวสาร ค่าสถิติ และค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจ
3. ใช้ความรู้เกี่ยวกับแบบแผนการทดลองที่เหมาะสมกับ สถานการณ์หรือปัญหาที่กาหนด
4. วิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนและใช้สถิติได้ เหมาะสมกับแบบแผนการทดลอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคานวณ การปฏิบัติเกี่ยวกับสถิติวิจัยเบื้องต้น และแบบแผน
การทดลอง
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กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

2000-1501
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
2-0-2
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาและหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อการดารงชีวิต
2. ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีตามหลักศาสนาและหลักธรรมที่ตนนับถือ
3. ปฏิ บัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักกฏหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนและงานอาชีพ
5. ตระหนักถึงการดารงชีวิตที่ถูกต้องดีงามในฐานะศาสนิกชนและพลเมืองดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับศาสนาและหลักธรรมเพื่อการดารงชีวิตที่ถูกต้องดีงาม
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาตน
3. นาหลักศาสนา หลักธรรม หลักกฎหมาย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
เพื่อการเป็นพลเมืองดี
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ ศาสนา หลักธรรม ศาสนพิธีของศาสนาที่ตนนับถือ การเป็นพลเมืองดีตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน้าที่พลเมืองตามหลักกฎหมาย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2-0-2
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการดาเนินชีวิตในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ในงานอาชีพ มรรยาท ความเป็นพลเมืองดีเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต และการอยู่ร่วมกันในสังคม
3. มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการดาเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ตอบสนองสถานการณ์ต่าง ๆ โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษย
สัมพันธ์ ความมีมรรยาทและความเป็นพลเมืองดี
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การมีทักษะชีวิตในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษยสัมพันธ์
ในการทางาน มรรยาทไทย มรรยาทสังคม ความเป็นพลเมืองดี เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกรอบ
แนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2000-1503
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย
2-0-2
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิธีการ
ศึกษาประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ชาติไทย
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ในงานอาชีพและการดารงชีวิต
3. ตระหนักในความสาคัญของประวัติศาสตร์ ชาติไทย เพื่อธารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิธีการศึกษา
ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ชาติไทย
2. รวบรวมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ตามหลักการและกระบวนการ
3. นาความรู้ทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ เพื่อการดารงตนในงานอาชีพและ
ธารงความเป็นไทยอย่างยั่งยืน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันสาคัญของชาติเพื่อธารงความเป็นไทยอย่างยั่งยืน
2000-1504
อาเซียนศึกษา
1-0-1
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในฐานะประชากรอาเซียน
3. ตระหนักในความเป็นประชากรอาเซียนเพื่อการดารงตนและการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2. ดารงตนเป็นประชากรอาเซียนที่ดี
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาและ พัฒนาการของประชาคมอาเซียน ด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน
ประชาคมอาเซียนกับภูมิภาคอื่นในโลก
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2000-1505
เหตุการณ์ปัจจุบัน
1-0-1
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมของไทยในปัจจุบัน
2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษาเพื่อการวางแผนพัฒนาตน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
3. ตระหนักถึงผลของการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อสร้างสังคมสันติสุข
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมของไทยในปัจจุบัน
2. นาความรู้ที่ศึกษาไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตนและสังคม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษาและเทคโนโลยี
ของไทยในปัจจุบัน
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
1-0-1
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
3. ตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มประชาคมอาเซียน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
2. นาความรู้ด้านวัฒนธรรมอาเซียนไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
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กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2. สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามหลักการบริโภคอาหารและโภชนาการ หลักออกก
การ าลัง
กายและหลักการดูและเล่นกีฬาไทย/กีฬาสากล
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้วยความมีวินัย มีน้าใจนักกีฬา
ความสามัคคี เคารพกฎกติกาและมีมารยาท
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลักการบริโภคอาหา
รและ
โภชนาการหลักการออกกาลังและหลักการดูและเล่นกีฬา
2. บริโภคอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
3. ออกกาลังเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพตามหลักการและกระบวนการ
4. ดูและเล่นกีฬาไทย/ สากล ตามกฎ กติกา มารยาท
5. ใช้ค่าดัชนีมวลกายวางแผนปรับปรุงบุคลิกภาพและสุขภาพ
6. ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับสุขภาพและกีฬา
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย อาหารและโภชนาการที่เสริมสร้าง
สมรรถภาพ ทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การหาค่าดัชนีมวลกาย หลักการและรูปแบบการ
ออกกาลังกายด้วยกีฬาไ ทย / กีฬาสากล มีวินัย มีน้าใจนักกีฬา เคารพกฎกติกา มีมารยาทในการดูและเล่น
กีฬา เลือกและปฏิบัติการออกกาลังกายอย่างเหมาะสม มีความสุขภายใต้หลักความพอเพียง พร้อมที่จะ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2000-1602
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและวิธีการพัฒนาการสุขภาพกาย สุขภาพจิตวัยรุ่น
2. มีทักษะในการแสดงออกเกี่ยวกับพฤติกรรมและสัมพันธภาพที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย
3. สามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงจากโรคติดต่อ สิ่งเสพติด และการใช้ยา
4. รู้คุณค่าและเป้าหมายในการดาเนินชีวิตด้วยวิถีทางที่ถูกต้องและภาคภูมิใจ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ และวิธีการพัฒนาสุขภาพกาย/สุขภาพจิตวัยรุ่น
2. สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อครอบครัว เพื่อน และสังคมตามหลักวัฒนธรรมไทย
3. วางแผนป้องกัน อันตราย จากโรคติดต่อ สิ่งเสพติดและการใช้ยา
4. วิเคราะห์และแก้ปัญหาสุขภาพวัยรุ่น
5. แสดงออกพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย
6. ปฏิบัติโครงงานเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ พัฒนาการและทักษะการดาเนินชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง รู้หลักปฏิบัติเกี่ยวกับ
การดูแลรักษ าสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามวัยของตนเอง การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ปัญหาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมทางเพศที่ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไทย การปฏิบัติตนในการป้องกันโรค
การป้องกันอันตรายจากสิ่งเสพติด การใช้ยา และการแก้ปัญหาสุขภาพ
2000-1603
การออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการทางาน
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบในการออกกาลังกาย และการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย
2. สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ให้พร้อมที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ให้ตระหนักถึงคุณค่าของการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาเป็นประจา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและรูปแบบของการออกกาลังกาย
2. ประยุกต์การออกกาลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
3. ออกกาลังกายเพื่อพัฒนาความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ
4. ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับการออกกาลังกาย
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและรูปแบบการออกกาลังกาย กลไกของร่างกาย
การเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล หรือกิจกรรมนันทนาการ และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้สามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติโครงงานการออกกาลังกายด้วยกิจกรรมที่เหมาะสมสาหรับตนเองเพื่อ
พัฒนาสมรรถภาพทางกายให้เป็นไปตามเป้าหมายพร้อมที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2000-1604
การป้องกันตนเองจากภัยสังคม
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างเพศในวัยรุ่น
ปัจจัยเสี่ยงและสถานการณ์
ที่ไม่ปลอดภัย
2. เพื่อให้มีทักษะในการป้องกันตนเองโดยใช้ศิลปะการป้องกันตัว
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการเสริมสร้างความสมบูรณ์ทางกายโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างเพศในวัยรุ่น ปัจจัยเสี่ยงและสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย
2. ออกกาลังกายเพื่อป้องกันตนเองโดยใช้ศิลปะการป้องกันตัว
3. ปฏิบัติโครงงาน ออกแบบกิจกรรมนันทนาการโดยประยุกต์ใช้ท่าทางจากศิลปะการป้องกันตัว
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ เจตคติและค่านิยมทางเพศตามวัฒนธร รมไทย ปัจจัย
เสี่ยงในการใช้สารเสพติดและการคุกคามทางเพศ ฝึกการออกกาลังกายและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้วย
ศิลปะการป้องกันตัว กิจกรรมนันทนาการที่เสริมสร้างเจตคติที่ดีในการออกกาลังกาย
การสร้างมนุษย
สัมพันธ์และการปฏิบัติตนเพื่อนาไปสู่การป้องกันตนเองจากภัยสังคมและสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย
2000-1605
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ ความเข้าใจ หลักความปลอดภัยในการเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตนเอง
2. มีทักษะในการเล่นกีฬาเฉพาะทางตามความสามารถของร่างกาย (บรรดิการทางพลศึกษา)
3. มีเจตคติที่ดีต่อการนาทักษะกีฬา ไปประยุกต์ใช้พัฒนาบุคลิกภาพและออกกาลังกายได้อย่าง
ปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเล่นกีฬา
2. พัฒนากล้ามเนื้อเฉพาะส่วน
3. ประยุกต์ใช้การออกกาลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กฎ กติกา มารยาท ฝึกปฏิบัติทักษะในการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของกีฬาเฉพาะทางแต่
ละชนิดตามความสามารถและความสนใจของแต่ละบุคคล ฝึกการพัฒนากล้ามเนื้อตามลักษณะเฉพาะส่วน
บุคคล นาไปสู่การประยุกต์ใช้การออกกาลังกายในชีวิตประจาวันเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
1-0-1
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจในหลักการ กระบวนการและวางแผนส่งเสริมสุขภาพตามพัฒนาการของตนเองและครอบครัว
2. สามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การใช้ยา สารเสพติด
สื่อ และความรุนแรง
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3. สามารถเลือกใช้ระบบบริการสุขภาพ
4. มีทักษะการปฐมพยาบาล
5. ตระหนักในแนวทางการดาเนินชีวิตที่เหมาะสมและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ และวางแผนส่งเสริมสุขภาพ
2. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
3. วางแผนป้องกันอันตรายจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การใช้ยา สารเสพติด สื่อและความรุนแรง
4. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ
5. ปฏิบัติโครงงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ สุขบัญญัติแห่งชาติเพื่อการเส ริมสร้างสุขภาพของตนเองและครอบครัวเพื่อป้องกัน
ผลกระทบจากการขาดการออกกาลังกายและการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม โรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ พฤติกรรมทางเพศที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางเพศและโ รคเอดส์โดยคานึงถึงบริบทของสังคม การ
หลีกเลี่ยงและป้องกันอันตรายจากสิ่งเสพติดแล ะอุบัติเหตุ ปฏิบัติการปฐมพยาบาลจากอันตรายใน
ชีวิตประจาวัน การเตรียมการเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ การใช้ยา สารเสพติด สื่อและความ
รุนแรง การใช้ระบบบริการสุขภาพเพื่อนาไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิถีชีวิตที่
พอเพียง
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
1-0-1
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขอนามัยของระบบสืบพันธุ์
2. เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นตามหลักการ
3. สามารถประเมินโอกาสเสี่ยงจากพฤติกรรมทางเพศ และปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ไม่พร้อม
4. ตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง สร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกแนวทางการดาเนินชีวิตอย่าง
มีสุขภาวะ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยของระบบสืบพันธ์ พัฒนาการทางเพศในวัยรุ่น
2. ทักษะด้านการจัดการเรื่องสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทักษะการตัดสินใจ
3. วิเคราะห์อิทธิพลทางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ
4. แสดงความรู้การป้องกันการรับเชื้อเอชไอวี
5. ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับ เป้าหมายและแนวปฏิบัติในการดาเนินชีวิตที่มีสุขภาวะ
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ พัฒนาการทางเพศเมื่อเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยรุ่น การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพ
กับความคาดหวังต่อบทบาทและความรับผิดชอบ การแสดงออกทางเพศ ทักษะการตัดสินใจ การต่อรองและ
การสื่อสารความต้องการตามความคิดเห็นและความรู้สึก การตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของ
การเคารพในสิทธิของผู้อื่น สิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใต้กรอบ ของกฎหมายว่าด้วยเพศ
สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรม การเลือกใช้แหล่งบริการ
ช่วยเหลือที่เป็นมิตรในพื้นที่
2000- 1608 สิ่งเสพติดศึกษา
1-0-1
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งเสพติด
2. สามารถประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆในการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในชีวิตจริง
3. สามารถแก้ปัญหาโดยใช้ทางเลือกอื่นๆ นอกเหนือจากใช้ยาเสพติด และความรุนแรง
4. มีเจตคติที่ดีในการหลีกเลี่ยงยาเสพติด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติดและหลักการป้องกัน
2. วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดโดยใช้หลักการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
3. ดูแลสุขภาพและแนวทางฟื้นฟูภายหลังการบาบัด
4. ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับการส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีต่อตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ สิ่งเสพติด เยาวชนกับสิ่งเสพติด สภาพปัญหาสิ่งเสพติ ด ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด
ที่กาลังระบาด สาเหตุ อาการและการป้องกันการติดสิ่งเสพติด ผลกระทบของการติดสิ่งเสพติดด้าน
บุคลิกภาพและจิตใจ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านเศรษฐกิจและสังคม สถานที่และการบาบัดผู้ติดสิ่งเสพติด
แนวทางการฟื้นฟูและส่งเสริมสภาพร่างกายและจิตใ จภายหลังการบาบัด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด
ความสามารถในการปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งของสิ่งเสพติด การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(ประชาสังคม ) กิจกรรมที่ส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีต่อสังคมและชุมชน กลยุทธ์ในการปฏิเสธ ทักษะในการ
สื่อสารที่ดี รวมทั้งทักษะในการแสดงออกอย่างมั่นใจและการโต้ตอบ
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจพัฒนาการวัยรุ่น
2. สามารถใช้หลักการเกี่ยวกับโภชนาการและการออกกาลังกายเพื่อดูแลสุขภาพ
3. สามารถเลือกใช้บริการสุขภาพ
4. มีทักษะในการปฐมพยาบาล
5. มีเจตคติที่ดีในการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการวัยรุ่น หลักการกระบวนการและวางแผนส่งเสริมสุขภาพ
2. ใช้หลักโภชนาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
3. ออกกาลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพตามหลักการ
4. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
5. วางแผนป้องกันอันตรายจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การใช้ยา สารเสพติด สื่อและความรุนแรง
6. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ
7. ปฏิบัติโครงงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ การวิเคราะห์พัฒนาการทางกายของวัยรุ่น เพศและพฤติกรรมทางเพศ
ที่เหมาะสมตามวิถีและสังคมไทย ความสาคัญของโภชนาการและการออกกาลังกายที่มีผลต่อการดูแลรักษา
สุขภาพ การปฐมพยาบาล การใช้บริการด้านสาธารณสุข การร่วมมือกับชุมชนในการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน พัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเอง โดยใช้กิจกรรมทางพลศึกษา ปฏิบัติ
โครงงานเพื่อพัฒนาสุขภาพของตนเอง
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1-2-2
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสร้างเสริมสุขอนามัย สมรรถภาพ และการป้
งกันอ โรค
2. สามารถดูแลรักษาสุขภาพ และความปลอดภัยในชีวิต ของตนเองและครอบครัวตามหลักการ
3. มีทัศนคติที่ดีต่อการออกกาลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการสร้างเสริมสุขอนามัย สมรรถภาพและการป้องกันโรค
2. บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามหลักโภชนาการ
3. วางแผนป้องกัน อันตราย จากโรคติดต่อ สิ่งเสพติดและการใช้ยา
4. ปฏิบัติโครงงานด้วยเกม กีฬาไทยหรือกีฬาสากลเพื่อคุณภาพชีวิต
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การดาเนินชีวิตเรื่องหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยและพฤติกรรม
ทางเพศในวั ยรุ่น อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ การใช้ยา การป้องกันอันตรายจากสิ่งเสพติด การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย คุณค่าของการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยกิจกรรมกีฬา การใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ด้วยการเล่นเกม กีฬาไทย หรือกีฬาสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านสุขภาพ
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2001-1002
การเป็นผู้ประกอบการ
2001-1003
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2001-1004
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2001-1005
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ
2001-1006
กฎหมายแรงงาน
2001-1007
ความปลอดภัยในงานอาชีพ
2001-2001
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
วิชาชีพพื้นฐาน
2700-1001
2700-1002
2700-1003
2700-1004
2700-1005
2700-1006
2700-1007

