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ค าน า 
  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562  เป็นหลกัสูตรหลงัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือ
เทียบเท่า ท่ีพฒันาข้ึนเพื่อใช้ในการจดัการศึกษาดา้นวิชาชีพระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ และเพื่อยกระดบั
การศึกษาวิชาชีพของบุคคลให้สูงข้ึน สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษา
แห่งชาติ เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 
ตลอดจนยึดโยงกบัมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบติั เพื่อพฒันาสมรรถนะก าลงัคนระดบัฝีมือ 
รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการท างาน ให้สอดคล้องกบั
ความตอ้งการก าลงัคนของตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ โดยเปิดโอกาส
ให้ผูเ้รียนเลือกระบบและวิธีการเรียนได้อย่างเหมาะสมตามศกัยภาพ ตามความสนใจและโอกาสของตน  
ส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างสถาบัน 
สถานศึกษา หน่วยงาน สถานประกอบการและองคก์รต่าง ๆ ทั้งในระดบัชุมชน ระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ 
 

 การพฒันาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  พุทธศกัราช 2562 ส าเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือ
อย่างดียิ่งจากหน่วยราชการ สถานศึกษา ผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูผูส้อน ตลอดจนผูท้รงคุณวุฒิทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน  โดยเฉพาะคณะกรรมการดังรายนามท่ีปรากฏ  ซ่ึ งได้อุทิศสติปัญญา  ความรู้  และ
ประสบการณ์ เพื่อการพฒันาการอาชีวศึกษาของประเทศชาติเป็นส าคญั  ในการน้ีส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จึงขอขอบคุณผูมี้ส่วนร่วมในการด าเนินการทุกท่านไว ้ณ ท่ีน้ี 
 
 
 

                                                                ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                                                            2562 
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หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
พทุธศักราช 2562 

 

หลกัการของหลกัสูตร 
 
 

1. เป็นหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพหลงัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่าดา้นวิชาชีพท่ีสอดคลอ้ง
กบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวฒิุอาชีวศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพฒันาก าลงัคนระดบัฝีมือให้
มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความ
ตอ้งการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ  

 

2. เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสให้เลือกเรียนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เนน้สมรรถนะเฉพาะดา้นดว้ยการปฏิบติัจริง 
สามารถเลือกวธีิการเรียนตามศกัยภาพและโอกาสของผูเ้รียน เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสามารถเทียบโอนผล
การเรียน สะสมผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวทิยาการ สถานประกอบการ
และสถานประกอบอาชีพอิสระ 

 

3. เป็นหลักสูตรท่ีสนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจดัการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน     
และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

4. เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วมในการพฒันา 
หลกัสูตรใหต้รงตามความตอ้งการ โดยยดึโยงกบัมาตรฐานอาชีพ และสอดคลอ้งกบัสภาพยทุธศาสตร์ของ
ภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
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จุดหมายของหลกัสูตร 
 
 

1. เพื่อให้มีความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคล้องกบัมาตรฐานวิชาชีพ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกวิถีการด ารงชีวิต และการประกอบ
อาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัตน สร้างสรรคค์วามเจริญต่อชุมชน ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ 

 

2. เพื่อให้เป็นผูมี้ปัญญา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและการประกอบ
อาชีพ  มีทักษะการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะการคิด 
วิเคราะห์และการแกปั้ญหา ทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยั ตลอดจนทกัษะการจดัการ สามารถ
สร้างอาชีพและพฒันาอาชีพใหก้า้วหนา้อยูเ่สมอ 

 

3. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีความมัน่ใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพท่ีเรียน รักงาน รักหน่วยงาน สามารถ
ท างานเป็นหมู่คณะไดดี้ โดยมีความเคารพในสิทธิและหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น 

 

4. เพื่อให้เป็นผูมี้พฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม ทั้งในการท างาน การอยูร่่วมกนั การต่อตา้นความรุนแรงและ
สารเสพติด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว หน่วยงาน ท้องถ่ินและประเทศชาติ ด ารงตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เขา้ใจและเห็นคุณค่าของการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
มีจิตสาธารณะและจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  

 

5. เพื่อให้มีบุคลิกภาพท่ีดี มีมนุษยสัมพนัธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามยั         
ท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกบังานอาชีพ 

 

6. เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและโลก         
มีความรักชาติ ส านึกในความเป็นไทย เสียสละเพื่อส่วนรวม ด ารงรักษาไวซ่ึ้งความมัน่คงของชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย ์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
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หลกัเกณฑ์การใช้ 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 

 
 

1. การเรียนการสอน 
 

1.1 การเรียนการสอนตามหลกัสูตรน้ี ผูเ้รียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุ้กวิธีเรียนท่ีก าหนด และ
น าผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกนัได ้สามารถขอเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ได ้