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ศิลปะการให้บริการ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
การใช้เครื่องใช้สานักงานในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ธุรกิจโรงแรม
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2001–1001
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
2-0-2
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏิบัติตนในงาน
อาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทางาน
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตนและงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและหลักการบริหารงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏิบัติตนใน
งานอาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทางาน
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตน องค์กรและงานอาชีพ
3. ประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
อาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏิบัติตนในงาน
อาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทางาน
2001-1002
การเป็นผู้ประกอบการ
2-0-2
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การเป็นผู้ประกอบการ
การวางแผนและการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องต้น
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถจัดทาแผนธุรกิจอย่างง่าย โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง และ
หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการ และมีกิจนิสัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ขยัน ประหยัดและอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การเป็น
ผู้ประกอบการ การวางแผนและการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่ม
ผลผลิตเบื้องต้น และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาแผนธุรกิจอย่างง่าย
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดาเนินงาน
4. ประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและดาเนินงาน
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการลงทุน การเป็น
ผู้ประกอบการ การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ รูปแบบ
แผนธุรกิจ หลักเบื้องต้นในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองค์กร และการประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นผู้ประกอบการ
2001-1003
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
1-2-2
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันและงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบของการใช้พลังงานต่อสิ่งแวดล้อม
3. วางแผนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามข้อกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
4. ประยุกต์ใช้หลักและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชน
และสังคม
5. เลือกใช้พลังงานทดแทนในการดาเนินชีวิต
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของพลังงานและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของ
พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับการ ดารงชีวิต ปัญหาการใช้พลังงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หลักและ
วิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและแก้ไขปัญหา พลังงานทดแทน กฎหมายและ
นโยบายที่เกี่ยวข้อง
2001-1004
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1-2-2
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
อาชีพ
2. สามารถดาเนินการเบื้องต้นในการควบคุมและป้องกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการทางาน
3. สามารถปรับปรุงสภาพการทางานตามหลักการยุทธศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. มีจิตสานึกและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานอาชีพตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ
2. วางแผน ดาเนินการเบื้องต้นในการควบคุม ป้องกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการทางาน
3. วางแผนปรับปรุงสภาพการทางานตามหลักการยุทธศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. อ่านและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย
5. เลือก ใช้เครื่องป้องกันอันตรายตามสถานการณ์
6. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีวอน ามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ มลพิษ โรคและ
อุบัติภัย ที่เกิดจากการทางานและการควบคุมป้องกัน การปรับปรุงสภาพการทางานตามหลักการยุทธศาสตร์
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย
เครื่องป้องกันอันตรายการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
2001-1005
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ
1-0-1
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ
2. มีความเข้าใจหลักการใช้ทรัพยากรในงานอาชีพ
3. มีความเข้าใจวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ
4. มีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ
2. วางแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานอาชีพ และพื้นฐานความรู้ทาง
นิเวศวิทยา สาหรับการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ โดยทางตรงและทางอ้อม การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดในงานอาชีพ
2001-1006
กฎหมายแรงงาน
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจกฎหมาย พระราชบัญญัติและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน
2. เข้าใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดี และมีเจตคติที่ดีต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
2. ปฏิบัติตามวิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน การคุ้มครอง
แรงงาน แรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม เงินทดแทน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทางานภาคธุรกิจ ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม
2001-1007
ความปลอดภัยในงานอาชีพ
1-0-1
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักความปลอดภัยในงานอาชีพ
2. มีความสามารถเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
3. มีความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในงานอาชีพ
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานทั่วไป
3. แสดงความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย โรคอันเนื่องจากการประกอบอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในอาชีพ สาเหตุและความสูญเสียของอุบัติเหตุและ
การป้องกันในการปฏิบัติงานอาชีพ การป้องกันและระงับอัคคีภัย โรคอันเนื่องจากการประกอบอาชีพ
หลักการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร ไฟฟ้า สารเคมี และกฎหมายเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย
2001-2001
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1-2-2

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การ
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป การใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสืบค้นและสื่อสารข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ต ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมสาเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ
ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมสาเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ
2. ใช้ระบบปฏิบัติการในการจัดสภาพแวดล้อมและจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์
3. ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานอาชีพตามลักษณะงาน
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4. สืบค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต
5. สื่อสารข้อมูลสารสนเทศโดยใช้อินเทอร์เน็ต
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
การใช้
ระบบปฏิบัติการ (Windows , Mac , Open source OS , ฯลฯ ) การใช้โปรแกรมประมวลผลคาเพื่อจัดทา
เอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตาราง ทาการเพื่อการคานวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมการ
นาเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป อื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้น
ข้อมูลเพื่องานอาชีพและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ
ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพ
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กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

2700-1001
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1-2-2
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นพื้นฐานงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว องค์ประกอบ
2. ปัจจัยสนับสนุนและผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
3. มีทักษะในการปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการอาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4. มีเจตคติที่ดีต่องานบริการและวิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและพื้นฐานงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และผลกระทบของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและพื้นฐานงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการปฏิบัติงาน
การท่องเที่ยว
3. ประสานงานและปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตามลักษณะการอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความหมาย ความสาคัญ
และผลกระทบของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว บริษัทนา
เที่ยว ตัวแทนการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมและที่พักอื่นๆ ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจการจาหน่ายสินค้าที่ระลึก
ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร ธุรกิจสถานบันเทิงและธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทรัพยากรการท่องเที่ยว
ปัจจัยสนับสนุนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2700 - 1002
ศิลปวัฒนธรรมไทย
1-2-2
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ศิลปกรรมไทย วิถีชีวิตของคนไทย
2. ประยุกต์ใช้ศิลปและวัฒนธรรมไทยในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
3. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปกรรมไทย วิถีชีวิตของคนไทย
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยในการปฏิบัติงานบริการท่องเที่ยว
3. ปฏิบัติงานบริการท่องเที่ยวบนพื้นฐานการส่งเสริมและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิวัฒนาการของวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ค่านิยม
และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย ความรู้เกี่ยวกับศิลปกรรมไทย การศึกษานอกสถานที่
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2700-1003
ศิลปะการให้บริการ
1-2-2
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการให้บริการ
2. ปฏิบัติงานบริการและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
3. มีบุคลิกภาพ และเจคติที่ดีในการให้บริการ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการและเทคนิคในการให้บริการที่ดี
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ และบุคลิกภาพของผู้ให้บริการที่ดี
3. ปฏิบัติงานบริการได้ตามมาตรฐานการบริการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะการให้บริการ ความสาคัญ เทคนิคการให้บริการ การพัฒนา
บุคลิกภาพ คุณลักษณะที่เหมาะสมของผู้ให้บริการ พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ฝึกปฏิบัติการให้บริการและ
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
2700-1004
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
2-0-2
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ และ พฤติกรรมการใช้
บริการของลูกค้าแต่ละประเภท
2. สามารถวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เป็นลูกค้าแต่ละเชื้อชาติ ในการใช้บริการ
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรม และการท่องเที่ยว
3. เกิดลักษณะนิสัยที่ดีในการต้อนรับลูกค้า และประยุกต์ใช้กับลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมพื้นฐานของนักท่อ งเที่ยวแต่ละเชื้อชาติ
2. วิเคราะห์ลักษณะธรรมชาติ และความแตกต่างของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแต่ละเชื้อชาติ
3. วิเคราะห์พฤติกรรมในการใช้บริการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรมและการท่องเที่ยว
4. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในงานบริการตามกลุ่มนักท่องเที่ยว
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ประเภทของนักท่องเที่ยว ลูกค้าที่ใช้บริการโรงแรม
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว โดยศึกษาพฤติกรรมพื้นฐาน วัฒนธรรม ประเพณี อาชีพ เชื้ อชาติ วัย และอื่นๆ
ผู้ใช้บริการกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ ความแตกต่างของพฤติกรรมในรูปแบบต่าง ๆ การแก้ไขปัญหา เฉพาะ
หน้าในการให้บริการที่เหมาะสมกับเหตุการณ์
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2700-1005

การใช้เครื่องใช้สานักงานในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1-2-2
(Office Equipment in Tourism)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและวิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สานักงานในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. มีทักษะในการใช้และบารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้สานักงาน
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการบารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้สานักงานหลังการใช้งานในการปฏิบั ติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการใช้และการบารุงรักษาเครื่องใช้สานักงาน
ในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. เลือกใช้เครื่องใช้สานักงานที่ทันสมัยและเหมาะสมกับลักษณะงาน
3. ใช้และบารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้สานักงานตามหลักการปฏิบัติงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้เครื่องใช้สานักงานในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิธีการขั้นตอน
ในการใช้ การบารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้สานักงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์
เครื่องใช้สานักงานที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน
2700-1006

การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2-0-2
(Tourism Marketing)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการขายและการตลาดของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. จาแนกกลุ่มตลาดเป้าหมายและพฤติกรรมผู้ใช้บริการ
3. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีหลักเกณฑ์ ความคิดสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการขายและการตลาดของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐและแนวโน้มการตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ในอนาคต
3. ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการขายการตลาดของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการปฏิบัติการอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานของการขาย และการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความหมาย
ความสาคัญ องค์ประกอบ กลุ่มตลาดเป้าหมาย หลักการขาย แนวความคิดการขายในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เปรียบเทียบการตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ขั้นตอนการเสนอขายสินค้าใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถานการณ์ทางการตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
นโยบายของรัฐกับการส่งเสริมการตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

หมวดทักษะวิชาชีพ

88
2700 - 1007

ธุรกิจโรงแรม
2-0-2
(Hotel Business)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจหลักการดาเนินงานโรงแรม
2. มีความรู้เข้าใจลักษณะการดาเนินงาน โครงสร้างการบริ หาร ลักษณะพิเศษ และงานขั้น
พื้นฐานของโรงแรม
3. มีเจตคติที่ดีและถูกต้องต่ออาชีพโรงแรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการดาเนินงานธุรกิจโรงแรม ลักษณะพิเศษและแนวโน้มของธุรกิจ
โรงแรมในอนาคต
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์เฉพาะของงานโรงแรมที่ใช้ในการปฏิบัติ การอาชีพ
3. ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านธุรกิจโรงแรมในการปฏิบัติการอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมา ความสาคัญของธุรกิจโรงแรมต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ประเภทของโรงแรม การแบ่งระดับของโรงแรม โครงสร้างการบริหารงาน
การปฏิบัติหน้าที่ความ
รับผิดชอบ การแบ่งสายงานในโรงแรม ลักษณะพิเศษของงานโรงแรม คาศัพท์เฉพาะสาหรับงานโรงแรม
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สาขาวิชาการโรงแรม
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2701-2001
ความปลอดภัยในโรงแรม
2701-2002
การพัฒนาบุคลิกภาพ
2701-2003
งานครัวโรงแรม
2701-2004
งานแม่บ้านโรงแรม
2701-2005
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2701-2006
ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
2701-2007
เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม
2701-2008
งานส่วนหน้าโรงแรม
2701-2009
คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม
2701-2010
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม

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

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2701-2101
สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม
2701-2102
ภาษาอังกฤษสาหรับงานส่วนหน้าโรงแรม
2701-2103
ภาษาอังกฤษสาหรับงานแม่บ้านโรงแรม
2701-2104
ภาษาอังกฤษสาหรับงานครัวโรงแรม
2701-2105
ภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2701-2106
การพัสดุโรงแรม
2701-2107
เอกสารงานโรงแรมและการเขียนรายงาน
2701-2108
เบเกอรี่
2701-2109
แกะสลักผักและผลไม้
2701-2110
ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร
2701-2111
โภชนาการและอนามัยอาหาร
2701-2112
การจัดแสดงอาหาร
2701-2113
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
2701-2114
เครื่องดื่มเพื่อการค้า
2701-2115
อาหารเพื่อสุขภาพ
2701-2116
อาหารอาเซียน

1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
2-0-2
2-0-2
2-2-3
2-2-3
1-2-2
2-0-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
2-2-3
2-2-3
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2701-2117
2701-2118
2701-2119
2701-2120
2701-2121
2701-2122
2701-2123

อาหารไทย
งานซักรีด
คอมพิวเตอร์เพื่องานแม่บ้าน
การจัดดอกไม้
การจัดประชุม
การจัดตกแต่งสถานที่
การจัดนิทรรศการ
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2701 - 2001

ความปลอดภัยในโรงแรม

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโรงแรม
2. สามารถป้องกันอุบัติเหตุในโรงแรมได้
3. มีกิจนิสัยในการทางานด้วยความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงแรม
อุบัติเหตุ สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงแรม
2. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า แก๊สหุงต้ม สารเคมีอย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้
3. ป้องกัน ปฏิบัติตน และเข้าร่วมปฏิบัติงานกับทีมผจญเพลิง เมื่อเกิดอัคคีภัย
4. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดาเนินการ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในโรงแรม อุบัติเหตุ สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงแรม
การป้องกันอันตรายจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า แก๊สหุงต้ม สารเคมี การป้องกันและการปฏิบัติ
ตนเมื่อเกิดอัคคีภัย การเข้าร่วมปฏิบัติงานกับทีมผจญเพลิง การตรวจสอบความปลอดภัยในโรงแรม
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัยที่ใช้ในโรงแรม การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดาเนินการ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
2701 - 2002

การพัฒนาบุคลิกภาพ

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
2. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับการทางานในชีวิตประจาวัน
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการแสดงกิริยามารยาทตามวัฒนธรรมไทยและสากลนิยม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
2. พัฒนาบุคลิกภาพในเรื่องการแต่งกาย การพูดและมารยาททางสังคม ขนบธรรมเนียม
3. ประเพณีไทยและสากลนิยม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ หลักการทางานในชีวิตประจาวัน การเสริมสร้าง
บุคลิกภาพที่ดี ศิลปะการแต่งกาย ศิลปะการพูด มารยาททางสังคม การแสดงกิริยามารยาทตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยและสากลนิยม และฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ
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2701 - 2003

งานครัวโรงแรม

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. ความรู้เกี่ยวกับประเภทของครัวและอุปกรณ์งานครัว
2. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกซื้ออาหารสด แห้ง
3. สามารถจัดเตรียมวัตถุดิบและการประกอบอาหารโรงแรม
4. สามารถจัดตกแต่งอาหารก่อนบริการ
5. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหา รโรงแรม ประเภทของครัวและอุปกรณ์ คาศัพท์
ที่ใช้ในงานครัว
2. เลือกซื้อ อาหารสด -แห้ง เตรียมและจัดตกแต่งอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ เก็บรักษา
อาหารอย่างถูกวิธี ตามตารับอาหาร
3. ปฏิบัติการเตรียมอาหาร ตามตารับอาหาร
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกอบอาหารโรงแรม ประเภทของครัวและอุปกรณ์ คาศัพท์
ที่ใช้ในงานครัว การเลือกซื้อ อาหารสด – แห้ง การเตรียมและจัดตกแต่งอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้
การเก็บรักษาอาหารอย่างถูกวิธีและเหมาะสม การจัดเตรียมวัตถุดิบตามตารับอาหาร การจัดตกแต่งหัวจาน
การจัดลงภาชนะ และฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารโรงแรม
2701 - 2004

งานแม่บ้านโรงแรม

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจการทางานของงานแม่บ้านโรงแรมและการประสานงานแผนกต่าง ๆ
2. สามารถทาความสะอาดห้องพัก และพื้นที่สาธารณะในโรงแรม
และบารุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทาความสะอาด
3. มีกิจนิสัยในการทางานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับงานแม่บ้านโรงแรม ตามคาอธิบายลักษณะงาน
2. ทาความสะอาดห้องพัก ปูเตียง จัดเตรียมเครื่องใช้และอุปก รณ์สาหรับห้องพัก ตามมาตรฐาน
การจัดทาห้องพัก
3. ทาความสะอาดและดูแลพื้นที่สาธารณะตามขั้นตอน
4. บารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาความสะอาดหลังการใช้งานตามคู่มือ
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานแม่บ้านโรงแรม หน้าที่ ความรับผิดชอบ มารยาทและจรรยาบรรณ
งานแม่ บ้าน การประสานงานกับแผนกต่าง ๆ การทาความสะอาดห้องพัก การปูเตียง การจัดเตรียม
เครื่องใช้และอุปกรณ์สาหรับห้องพัก การทาความสะอาดและดูแลพื้นที่สาธารณะ และการบารุงรักษา
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทาความสะอาด
2701 - 2005

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2. ปฏิบัติงานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3. ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
4. เจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรม
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับรายการอาหารและเครื่องดื่มของแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
4. จัดโต๊ะอาหาร บริการอาหารและเครื่องดื่มตามรูปแบบการบริการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ประเภท รูปแบบของการบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ จรรยาบรรณของฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม ความรู้
เกี่ยวกับรายการอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
การจัดเตรียมบริการ มารยาทการรับประทานอาหาร และฝึกปฏิบัติ การจัดโต๊ะอาหาร การบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม
2701 - 2006

ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจงานภัตตาคาร งานจัดเลี้ยง
2. มีความเข้าใจในหน้าที่ ความรับผิดชอบของพนักงานในงานภัตตาคารและงานเลี้ยง
3. สามารถจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และสถานที่ในงานภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง
4. สามารถให้การบริการอาหารและเครื่องดื่มในงานภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง
5. มีเจตคติที่ดีในการทางาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการดาเนินงานภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ในภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
3. ปฏิบัติงานภัตตาคารและงานจัดเลี้ยงในโรงแรม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง หลักการดาเนินงาน รูปแบบ การวางแผน
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ในภัตตาคารและการจัดเลี้ยง ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง
2701 - 2007

เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของเครื่องดื่ม
2. สามารถจัดเตรียมและเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ได้
3. สามารถให้บริการเครื่องดื่มได้
4. เจตคติที่ดีของงานอาชีพ งานบริการเครื่องดื่มได้
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผสมเครื่องดื่มและการบริการเครื่องดื่มตามรูปแบบ
การบริการ
3. ผสมเครื่องดื่มและบริการเครื่องดื่มตามสูตรที่กาหนด
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม ประเภทของเครื่องดื่ม หน้าที่
ความ รับผิดชอบ คุณสมบัติจรรยาบรรณของพนักงานฝ่ายบริการเครื่องดื่ม ความรู้เกี่ยวกับ อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ การดูแลรักษา การจัดเตรียมในการบริการเครื่องดื่ม การผสมเครื่องดื่ม การให้บริการ
เครื่องดื่ม และฝึกปฏิบัติการผสมเครื่องดื่ม การบริการเครื่องดื่ม
2701 - 2008

งานส่วนหน้าโรงแรม

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจในงานส่วนหน้าโรงแรม
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานส่วนหน้าโรงแรมและการประสานงานกับแผนกอื่น ๆ
3. มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับงานส่วนหน้าโรงแรม
2. ปฏิบัติงานส่วนหน้าโรงแรมตามขั้นตอนการทางาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานงานส่วนหน้าโรงแรม โครงสร้างการบริหารงานส่วนหน้า
หน้าที่ความรับผิดชอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานส่วนหน้า งานต้อนรับและลงทะเบียนเข้าพัก (Check – in)
การคืนห้องพัก (Check – out) งานบริการบริเวณส่วนหน้าโรงแรม การประสานงานกับแผนกอื่น ๆ
และศิลปะการนาเสนอการขายห้องพัก
2701 - 2009

คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม
2. สามารถใช้โปรแกรมสานักงานที่ใช้ในงานโรงแรม
3. มีเจตคติที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม
2. เลือกใช้โปรแกรมสานักงานในการปฏิบัติงานโรงแรม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและ ปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม วิธีการใช้โปรแกรมสานักงาน
ที่ใช้ในงานโรงแรมที่เป็นปัจจุบัน การเลือกใช้โปรแกรมสานักงานให้เหมาะกับงาน ปัญหา ข้อจากัด
ในการใช้งาน และฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม
2201 - 2010

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจคาศัพท์ สานวนที่ใช้ในงานโรงแรม
2. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในงานโรงแรม
3. เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาอังกฤษในงานโรงแรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
2. ใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการในโรงแรม
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม การต้อนรับแขกที่มาพักในโรงแรม การให้ข้อมูล
เกี่ยวกับห้องพัก การสารองห้องพัก การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการทั่วไปในโรงแรม การติดต่อ
ทางโทรศัพท์ การกรอกแบบฟอร์มที่ใช้ในงานโรงแรม และฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2701 - 2101

สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคาศัพท์ และสานวนภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้ในงานโรงแรม
2. สามารถสื่อสาร ให้ข้อมูลและบริการในโรงแรม
3. กรอกแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโรงแรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับงานโรงแรม
2. สนทนาภาษาอังกฤษในการให้บริการตามสถานการณ์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการ สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม ภาษาอังกฤษในการต้อนรับ
การบริการแขกในสถานการณ์ต่างๆ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องพัก การสารองห้องพัก การบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม การติดต่อทางโทรศัพท์ การกรอกแบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงานโรงแรมการบริการทั่วไป
ในโรงแรม และฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม
2701 - 2102

ภาษาอังกฤษสาหรับงานส่วนหน้าโรงแรม

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคาศัพท์ และภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานบริการส่วนหน้าโรงแรม
2. สามารถจัดทาเอกสารในงานส่วนหน้าโรงแรม
3. สามารถสื่อสาร ให้ข้อมูลและบริการในโรงแรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับงานส่วนหน้าโรงแรม
2. สนทนาภาษาอังกฤษในการให้บริการงานส่วนหน้าโรงแรม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสาหรับงานส่วนหน้าโรงแรม คาศัพท์ สานวนในงานบริการ
ส่วนหน้าโรงแรม การกรอกแบบฟอร์มและเอกสารในงานส่วนหน้า สนทนาภาษาอังกฤษในการให้บริการ
ข้อมูล การรับสารองห้องพัก การต้อนรับ การรับลงทะเบียน การคืนห้องพัก
และฝึกทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษสาหรับงานส่วนหน้าโรงแรม
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2701 - 2103

ภาษาอังกฤษสาหรับงานแม่บ้านโรงแรม

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจคาศัพท์ สานวนที่ใช้ในงานแม่บ้านโรงแรม
2. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในงานแม่บ้านโรงแรม
3. เห็นความสาคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในงานแม่บ้านโรงแรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับงานแม่บ้านโรงแรม
2. ใช้คาศัพท์และสานวนที่ใช้ในงานแม่บ้านโรงแรม
3. กรอกแบบฟอร์ม เอกสารในงานแม่บ้านโรงแรม ให้บริการข้อมูลอื่นๆ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษสาหรับงานแม่บ้านโรงแรม คาศัพท์ ภาษาอังกฤษ ในงาน
แม่บ้านโรงแรม เอกสารในงานแม่บ้านโรงแรม การกรอกแบบฟอร์ม การบริการข้อมูลงานแม่บ้าน
และฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษงานแม่บ้านโรงแรม
2701 - 2104

ภาษาอังกฤษสาหรับงานครัวโรงแรม

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจคาศัพท์ สานวนที่ใช้ในงานครัวโรงแรม
2. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในงานครัวโรงแรม
3. เห็นความสาคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในงานครัวโรงแรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับงานครัวโรงแรม
2. ใช้คาศัพท์และสานวนที่ใช้ในงานครัวโรงแรม
3. รอกแบบฟอร์ม เอกสารในงานครัวโรงแรม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสาหรับงานครัวโรงแรม คาศัพท์ ภาษาอังกฤษ ในงาน
ครัวโรงแรม เอกสารในงานครัวโรงแรม การกรอกแบบฟอร์ม การบริการข้อมูลงานครัวโรงแรม และฝึก
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับงานครัวโรงแรม
2701 - 2105

ภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจคาศัพท์ สานวนที่ใช้ในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3. เห็นความสาคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม
2. ใช้คาศัพท์ สานวนในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดเลี้ยง
3. พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในขั้นตอนการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม คาศัพท์ ภาษาอังกฤษ
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดเลี้ยง อุปกรณ์ที่ใช้บนโต๊ะอาหาร การต้อนรับลูกค้า การรับคาสั่ง
อาหาร การบริการข้อมูลทั่วไปในร้านอาหาร และฝึกทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม
2701 - 2106

การพัสดุโรงแรม

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้และเข้าใจถึงโครงสร้างการบริหารงานพัสดุโรงแรม
2. มีความรู้และเข้าใจถึงขั้นตอน กระบวนการเบิก – จ่ายและวิธีการจัดเก็บพัสดุ
3. สามารถปฏิบัติงานการเบิก – จ่าย การจัดเก็บ การดูแลรักษาพัสดุในงานโรงแรมได้อย่างถูกต้อง
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการเบิก – จ่าย และการเก็บรักษาพัสดุของโรงแรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพัสดุโรงแรม
2. ปฏิบัติงานการเบิก – จ่าย การจัดเก็บ การดูแลรักษาพัสดุในงานโรงแรม ตามขั้นตอน
กระบวนการเบิก – จ่ายและวิธีการจัดเก็บพัสดุ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการพัสดุโรงแรม โครงสร้างการบริหารงาน ความสาคัญ ขั้นตอน การเบิก – จ่าย
การจัดเก็บ การดูแลรักษาที่เป็นระบบและมีระเบียบ
2701 - 2107
เอกสารงานโรงแรมและการเขียนรายงาน
2-0-2
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ของโรงแรม
2. มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานประจาวันของโรงแรมในแต่ละแผนก
3. สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารงานโรงแรมและการเขียนรายงาน
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทางานอย่างมีระบบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ เอกสารงานโรงแรมและการเขียนรายงาน
2. ใช้เอกสารในการติดต่อ ประสานงานระหว่างแผนกต่าง ๆ และเขียนรายงานประจาวัน
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับเอกสารงานโรงแรมและการเขียนรายงาน ความสาคัญ เอกสาร แบบฟอร์ม
แผนกต่าง ๆ ของโรงแรม การเขียนรายงานประจาวัน
2701 - 2108
เบเกอรี่
2-2-3
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
2. สามารถเลือกวัตถุดิบ อุปกรณ์เครื่องใช้และเก็บรักษาได้อย่างถูกต้อง
3. สามารถผลิตเบเกอรี่ได้
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการผลิตเบเกอรี่
2. เลือกวัตถุดิบ อุปกรณ์เครื่องใช้และเก็บรักษาตามสูตรการผลิตเบเกอรี่
3. ผลิตเบเกอรี่เบื้องต้นตามสูตรมาตรฐาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเบเกอรี่ วัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องใช้ การนาไปใช้ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่ และฝึกปฏิบัติการทาเบเกอรี่เบื้องต้น
2701 - 2109
แกะสลักผักและผลไม้
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานแกะสลักผักและผลไม้
2. สามารถเลือกวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลักผักและผลไม้
3. สามารถแกะสลักผัก ผลไม้เพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน

2-2-3

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการแกะสลักผักและผลไม้
2. แกะสลักผักและผลไม้เพื่อนาไปใช้ในโอกาสต่างๆ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการแกะสลักผักและผลไม้ การเลือก การจัดเตรียมวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์
ในการแกะสลักผัก ผลไม้ในโอกาสต่างๆ การเก็บรักษา และฝึกปฏิบัติการแกะสลักผักและผลไม้
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2701 - 2110

ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้และเข้าใจศิลปะการตกแต่งอาหารให้มีความสวยงาม และน่ารับประทาน
2. มีความรู้และเข้าใจ การหั่น ตัดชิ้นอาหารให้สวยงามเหมาะสมกับชนิดของอาหาร
3. มีความสามารถในการเลือกผัก ผลไม้ เพื่อนามาแกะสลักให้เหมาะกับการตกแต่งอาหาร
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของศิลปะการตกแต่งอาหาร
2. แกะสลักเชิงธุรกิจ จัดตกแต่งหัวจาน จัดลงภาชนะ และเก็บรักษา
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะเพื่อการจัดตกแต่งอาหาร การหั่น การตัดชิ้นให้สวยงามเพื่อ ประกอบ
อาหาร การแกะสลักเชิงธุรกิจ การจัดตกแต่งหัวจาน การจัดลงภาชนะ การเก็บรักษาและฝึกปฏิบัติการจัด
ตกแต่งอาหาร
2701 - 2111

โภชนาการและอนามัยอาหาร

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการและหลักการของอนามัยอาหาร
2. มีความรู้เกี่ยวกับอาหารสมดุลและสิ่งปนเปื้อนในอาหาร
3. มีความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยของผู้ปรุงอาหารและวิธีการดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์
เครื่องใช้ในครัว
4. สามารถนาหลักโภชนาการ สุขาภิบาลอาหารไปใช้ในชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพได้
5 มีกิจนิสัยที่ดีในการทางานอย่างเป็นระบบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของโภชนาการและอนามัยอาหาร
2. ใช้หลักโภชนาการ สุขาภิบาลอาหารในชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เรื่องโภชนาการและอนามัยอาหาร
อาหารหลัก 5 หมู่ อาหารสมดุล
สิ่งปนเปื้อนในอาหารสุขอนามัยของ ผู้ปรุงอ าหาร การดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว
การป้องกันและกาจัด สัตว์ แมลง การกาจัดขยะมูลฝอย การกาจัดไขมัน น้าเสีย ตามหลักของสุขาภิบาล
การรักษาคุณค่า ทางโภชนาการของอาหาร วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของชนชาติต่าง ๆ
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2701 - 2112

การจัดแสดงอาหาร

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการแสดงอาหารให้เหมาะสมและสวยงามตามลักษณะของงาน
2. มีทักษะในการจัดแสดงอาหาร
3. สามารถจัดการและควบคุมคุณภาพอาหาร เครื่องดื่มในการจัดแสดง
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทางานอย่างมีระบบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดแสดงอาหาร
2. เลือกอาหาร อุปกรณ์เครื่องใช้ให้เหมาะสม สุขอนามัย และ ความปลอดภัย
3 ปฏิบัติการจัดแสดงอาหาร
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดแสดงอาหาร การเลือกอาหาร อุปกรณ์เครื่องใช้ สุขอนามัย
ความปลอดภัย การจัดการ การควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม ในการจัดแสดง และฝึกปฏิบัติการ
จัดแสดงอาหาร
2701 - 2113

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจในความสาคัญ ประโยชน์ สรรพคุณ ของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดทาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
3. สามารถจัดทา และดัดแปลงเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
2. จัดทา และดัดแปลงเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ สรรพคุณ ประโยชน์ต่อสุขภาพ การเลือกใช้วัตถุดิบ
เครื่องมือ อุปกรณ์ การจัดเตรียม การตกแต่ง วิธีทา การให้บริการ และฝึกปฏิบัติการทาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
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2701 - 2114