1.2 การจดัการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง สามารถจดัการเรียนการสอนได้หลากหลาย
รูปแบบ เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการ วธีิการและการด าเนินงาน มีทกัษะการปฏิบติังานตาม
แบบแผนในขอบเขตส าคญัและบริบทต่าง ๆ ท่ีสัมพนัธ์กนัซ่ึงส่วนใหญ่เป็นงานประจ า ใหค้  าแนะน าพื้นฐาน
ท่ีต้องใช้ในการตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเร่ือง สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการแก้ปัญหาและการ
ปฏิบติังานในบริบทใหม่ รวมทั้งรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วชิาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการท างาน 
 

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
 

 การจดัการศึกษาในระบบปกติ ใชร้ะยะเวลา 3 ปีการศึกษา  การจดัเวลาเรียนให้ด าเนินการ ดงัน้ี 
2.1 ในปีการศึกษาหน่ึง ๆ ใหแ้บ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวภิาค ภาคเรียนละ 

18 สัปดาห์  รวมเวลาการวดัผล โดยมีเวลาเรียนและจ านวนหน่วยกิตตามท่ีก าหนด และสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบนัอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนไดอี้กตามท่ีเห็นสมควร   

2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัเปิดท าการสอนไม่น้อยกว่า
สัปดาห์ละ 5 วนั ๆ ละไม่เกิน 7 ชัว่โมง โดยก าหนดใหจ้ดัการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที 
 

3. การคดิหน่วยกติ 
 

 ใหมี้จ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 103-110 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑด์งัน้ี 
3.1 รายวชิาทฤษฎีท่ีใชเ้วลาในการบรรยายหรืออภิปราย 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ หรือ 18 ชัว่โมงต่อภาคเรียน 

รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
3.2 รายวิชาปฏิบติัท่ีใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบติัในห้องปฏิบติัการ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

หรือ 36 ชัว่โมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
3.3 รายวชิาปฏิบติัท่ีใชเ้วลาในการฝึกปฏิบติัในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ หรือ 

54 ชัว่โมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
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3.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคีท่ีใช้เวลาไม่น้อยกวา่ 54 ชัว่โมงต่อภาคเรียน รวมเวลา
การวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.5 การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการท่ีใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชัว่โมง
ต่อภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.6 การท าโครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพท่ีใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมงต่อภาคเรียน รวมเวลา
การวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 

4. โครงสร้างหลกัสูตร 
 

 โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศกัราช 2562 แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา และ
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร  ดงัน้ี 

4.1 หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่นอ้ยกวา่ 22 หน่วยกิต 
 4.1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย  
 4.1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  
 4.1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  
 4.1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์  
 4.1.5 กลุ่มวชิาสังคมศึกษา  
 4.1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  

4.2 หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 71 หน่วยกิต 
 4.2.1 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน  
 4.2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ  
 4.2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก   
 4.2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ  
 4.2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 

4.3 หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่ 10 หน่วยกิต 
4.4 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร (2 ชัว่โมง/สัปดาห์)  - หน่วยกิต 

 

หมายเหตุ  
1) จ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาและกลุ่มวิชาในหลักสูตร ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้      

ในโครงสร้างของแต่ละประเภทวชิาและสาขาวชิา   
2) การพฒันารายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ จะเป็น

รายวิชาบงัคบัท่ีสะท้อนความเป็นสาขาวิชาตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ด้านสมรรถนะวิชาชีพของ
สาขาวิชา ซ่ึงยึดโยงกบัมาตรฐานอาชีพ จึงตอ้งพฒันากลุ่มรายวิชาให้ครบจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนด และ
ผูเ้รียนตอ้งเรียนทุกรายวชิา 
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3) สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถจดัรายวิชาตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร และหรือ
พฒันาเพิ่มตามความตอ้งการเฉพาะด้านของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตร์ภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพท่ี
ประเภทวชิา สาขาวชิาและสาขางานก าหนด 
 

5. การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 
 

เป็นการจดักระบวนการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนักบัภาค
การผลิตและหรือภาคบริการ หลงัจากท่ีผูเ้รียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดหรือฝึกปฏิบติัเบ้ืองตน้    
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันแล้วระยะเวลาหน่ึง ทั้ งน้ี เพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ไดส้ัมผสักบัการปฏิบติังานอาชีพ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั และบรรยากาศ
การท างานร่วมกนั ส่งเสริมการฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ ซ่ึงจะช่วยให้
ผูเ้รียนท าได้ คิดเป็น ท าเป็นและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนเกิดความมัน่ใจและเจตคติท่ีดีในการ
ท างานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจดัฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 

5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้มีการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ในรูป
ของการฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ในภาคเรียนท่ี 5 
และหรือภาคเรียนท่ี 6 โดยใชเ้วลารวมไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง ก าหนดใหมี้ค่าเท่ากบั 4 หน่วยกิต   

กรณีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 
สามารถน ารายวิชาท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัลกัษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐในภาคเรียนท่ีจดัฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพได ้รวมไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน 