เครื่องดื่มเพื่อการค้า

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจประเภทของเครื่องดื่มยอดนิยม
2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดทาเครื่องดื่มเพื่อการค้า
3. สามารถจัดทา และดัดแปลงเครื่องดื่มเพื่อการค้า
4. สามารถคานวณต้นทุน กาหนดราคาขายและจัดจาหน่าย
5. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของเครื่องดื่มเพื่อการค้า
2. จัดทา และดัดแปลงเครื่องดื่มเพื่อการค้า
3. จัดจาหน่าย โฆษณา ประชาสัมพันธ์และบริการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดื่ม เพื่อการค้า ประเภทเครื่องดื่มที่นิยม การเลือกใช้วัตถุดิบ
เครื่องมือ อุปกรณ์ การจัดเตรียม การตกแต่ง วิธีทา การดัดแปลงเครื่องดื่มเพื่อการค้า การคานวณต้นทุน
กาหนดราคาขาย การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจัดจาหน่ายเครื่องดื่ม ขนมและอาหารว่าง การให้บริการ
และฝึกปฏิบัติการทาเครื่องดื่มเพื่อการค้า
2701 - 2115

อาหารเพื่อสุขภาพ

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพและเทคนิคการประกอบอาหาร
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องปรุง วัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ์
3. สามารถเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้เหมาะสมกับชนิดของอาหาร
4. สามารถประกอบอาหารเพื่อสุขภาพและจัดตกแต่งลงภาชนะได้เหมาะสม
5. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและมีความคิดสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของอาหารเพื่อสุขภาพ
2. จัดทา และดัดแปลงอาหารเพื่อสุขภาพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ
ความหมาย ความสาคัญ ประเภทของอาหาร
เพื่อสุขภาพ เครื่องมือ อุปกรณ์ แหล่งวัตถุดิบ การเลือกซื้อ การเตรียม การประกอบ การดัดแปลงอาหา ร
เพื่อสุขภาพ และฝึกปฏิบัติการประกอบและดัดแปลงอาหารเพื่อสุขภาพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม

104
2701 - 2116

อาหารอาเซียน

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารอาเซียนและเทคนิคการประกอบอาหาร
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องปรุง วัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ์
3. สามารถเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้เหมาะสมกับชนิดของอาหาร
4. สามารถประกอบอาหารอาเซียนและจัดตกแต่งลงภาชนะได้เหมาะสม
5. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและมีความคิดสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของอาหารอาเซียน
2. ประกอบอาหารอาเซียนยอดนิยมตามความเหมาะสมของท้องถิ่นและสร้างสรรค์อาหาร
ในรูปแบบสินค้าและวัฒนธรรม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับอาหารอาเซียน อาหารอาเซียนยอดนิยม วัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ์
การจัดเตรียม วิธีการประกอบอาหาร
คุณภาพและความปลอดภัยขอ งอาหาร การสร้างสรรค์อาหาร
ในรูปแบบสินค้าและวัฒนธรรม ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารอาเซียนยอดนิยมตามความเหมาะสมของ
ท้องถิ่น
2701 - 2117

อาหารไทย

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารไทยและเทคนิคการประกอบอาหาร
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องปรุง วัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ์
3. สามารถเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้เหมาะสมกับชนิดของอาหาร
4. สามารถประกอบอาหารไทยและจัดตกแต่งลงภาชนะได้เหมาะสม
5. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและมีความคิดสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของอาหารไทย
2. ประกอบอาหารไทยและจัดตกแต่งลงภาชนะได้ตามมาตรฐานการผลิต
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับอาหารไทย ครัวไทยในโรงแรม หน้าที่ความรับผิดชอบ ประเภทของ
อาหารไทย เทคนิคการประกอบอาหาร เครื่องปรุง วัตถุดิบ เครื่ องมือ อุปกรณ์ การจัดเตรียม วิธีการ
ประกอบอาหารไทยประเภทต่าง ๆ การเลือกใช้ภาชนะ การจัดตกแต่งอาหารและฝึกปฏิบัติการประกอบ
อาหารไทย
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2701 - 2118

งานซักรีด

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ ความเข้าใจ การทางานซักรีด งานห้องผ้าในโรงแรม
2. สามารถปฏิบัติงานห้องซักรีด ห้องผ้าในโรงแรม
3. มีกิจนิสัยในการทางานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบ และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับงานซักรีดในโรงแรม
2. ปฏิบัติงานซักรีดตามขั้นตอนและกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานซักรีด ห้องผ้าในโรงแรม
หน้าที่ความรับผิดชอบของงานซักรีด
การตรวจสอบและแยกประเภทของผ้า การซ่อมแซมผ้า การใช้อุปกรณ์และสารเคมี การทาความสะอาด
ผ้าชนิดต่าง ๆ การรับ – ส่งผ้า และฝึกปฏิบัติงานซักรีด
2701 - 2119

คอมพิวเตอร์เพื่องานแม่บ้าน

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจถึงการนาคอมพิวเตอร์ไปใช้ในงานแม่บ้านโรงแรม
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูล และจัดทาเอกสารเพื่องานแม่บ้านโรงแรม
3. มีกิจนิสัยในการทางานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบ และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของคอมพิวเตอร์
2. ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูล และจัดทาเอกสารเพื่องานแม่บ้านโรงแรม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์งานแม่บ้าน การเก็บข้อมูล การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ในการจัดทาแบบรายงานข้อมูลต่าง ๆ ในงานแม่บ้านและฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในงานแม่บ้าน
2701 - 2120

การจัดดอกไม้ 2 - 2 - 3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดดอกไม้โอกาสต่าง ๆ
2. สามารถใช้และบารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการจัดดอกไม้
3. สามารถจัดดอกไม้ในโอกาสต่าง ๆ
4. มีกิจนิสัยในการทางานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบ และปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดดอกไม้
2. จัดดอกไม้ขั้นพื้นฐานรูปแบบต่าง ๆ ตามโอกาสและหลักสากล
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดดอกไม้ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ การเตรียมดอกไม้ ใบไม้
การเก็บรักษา การใช้ดอกไม้ทดแทน การคานวณต้นทุน กาหนดราคาขาย การจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐาน
รูปแบบต่าง ๆ ตามหลักสากล การจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ในโอกาสต่าง ๆ และฝึกปฏิบัติการจัดดอกไม้
2701 - 2121

การจัดประชุม

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดประชุม
2. มีทักษะในการเตรียมการจัดประชุม
3. สามารถประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทางานอย่างมีระบบและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการประชุม
2. จัดประชุม การประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุม ประเภทของการประชุม รูปแบบ การวางแผน งบประมาณ
การจัดสถานที่ เอกสาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดประชุม การประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
และฝึกปฏิบัติการจัดประชุม
2701 - 2122

การจัดตกแต่งสถานที่

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดตกแต่งสถานที่ให้เหมาะสมและสวยงามตามลักษณะของงาน
2. สามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
3. มีทักษะในการจัดตกแต่งสถานที่
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทางานอย่างเป็นระบบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดตกแต่งสถานที่
2. จัดตกแต่งห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม บริเวณสาธารณะของโรงแรม
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดตกแต่งสถานที่
การจัดตกแต่งห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง
ห้องประชุม บริเวณสาธารณะของโรงแรม การเลือกวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน และฝึกปฏิบัติการจัดตกแต่งสถานที่
2701 - 2123

การจัดนิทรรศการ

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจหลักการจัดนิทรรศการ
2. สามารถจัดนิทรรศการ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดนิทรรศการ
2. ปฏิบัติการจัดนิทรรศการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสาคัญ วัตถุประสงค์ หลักการจัด ประเภท องค์ประกอบของ
การจัดนิทรรศการ วัสดุอุปกรณ์ การใช้ตัวอักษรแบบต่าง ๆ การคานวณค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ
การประเมินผล การจัดแผนงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติการจัดนิทรรศการ
2701 - 2124

คอมพิวเตอร์งานส่วนหน้าโรงแรม

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการทางาน โปรแกรมสาเร็จรูปด้านงานส่วนหน้าโรงแรม
2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์กับงานส่วนหน้าโรงแรม
3. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของการใช้คอมพิวเตอร์
2. ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูล และจัดทาเอกสารเพื่องานส่วนหน้าโรงแรม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์งานส่วนหน้าโรงแรม วิธีใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ในงานส่วนหน้า การประสานงานโดยใช้ข้ อมูลในคอมพิวเตอร์ การจองห้องพัก การลงทะเบียนเข้าพัก
การออกใบเสร็จรับเงิน การ Check – in , Check – out ของแขกผู้มาพัก และฝึกปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์
งานส่วนหน้าโรงแรม
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หน้าว่าง
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สาขาวิชาการท่องเที่ยว
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2702-2001
2702-2002
2702-2003
2702-2004
2702-2005
2702-2006
2702-2007
2702-2008
2702-2009

ธุรกิจท่องเที่ยว
การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ
ธุรกิจขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
อาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว
มัคคุเทศก์
นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
การจัดนาเที่ยว
มาตรฐานการท่องเที่ยว

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2702-2101
ทรัพยากรท่องเที่ยวภาคเหนือและภาคตะวันตก
2702-2102
ทรัพยากรท่องเที่ยวภาคกลางและภาคตะวันออก
2702-2103
ทรัพยากรท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2702-2104
ทรัพยากรท่องเที่ยวภาคใต้
2702-2105
การจัดการสานักงานธุรกิจท่องเที่ยว
2702-2106
ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
2702-2107
ธุรกิจ MICE
2702-2108
การจัดประชุมสัมมนา
2702-2109
ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองและของที่ระลึก
2702-2110
ศิลปกรรมไทย
2702-2111
การถ่ายภาพเบื้องต้น
2702-2112
ภาษาอังกฤษในการนาเที่ยว
2702-2113
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2702-2114
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
2702-2115
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2702-2116
การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์
2702-2117
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและบันเทิง
2702-2118
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
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2702–2119
2702-2120
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การท่องเที่ยวเดินป่า
การท่องเที่ยวทางทะเล
การท่องเที่ยวชุมชน
การท่องเที่ยวอาเซียน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

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

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

111

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2702 – 2001

ธุรกิจท่องเที่ยว

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ ลักษณะงาน ประเภท ของธุรกิจท่องเที่ยว
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว
3. มีเจตคติที่ดี และมีจรรยาบรรณวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ ลักษณะงาน ประเภทของธุรกิจท่องเที่ยว
จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวในการปฏิบัติงานบริการท่องเที่ยว
3. ปฏิบัติงานบริการท่องเที่ยวบนพื้นฐานการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสาคัญของธุรกิจท่องเที่ยวโครงสร้างและลักษณะของธุรกิจท่องเที่ยว
ประเภทของธุรกิจท่องเที่ยวการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยว
และมัคคุเทศก์จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านธุรกิจ
ท่องเที่ยว
2702 – 2002
การพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ
1-2-2
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานท่องเที่ยว
2. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพของตนให้เหมาะสมกับงาน
3. ตระหนักถึงความสาคัญของมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและสากล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพและแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานท่องเที่ยว
2. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพตนเองตามมาตรฐานบุคลิกภาพพนักงานบริการทั้งมารยาท
วัฒนธรรมไทยและสากล
3. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการปรับปรุงบุคลิกภาพในการปฏิบัติงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายความสาคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพต่อชีวิตประจาวัน และ
การทางานการรับรู้เกี่ยวกับตัวเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว เทคนิควิธีปรับปรุงบุคลิ กภาพ กิริยามารยาท
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและมารยาทสากล ฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ
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2702 – 2003

ธุรกิจขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญองค์ประกอบ ลักษณะการบริการของ
การขนส่งประเภทต่างๆ และการดาเนินธุรกิจขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งที่เหมาะสมกับรูปแบบการจัดนาเที่ยว
3. มีเจตคติที่ดี และจรรยาบรรณในวิชาชีพธุรกิจขนส่ง เพื่อการท่องเที่ยว
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการดาเนินงานธุรกิจขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
2. วางแผนการเดินทางและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งเหมาะสมกับรูปแบบการจัด
นาเที่ยว
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสาคัญของการขนส่งองค์ประกอบแ ละลักษณะการ
บริการของการขนส่ง ทางบกทางน้าทางอากาศชนิดของการขนส่งที่เหมาะสมกับรูปแบบการจัดนาเที่ยว
บัตรโดยสารสาหรับการเดินทางประเภทต่างๆเส้นทางและตารางเวลาการเดินทางการสารองบัตรโดยสาร
การใช้แผนที่ ฝึกปฏิบัติวางแผนการเดินทาง
2702 - 2004

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคาศัพท์สานวนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
2. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3. ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
2. ปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับคาศัพท์สานวนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว ฝึก พูด อ่าน เขียน การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
แหล่งท่องเ ที่ยว การสื่อสารกับนักท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากลฝึกปฏิบัติการ
ใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการท่องเที่ยว
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2702 – 2005

อาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว
2. มีทักษะในจัดทาและบริการอาหารและเครื่องดื่มให้เหมาะสมกับรูปแบบการท่องเที่ยว
3. มีจิตสานึกในงานบริการ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว
2. ปฏิบัติงานจัดรายการอาหารและเครื่องดื่มเหมาะสมกับรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยว
3. จัดทาอาหารและเครื่องดื่มอย่างง่ายสาหรับการท่องเที่ยว
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยวการจัดเตรียมและ
วางแผนจัดรายการอาหารและเครื่องดื่มให้เหมาะสมกับกิจกรรมการท่องเที่ยววัฒนธรรมในการรับประทาน
อาหารและเครื่องดื่ม ปฏิบัติการทาอาหารและเครื่องดื่มอย่างง่าย
2702– 2006

มัคคุเทศก์

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ บทบาท หน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์
3. มีเจตคติที่ดี และมีจรรยาบรรณวิชาชีพมัคคุเทศก์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการมัคคุเทศก์และจรรยาบรรณวิชาชีพมัคคุเทศก์
2. ปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ตามขั้นตอนและมาตรฐานงานมัคคุเทศก์
3. บรรยายแหล่งท่องเที่ยวตามรายการนาเที่ยว
4. ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวตามรายการนาเที่ยว
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญของมัคคุเทศก์คุณสมบัติและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ บทบาทหน้าที่ วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ศิลปะการสื่อสาร การบรรยาย
แหล่งท่องเที่ยวการบริการและการอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
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2702 - 2007

นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจถึงความสาคัญและรูปแบบของการจัดกิจกรรมนันทนาการ
เพื่อการท่องเที่ยว
2. มีทักษะในการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวและการดูแล
ความปลอดภัย
2. ปฏิบัติงานจัดกิจกรรมนันทนาการเหมาะสมกับรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยว
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการจัดกิจกรรมนันทนาการ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
ในการให้บริการด้านนันทนาการ ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมนันทนาการ
2702 - 2008
การจัดนาเที่ยว
2-2-3
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการจัดนาเที่ยว
2. มีทักษะในการจัดนาเที่ยว
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดนาเที่ยว หลักการเขียนรายการนาเที่ยวและการเสนอขาย
รายการเที่ยว
2. เขียนรายการนาเที่ยวเหมาะสมกับท้องถิ่น สถานการณ์ ยุคสมัยและกลุ่มนักท่องเที่ยว
3. ปฏิบัติการจัดนาเที่ยวตามรายการนาเที่ยวและความต้องการของนักท่องเที่ยว
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการจัดนาเที่ยวการเขียนรายการนาเที่ยว ประเภทและขั้นตอน
การจัดรายการนาเที่ยวการสารวจเส้นทางการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการคิดค่าบริการจัด
นาเที่ยวการประชาสัมพันธ์และการเสนอรายการนาเที่ยวต่อลูกค้าการปฏิบัติงานจัดนาเที่ยวนอกสถานที่
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2702 –2009

มาตรฐานการท่องเที่ยว

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพการท่องเที่ยวแต่ละรูปแบบ
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
3. มีทักษะในการให้ข้อมูลความรู้ แนะนานักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยว
และสิ่งแวดล้อม
4. ตระหนักถึงความสาคัญของมาตรฐานคุณภาพการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากร
ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพการท่องเที่ยวแต่ละรูปแบบ
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับแนวทาง วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
3. ปฏิบัติงานให้ข้อมูลความรู้และแนะนานักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อมในขณะท่องเที่ยว
4. จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานคุณภาพการท่องเที่ยว
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานการท่องเที่ยว มาตรฐานด้านที่พักเพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐาน
ด้านบริการเพื่อการท่องเทียว มาตรฐานอาชีพ มาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
และตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

2702 – 2101
ทรัพยากรท่องเที่ยวภาคเหนือและภาคตะวันตก
1–2–2
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจลักษณะของทรัพยากรการท่องเที่ยวภาคเหนือและภาคตะวันตก
2. มีทักษะในการแนะนาทรัพยากรการท่องเที่ยว ของภาคเหนือและภาคตะวันตก
3. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยวภาคเหนือและภาคตะวันตกและวิธีการอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ
2. ใช้ศิลปะการพูดในการแนะนาทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ
3 เขียนรายการนาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือและภาคตะวันตก
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ของแต่ละจังหวัดในภาคเหนือและ
ภาคตะวันตก ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ของที่ระลึกกิจกรรม และความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพ
ยากร
การท่องเที่ยว และการดูแลสิ่งแวดล้อมทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือและภาคตะวันตก
2702 – 2102

ทรัพยากรท่องเที่ยวภาคกลางและตะวันออก

1–2-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจลักษณะของทรัพยากรการท่องเที่ยวภาคกลางและภาคตะวันออก
2. มีทักษะในการแนะนาทรัพยากรการท่องเที่ยว ของภาคกลางและภาคตะวันออก
3. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยวภาคกลางและภาคตะวันออกและวิธีการอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ
2. ใช้ศิลปะการพูดในการแนะนาทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ
3. เขียนรายการนาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวภาคกลางและภาคตะวันออก
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ของแต่ละจังหวัดในภาคกลาง
ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวั ตถุขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของที่ระลึก กิจกรรม และความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและการ
ดูแลสิ่งแวดล้อม ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวภาคกลางและตะวันออก
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2702 – 2103

ทรัพยากรท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจลักษณะของทรัพยากรการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. มีทักษะในการแนะนาทรัพยากรการท่องเที่ยว ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือและวิธีการอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ
2. ใช้ศิลปะการพูดในการแนะนาทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ
3. เขียนรายการนาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทต่างๆ ของแต่ละจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ของที่ระลึก กิจกรรม และความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากร
การท่องเที่ยวและการดูแลสิ่งแวดล้อมทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2702 - 2104

ทรัพยากรท่องเที่ยวภาคใต้

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจลักษณะของทรัพยากรการท่องเที่ยวภาคใต้
2. มีทักษะในการแนะนาทรัพยากรการท่องเที่ยวของภาคใต้
3. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยวภาคใต้และวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว
ประเภทต่างๆ
2. ใช้ศิลปะการพูดในการแนะนาทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ
3. เขียนรายการนาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ของแต่ละจังหวัดในภาคใต้ ภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ขน บธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ของที่ระลึก กิจกรรม และความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว และการดูแล
สิ่งแวดล้อมทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้
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2702-2105

การจัดการสานักงานธุรกิจท่องเที่ยว

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงานในสานักงานธุรกิจท่องเที่ยว
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานสานักงานธุรกิจท่องเที่ยว
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการปฏิบัติงานในสานักงานธุรกิจท่องเที่ยวและเทคนิค
การให้บริการลูกค้าในสานักงาน
2. ปฏิบัติงานสานักงานธุรกิจท่องเที่ยวตามขั้นตอนวิธีการและบทบาทหน้าที่
3. ปฏิบัติงานสารองบัตรโดยสารตามชนิดและวิธีการสารองบัตรโดยสาร
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ วิธีการปฏิบัติงานในสานักงาน การจัดการเอกสารสาคัญ
ต่างๆ การให้คาแนะนาการสารองทางการท่องเที่ยว การให้รายละเอียด เงื่อนไขทางการท่องเที่ยว การติดต่อ
ประสานงานและการสื่อสารด้วยวิธีการต่าง ๆ การสะกดคาด้วยคาศัพท์สากลที่ใช้ในธุร
กิจท่องเที่ยว
ขั้นตอนการสารองบัตรโดยสาร การแก้ไขปัญหาและเทคนิคในการให้บริการลูกค้าในสานักงาน
2702 - 2106

ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการให้ความช่วยเหลือ การดูแลความปลอดภัย การปฐมพยาบาล
นักท่องเที่ยว
2. มีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3. ตระหนักถึงความสาคัญในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการให้ความช่วยเหลือ การดูแลความปลอดภัย การ
ปฐมพยาบาลนักท่องเที่ยว
2. ให้ข้อมูล แนะนานักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขณะ
เดินทางท่องเที่ยว
3. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามวิธีการปฐมพยาบาล
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้ง การ
ป้องกันภัย ในการท่องเที่ยว ขั้นตอนวิธีการดูแลความปลอดภัย วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการให้
ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
2702–2107

ธุรกิจ MICE

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานธุรกิจ MICE
2. จาแนกกลุ่มตลาดเป้าหมายของธุรกิจ MICE
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการปฏิบัติงานธุรกิจ MICE
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานธุรกิจ MICE
2. วิเคราะห์ตลาดเป้าหมายของธุรกิจ MICE
3. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจMICE ในการปฏิบัติงานบริการท่องเที่ยว
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ ประเภท กลุ่มตลาดเป้าหมายในธุรกิจ MICE สถานการณ์ธุรกิจ
MICE ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต นโยบายของรัฐกับการส่งเสริมธุรกิจ MICE
2702 –2108

การจัดประชุมสัมมนา

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดประชุมสัมมนา
2. มีทักษะในการจัดประชุมสัมมนา และประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สร้างกิจนิสัยที่ดีในการทางานอย่างมีระบบและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการและรูปแบบการจัดประชุมสัมมนา
2. จัดประชุมสัมมนาตามหลักการและรูปแบบการจัดประชุมสัมมนา
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสัมมนา ประเภทของการประชุม องค์ประกอบและรูปแบบ
ของการจัดประชุมสัมมนา การวางแผน การเตรียมการ การจัดประชุมสัมมนา และการประสานงานกับ
บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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2702 – 2109

ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองและของที่ระลึก

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พื้นเมืองและของที่ระลึก
2. ตระหนักถึงคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พื้นเมืองและของที่ระลึก กระบวนการผลิตและแหล่งจาหน่าย
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พื้นเมืองและของที่ระลึกในการปฏิบัติงานการท่องเที่ยว
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พื้นเมือง และของที่ระลึก
ขั้นตอนการผลิตและจาหน่าย ผลิตภัณฑ์
พื้นเมืองและของที่ระลึกที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ทัศนศึกษาแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
2702 -2110
ศิลปกรรมไทย
2-0-2
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปกรรมไทยประเภทต่าง ๆ
2. เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ศิลปกรรมไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของสถาปัตยกรรม ประติมากรรมจิตรกรรม วิจิตรศิลป์
ประณีตศิลป์สังคีตศิลป์และแนวทางการอนุรักษ์ศิลปกรรมไทย
2. ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านศิลปกรรมไทยในการปฏิบัติงานการท่องเที่ยว
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม วิจิตรศิลป์ ประณีตศิลป์
และสังคีตศิลป์ แนวทางในการอนุรักษ์ศิลปกรรมไทย
2702 -2111

การถ่ายภาพเบื้องต้น

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของกล้องถ่ายภาพ หลักการถ่ายภาพและหลักการ
จัดองค์ประกอบภาพอย่างง่ายและการดูแลรักษา กล้องถ่ายภาพ
2. มีทักษะในการถ่ายภาพ และการจัดองค์ประกอบภาพ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการถ่ายภาพและสามารถพัฒนาไปสู่อาชีพได้
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการถ่ายภาพ ส่วนประกอบของกล้องถ่ายภาพและการดูแลรักษา
กล้องถ่ายภาพ
2. ปฏิบัติการถ่ายภาพและจัดองค์ประกอบภาพตามขั้นตอนวิธีการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของกล้องถ่ายภาพ ส่วนประกอบของกล้องถ่ายภาพ หลักการถ่ายภาพ
อย่างง่าย ชนิดของเลนส์ และการเลือกใช้ หลักการจัดองค์ประกอบภาพอย่างง่าย การดูแลรักษากล้อง
ถ่ายภาพและอุปกรณ์
2702 – 2112

ภาษาอังกฤษในการนาเที่ยว

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจ คาศัพท์ และสานวนพื้นฐานในการนาเที่ยว
2. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการนาเที่ยว
3. ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในการนาเที่ยวตามมาตรฐานสากล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการนาเที่ยว
2. ปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในการนาเที่ยวตามมาตรฐานสากล
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา คาศัพท์ และสานวนพื้นฐานในการนาเที่ยว ฝึก พูด อ่าน เขียน การให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยว การสื่อสารกับนักท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล
2702 – 2113

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

2-0–2

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2. มีจิตสานึกต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ รูปแบบ แหล่งท่องเที่ยว และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ การดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2702 –2114

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
2. ตระหนักถึงความสาคัญของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ รูปแบบ แหล่งท่องเที่ยว และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
2702 – 2115

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2. ตระหนักถึงความสาคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ รูปแบบ แหล่งท่องเที่ยว และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2702 -2116

การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์
2. ตระหนักถึงความสาคัญของการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ รูปแบบ แหล่งท่องเที่ยว และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์
2702 -2117

การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและบันเทิง

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและบันเทิง
2. ตระหนักถึงความสาคัญของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและบันเทิง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและบันเทิง
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและบันเทิงในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ รูปแบบ แหล่งท่องเที่ยว และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและบันเทิงทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาและบันเทิง
2702 -2118

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
2. ตระหนักถึงความสาคัญของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ รูปแบบ แหล่งท่องเที่ยว และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม Home stay และ Farm stayทัศนศึกษา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
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2702 -2119

การท่องเที่ยวเดินป่า

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวเดินป่า
2. ตระหนักถึงความสาคัญของการท่องเที่ยวเดินป่า
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท่องเที่ยวเดินป่า
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเดินป่าในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ รูปแบบ แหล่งท่องเที่ยว และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเดินป่า ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเดินป่า
2702 -2120

การท่องเที่ยวทางทะเล

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวทางทะเล
2. ตระหนักถึงความสาคัญของการท่องเที่ยวทางทะเล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท่องเที่ยวทางทะเล
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางทะเลในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ รูปแบบ แหล่งท่องเที่ยว และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางทะเล ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
2702 -2121

การท่องเที่ยวชุมชน

2-0-2

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชน
2. ตระหนักถึงความสาคัญของการท่องเที่ยวชุมชน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท่องเที่ยวชุมชน
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ รูปแบบ แหล่งท่องเที่ยว และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
2702 -2122
การท่องเที่ยวอาเซียน
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน
2. ตระหนักถึง ความสาคัญของการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน

2-0-2

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน
นโยบายของรัฐในการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียนและผลกระทบของการเปิดเสรีด้าน
การท่องเที่ยว
2. ประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอาเซียนในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญของการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน
ตลาดการท่องเที่ยวและ แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญในกลุ่มประเทศอาเซียน แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเซียน
และนโยบายของรัฐ ผลกระทบในการเปิดเสรีด้านการท่องเที่ยวอาเซี ยนทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
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ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชาการโรงแรม
2701 - 800X วิชาฝึกงาน

*-*-X

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
2702 - 800X วิชาฝึกงาน

*-*-X
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ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ

27XX-800X
วิชาฝึกงาน
*-*-X
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ
2. ปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการจนเกิด
ความชานาญ มีทักษะและประสบการณ์ นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอาชีพระดับฝีมือ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย
คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์และสามารถทางานร่วมกั บผู้อื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรียมความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกาหนด
3. พัฒนาการทางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานใน สาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชานาญ มีทักษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดับฝีมือ โดย
ผ่านความเห็นชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน
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โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชาการโรงแรม
2701 - 850X วิชาโครงการ

*-*-X

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
2702 - 850X วิชาโครงการ

*-*-X
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โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
27XX-850X
วิชาโครงการ
*-*-*
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทาโครงการสร้างและหรือพัฒนางาน
2. ประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการวางแผน
ดาเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทารายงานและนาเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทางานด้วยค วามรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดทาโครงการและนาเสนอผลงาน
2. เขียนโครงการสร้างและหรือพัฒนางาน
3. ดาเนินงานโครงการตามแผนงาน
4. ประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการจัดทาโครงการ การวางแผน การดาเนินงาน การแก้ไขปัญหา
การประเมินผล การจัดทารายงานและการนาเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทาโครงการสร้างและหรือพัฒนางานที่ใช้
ความรู้และทักษะในระดับฝีมือสอดคล้องกับสาขาวิ ชาชีพที่ศึกษา ดาเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะ
ของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กาหนด
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กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
2000-9201
ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
2000-9202
ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต
2000-9203
ภาษาอังกฤษสมัครงาน
2000-9204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
2000-9205
ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษ
2000-9206
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9207
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
2000-9208
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9209
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
2000-9210
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9211
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2
2000-9212
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9213
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2
2000-9214
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9215
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 2
2000-9216
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9217
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 2
2000-9218
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9219
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2
2000-9220
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9221
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 2
2000-9222
ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9223
ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่อสาร 2
2000-9224
ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9225
ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการสื่อสาร 2
2000-9226
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9227
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2
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2000-9228
2000-9229
2000-9230
2000-9231

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
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กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

2000-9201
ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อซ่อมเสริมการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษสาหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางภาษา
2. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานของการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังการอ่านคา ประโยค ข้อความจากสื่อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบให้ข้อมูลส่วนตัว
3. อ่านออกเสียงคา ข้อความและประโยคตามหลักการออกเสียง
4. เขียนคา ประโยค สะกดคาตามหลักการเขียนและโครงสร้างทางภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง ดพูอ่าน เขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัตเิ กี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การอ่านออกเสียงคา ประโยคและข้อความตามหลักการอ่าน
ออกเสียง การสะกดคา การเขียนรูปประโยคตามโครงสร้างภาษา การสนทนาโต้ตอบให้ข้อมูลส่วนตัว การ
ใช้สื่อเทคโนโลยีพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง และสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
2000-9202
ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้สามารถใช้อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งการเรียนรู้และติดต่อสื่อสาร
2. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา
สมรรถนะรายวิชา
1. ใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้นในการสืบค้นข้อมูล
2. สืบค้นข้อมูลโดยใช้คาสาคัญ (keyword)
3. อ่านคาสั่งและปฏิบัติตามคาสั่งที่ปรากฏบนหน้าจอ
4. อ่าน รับและส่งสารทางอินเตอร์เน็ต
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางภาษา
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้อินเตอร์เน็ต ใช้ Web browser, Search engines อ่านคาสั่งและปฏิบัติตาม
คาสั่ง ที่ปรากฏบนหน้าจอ การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจและเรื่องทางวิชาชีพ โดยใช้คาสาคัญ
(keyword) เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะทางภาษา และเปิดโลกทัศน์ของตน อ่านและ สรุปข้อมูล
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สาคัญจากเรื่องที่อ่านจากเว็บไซด์ เลือกใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแสดงหลักฐาน
การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
2000-9203
ภาษาอังกฤษสมัครงาน
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนในการสมัครงาน
2. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในการหางานและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่องในสถานการณ์เกี่ยวกับการสมัครและสัมภาษณ์งานจากสื่อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบสัมภาษณ์งาน
3. อ่านประกาศรับสมัครงาน ระเบียบการ
4. เขียนประวัติย่อ จดหมายสมัครงาน
5. กรอกข้อมูลการลงทะเบียน การสมัครงานออนไลน์
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นการหางานและสมัครงานและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ พร้อม
แสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง-ดูเรื่องสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับ การสมัครงาน สัมภาษณ์งาน พูดโต้ตอบ
สัมภาษณ์งาน การอ่านประกาศรับสมัครงาน ระเบียบการ การเขียน จดหมายสมัครงาน ประวัติย่อ การ
กรอก ใบสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มต่างๆทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การลงทะเบียน การสมัครงาน
ออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเองและแสวงหาความรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ทหี่ ลากหลาย
2000-9204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการโครงงาน
ภาษาอังกฤษ
2. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของภาษาอังกฤษชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. วางแผนการจัดทาโครงงานภาษาอังกฤษในหัวเรื่องที่สนใจหรือบูรณาการกับการศึกษาวิชาชีพ
2. แสวงหาความรู้ภาษาอังกฤษในหัวหัวข้อเรื่องที่สนใจจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
3. ทาโครงงานภาษาอังกฤษตามขั้นตอนกระบวนการโครงงานภาษาอังกฤษ
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4. นาเสนอโครงงานภาษาอังกฤษรายกลุ่มหรือรายบุคคล
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน เขียพร้
น อมแสดงหลักฐานการเรียนรูด้้ วย
ตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัตเิ กี่ยวกับ การทาโครงงานภาษาอังกฤษตามแนวคิดและกระบวนการทาโครงงานภาษาอังกฤษ
ในหัวข้อที่สนใจเป็นรายบุคคลและหรือรายกลุ่ม การฝึกฟัง พูด อ่าน และเขียน การวางแผนการทาโครงงาน
การกาหนดจุดประสงค์ การค้นคว้า รวบรวมข้อมูล การให้ข้อมูลย้อนกลับ การแสดงหลักฐานการศึกษา
ค้นคว้า การนาเสนอผลงานและหรือการจัดแสดงผลงานในรูปแบบการจัดบอร์ด การบรรยาย การสาธิต
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาข้อมูลจาก
แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
2000-9205
ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษ
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
2. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้คาศัพท์เทคนิคเพื่อใช้สื่อสารในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสียงคาศัพท์เทคนิคที่ใช้ในงานอาชีพจากสื่อโสตทัศน์
2. อ่านเรื่องหรือข้อความที่มีคาศัพท์เทคนิคในงานอาชีพ
3. เขียนให้ข้อมูลสั้น ๆ ในการปฏิบัติงานโดยใช้คาศัพท์เทคนิคในงานอาชีพ
4. นาเสนอ สาธิตการปฏิบัติงานในการฝึกงานที่ใช้ศัพท์เทคนิค
5. สืบค้นคาศัพท์เทคนิคในงานอาชีพ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน เขียพร้
น อมแสดงหลักฐานการเรียนรูด้้ วย
ตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติ เกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน และเขียนกา รใช้คาศัพท์เทคนิคในการปฏิบัติงานอาชีพ การออก
เสียงและความหมายของคาศัพท์เทคนิคตามหลักการอ่านออกเสียง การเชื่อมโยงความรู้ทางวิชาชีพกับบท
อ่านที่มีคาศัพท์เทคนิคและเขียนถ่ายโอนเป็นข้อความง่าย ๆ การค้นคว้าและรวบรวมคาศัพท์เทคนิคมาใช้ใน
การนาเสนอหรือสาธิตการปฏิบัติ งาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับคาศัพท์ใน
งานอาชีพจากแหล่งการเรียนรู้ ที่หลากหลาย
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2000-9206
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสียงและออกเสียงอักษรภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านออกเสียงคา ประโยค ตามหลักการออกเสียง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาจีน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติ เกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน สัทอักษรภาษาจีน การอ่านออกเสียง คาและประโย ค การ
สนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน การใช้ คาศัพท์ สานวนภาษา การเขียนอักษร จีนเบื้องต้น
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน
2000-9207

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน: ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 มาก่อน
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจา วันในระดับที่
สูงขึ้น
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความและเรื่องสั้น ๆ
4. ใช้คาศัพท์ สานวนง่าย ๆ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติ เกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
การใช้คาศัพท์สานวน การอ่านข้อความ เรื่องสั้น ๆ การเขียน รูปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาจีน
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2000-9208
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัความก้า วหน้าในงาน วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษา
ตามมารยาทสังคม
3. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสียงและออกเสียงสัทอักษรภาษาญี่ปุ่น
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านออกเสียงคา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาญี่ปุ่น
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน สัทอักษรภาษาญี่ปุ่น การอ่านออกเสียง คาและประโยค การ
สนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน การใช้ คาศัพท์ สานวนภาษา การเขียนอักษรฮิรากานะ คาตา
กานะ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่น
2000-9209

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน: ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 มาก่อน
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีประจ
วิต าวันในระดับที่
สูงขึ้น
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดูเรื่อง การสนทนาในสถานการณ์ในชีวิตประจาวันจากสื่อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านเรื่อง และข้อความสั้น ๆ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติ เกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
การใช้คาศัพท์สานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องต้น การเขียนอักษรคันจิ
พื้นฐานประมาณ 30 ตัวอักษร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น
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2000-9210 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสียงและออกเสียงภาษาเกาหลีจากสื่อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านออกเสียงคา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาเกาหลี
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติ เกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การออกเสียง การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวัน การใช้ คาศัพท์ สานวนภาษา การอ่านคาและประโยค การเขียนภาษาอั กษรเกาหลี การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเกาหลี
2000-9211

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันดัในระ
บ ที่
สูงขึ้น
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดูเรื่อง การสนทนาภาษาเกาหลีในสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่าน ข้อความและเรื่องสั้น ๆ
4. เขียนประโยคตามหลักการเขียน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติ เกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
การใช้คาศัพท์สานวนภาษา การอ่านข้อความ และเรื่องสั้ น ๆ การเขียน รูปประโยคเบื้องต้น การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเกาหลี
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2000-9212
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเวียดนามตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสียงและออกเสียงภาษาเวียดนามจากสื่อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านออกเสียงคา และประโยค ตามหลักการออกเสียง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาเวียดนาม
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติ เกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การออกเสียง การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวัน การใช้ คาศัพท์ สานวน ภาษา การอ่านคาและประโยค การเขีย นตัวอักษรภาษา เวียดนาม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม
2000-9213

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเวียดนามตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวั
ะดันบในร
ที่
สูงขึ้น
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณ์ในชีวิตประจาวันจากสื่อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านเรื่อง ข้อความง่าย ๆ
4. เขียนประโยคตามหลักการเขียน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติ เกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขีย น การ สนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
การใช้คาศัพท์สานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม
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2000-9214 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวัน
2. มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียในชีวิตประจาวัน และการศึกษา
ต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสียงภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียจากสื่อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบ ในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านออกเสียงคา ประโยคตามหลักการออกเสียง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติ เกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การออกเสียง การสนทนา ภาษาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวัน การใช้ คาศัพท์ สานวน การอ่านคาและประโยค การเขีย นอักษรบาฮาซาอินโดนีเซีย การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย
2000-9215

ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาบาฮาซาอิ
นโดนีเซียสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวันในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อให้ ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษา บาฮาซาอินโดนีเซีย ในชีวิตประจาวัน และ
การศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันจากสื่อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใช้คาศัพท์ สานวนง่าย ๆ
5. เขียนคา ประโยคตามหลักและโครงสร้างภาษา
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คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติ เกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
การใช้คาศัพท์สานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่องสั้น ๆ การเขี ยนรูปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย
2000-9216
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสียงและออกเสียงภาษาพม่าตามหลักการออกเสียงจากสื่อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านออกเสียงคา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักและโครงสร้างภาษา
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติ เกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การออกเสียง การ สนทนาสถานการณ์การต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวัน การ ใช้ คาศัพท์ สานวน ภาษา การอ่าน คาและประโยค การเขียน อักษรพม่า การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาพม่า
2000-9217

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน: ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพือ่ ให้สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันในระดับที่
สูงขึ้น
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันจากสื่อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใช้คาศัพท์ สานวนง่าย ๆ
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5. เขียนคา ประโยคตามหลักและโครงสร้างภาษา
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติ เกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
การใช้คาศัพท์สานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่องสั้น ๆ การเขี ยนรูปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาพม่า
2000-9218
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเขมรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเขมรในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสียงและออกเสียงภาษาเขมรจากสื่อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านออกเสียงคา ประโยค ข้อความ
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติ เกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียนคาและประโยค การออกเสียง การสนทนา สานวนภาษา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน การใช้ คาศัพท์ การอ่านคาและประโยค การเขียนอักษรภาษาเขมร
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเขมร
2000-9219

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน: ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ภาษาเขมรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันในระดับที่
สูงขึ้น
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเขมรในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันจากสื่อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่องสั้น ๆ
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4. ใช้คาศัพท์ สานวนง่าย ๆ
5. เขียนคา ประโยค อักษรตามหลักและโครงสร้างภาษา
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติ เกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
การใช้คาศัพท์สานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่องสั้น ๆ การเขี ยนรูปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเขมร
2000-9220
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ภาษาลาวตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาลาวในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสียงและออกเสียงภาษาลาวจากสื่อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านออกเสียงคา ประโยค ตามหลักการออกเสียง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติ เกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การออกเสีย ง การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวั น การใช้ คาศัพท์ สานวนภาษา การอ่าน คาและประโยค การเขียน อักษรภาษาลาว การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาลาว
2000-9221

ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน: ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาลาวตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันในระดับที่
สูงขึ้น
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาลาวในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
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3. อ่านข้อความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใช้คาศัพท์ สานวนง่าย ๆ
5. เขียนคา ประโยค อักษรตามหลักและโครงสร้างภาษา
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติ เกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
การใช้คาศัพท์สานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่องสั้น ๆ การเขี ยนรูปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาลาว
2000-9222
ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาบาฮาซามลายูตามสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวัน
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อให้ ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษา บาฮาซามลายู ในชีวิตประจาวัน และ
การศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสียงและออกเสียงภาษาบาฮาซามลายูจากสื่อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านออกเสียงคา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาบาฮาซามลายู
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติ เกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การออกเสี ยง การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวัน การใช้คาศัพท์ สานวนภาษา การอ่านคาและประโยค การเขียนอักษรบาฮาซามลายู การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาบาฮาซามลายู
2000-9223

ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ภาษาบาฮาซามลายูตามสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวัน ในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
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3. เพื่อให้ ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษ าบาฮาซามลายู ในชีวิตประจาวัน และ
การศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันจากสื่อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใช้คาศัพท์ สานวนง่าย ๆ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติ เกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
การใช้คาศัพท์สานวนภาษา การอ่าน ข้อความและเรื่องสั้น ๆ การเขียน รูปประโยคเบื้องต้น การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาบาฮาซามลายู
2000-9224
ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ภาษาฟิลิปิโนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฟิลิปิโนในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสียงและออกเสียงภาษาฟิลิปิโนจากสื่อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านออกเสียงคา ประโยค ตามหลักการออกเสียง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาฟิลิปิโน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติ เกี่ยวกั บ การฟัง พูด อ่าน เขียน การออกเสียง การสนทนาภาษาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวัน การใช้ คาศัพท์ สานวน การอ่าน คาและประโยค การเขียน อักษรภาษาฟิลิปิโน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฟิลิปิโน
2000-9225

ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฟิลิปิโนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันใน
ระดับที่สูงขึ้น
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2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฟิลิปิโนในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันจากสื่อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใช้คาศัพท์ สานวนง่าย ๆ
5. เขียนคา ประโยคตามหลักโครงสร้างภาษาฟิลิปิโน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติ เกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
การใช้คาศัพท์สานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฟิลิปิโน
2000-9226
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ภาษารัสเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษารัสเซียในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสียงคาจากสื่อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านออกเสียงคา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษารัสเซีย
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติ เกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การออกเสียง การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวัน การใช้คาศัพท์ สานวนภาษา การอ่านคาและประโยค การเขียนอักษรภาษารัสเซีย การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษารัสเซีย
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2000-9227

ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน: ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ภาษารัสเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันในระดั
ที่ บ
สูงขึ้น
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษารัสเซียในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันจากสื่อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใช้คาศัพท์ สานวนง่าย ๆ
5. เขียนคา ประโยคตามหลักและโครงสร้างภาษา
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติ เกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
การใช้คาศัพท์สานวนภาษา การอ่านข้อความ และเรื่องสั้น ๆ การเขียน รูปประโยคเบื้องต้ น การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษารัสเซีย
2000-9228
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเยอรมันตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเยอรมันในชีวิตประจาวัน และการศึกษา
ต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสียงภาษาเยอรมันจากสื่อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านออกเสียงคา ประโยค ตามหลักการออกเสียง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาเยอรมัน
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คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติ เกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การออกเสียง การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวัน การใช้คาศัพท์ สานวนภาษา การอ่านคาและประโยค การเขียนอักษรภาษาเยอรมัน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน
2000-9229

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเยอรมันตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเยอรมันในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใช้คาศัพท์ สานวนง่าย ๆ
5. เขียนคา ประโยคตามหลักและโครงสร้างภาษา
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติ เกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
การใช้คาศัพท์สานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน
2000-9230
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสียงและออกเสียงภาษาฝรั่งเศส
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านออกเสียงคา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติ เกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การออกเสียง การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวัน การใช้คาศัพท์ สานวนภาษา การอ่านคา และประโยค การเขียนอักษรภาษาฝรั่งเศส การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส
2000-9231

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน: ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันใน
ระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันจากสื่อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใช้คาศัพท์ สานวนง่าย ๆ
5. เขียนคา ประโยคตามหลักและโครงสร้างภาษา
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติ เกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
การใช้คาศัพท์สานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส
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กิจกรรมเสริมหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
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กิจกรรมเสริมหลักสูตร

2000-200X กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ X
0-2-0
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
2. สามารถปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับ คาปฏิญาณและกฎของลูกเสือวิสามัญ มีทักษะทาง
ลูกเสือและ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม มีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย คาปฏิญาณ กฎและระเบียบข้อบังคับของลูกเสือวิสามัญ
2. วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมทักษะทางลูกเสือ
3. บาเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ
4. ใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัตเิ กี่ยวกับ กิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ ขบวนการและพิธีการต่าง ๆ ของลูกเสือวิสามัญ
การปฏิบัติตนตามคาปฏิญาณ กฎ ระเบียบวินัยของลูกเสือวิสามัญ กิจกรรมทักษะทางลูกเสืการใช้
อ
กระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมและทาประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น
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2000-200X กิจกรรมองค์การวิชาชีพ X
0-2-0
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการเสริมสร้างทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทางานในการร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็นผู้นาผู้ตามในการร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุงการทากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัตเิ กี่ยวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์วิชาการและ
วิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคม การใช้ กระบวนการกลุ่มและ
การเป็นผู้นาผู้ตามตามระบอบประชาธิปไตยในกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และกิจกรรม
อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการ
ทางาน
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คำ�สั่งสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่ ๑๐๒๑/๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พุทธศักราช ๒๕๕๕
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