5.2 การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวชิาอ่ืน 
 

6. โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 
 

เป็นรายวิชาท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ บูรณาการความรู้ ทกัษะและประสบการณ์จาก
ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบติัด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตั้งแต่การเลือกหัวขอ้หรือเร่ืองท่ีจะ
ศึกษา ทดลอง พฒันาและหรือประดิษฐ์คิดคน้ โดยการวางแผน ก าหนดขั้นตอนกระบวนการ ด าเนินการ 
ประเมินผล สรุปและจดัท ารายงานเพื่อน าเสนอ ซ่ึงอาจท าเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กับ
ลกัษณะของโครงงานนั้น ๆ  โดยการจดัท าโครงงานดงักล่าวตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 

6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้ผูเ้รียนจดัท าโครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ         
ท่ีสัมพนัธ์หรือสอดคล้องกับสาขาวิชา ในภาคเรียนท่ี 5 และหรือภาคเรียนท่ี 6 รวมจ านวน 4 หน่วยกิต        
ใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ 216 ชัว่โมง ทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้มีชัว่โมงเรียน 4 ชัว่โมง
ต่อสัปดาห์ กรณีท่ีก าหนดใหเ้รียนรายวชิาโครงงาน 4 หน่วยกิต 
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 หากจดัให้เรียนรายวิชาโครงงาน 2 หน่วยกิต คือ โครงงาน 1 และโครงงาน 2 ให้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบนัจดัใหมี้ชัว่โมงเรียนต่อสัปดาห์ท่ีเทียบเคียงกบัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ 

6.2 การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวชิาอ่ืน  
 

7. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
 

7.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหมี้กิจกรรมเสริมหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมงต่อ
สัปดาห์ทุกภาคเรียน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะแกนกลางและหรือสมรรถนะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม ระเบียบวินยั การต่อตา้นความรุนแรง สารเสพติดและการทุจริต เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย ปลูกฝังจิตส านึกและ 
จิตอาสาในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและท าประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
ในการวางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผล และปรับปรุงการท างาน 

 ส าหรับนกัเรียนอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีสถานประกอบการจดัข้ึน 
7.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ใหเ้ป็นไปตามระเบียบส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วา่ดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
 

8. การจัดแผนการเรียน  
 

เป็นการก าหนดรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรท่ีจะด าเนินการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน  
โดยจดัอตัราส่วนการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบติัในหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ประมาณ 20: 80 ทั้งน้ี 
ข้ึนอยูก่บัลกัษณะหรือกระบวนการจดัการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวชิา ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

8.1 จดัรายวิชาในแต่ละภาคเรียน โดยค านึงถึงรายวิชาท่ีตอ้งเรียนตามล าดบัก่อน-หลงั ความง่าย-ยาก
ของรายวิชา ความต่อเน่ืองและเช่ือมโยงสัมพันธ์กันของรายวิชา รวมทั้ งรายวิชาท่ีสามารถบูรณาการ    
จดัการเรียนรู้ร่วมกนัในลกัษณะของงาน โครงงานและหรือช้ินงานในแต่ละภาคเรียน  

8.2 จดัให้ผูเ้รียนเรียนรายวชิาบงัคบัในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง หมวดวิชาสมรรถนะวชิาชีพ
ในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ และกิจกรรมเสริมหลกัสูตรให้ครบ
ตามท่ีก าหนดในโครงสร้างหลกัสูตร 

8.3 จัดให้ผู ้เรียนได้เลือกเรียนรายวิชาชีพเลือกและวิชาเลือกเสรี ตามความถนัด  ความสนใจ  
เพื่อสนบัสนุนการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ 

8.4 จัดรายวิชาทวิภาคี  และรายวิชาท่ีน าไปเรียนและฝึกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานของรัฐ โดยประสานงานร่วมกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ  
เพื่อพิจารณาก าหนดรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีตรงกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานของรัฐในภาคเรียนนั้น ๆ 
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8.5 จดัรายวิชาฝึกงานในภาคเรียนท่ี 5 หรือ 6 คร้ังเดียว จ  านวน 4 หน่วยกิต (เฉล่ีย 20 ชั่วโมงต่อ
สปัดาห์ต่อภาคเรียน) หรือจดัใหล้งทะเบียนเรียนเป็น 2 คร้ัง คือ ภาคเรียนท่ี 5 จ  านวน 2 หน่วยกิต และภาคเรียน
ท่ี 6 จ  านวน 2 หน่วยกิต (เฉล่ีย 10 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ต่อภาคเรียน) ตามเง่ือนไขของหลกัสูตรสาขาวิชานั้น ๆ 

8.6 จดัรายวิชาโครงงานในภาคเรียนท่ี 5 หรือ 6 คร้ังเดียว จ  านวน 4 หน่วยกิต หรือจดัให้ลงทะเบียน
เรียนเป็น 2 คร้ัง คือ ภาคเรียนท่ี 5 และภาคเรียนท่ี 6 รวม 4 หน่วยกิต ตามเง่ือนไขของหลกัสูตรสาขาวิชานั้น ๆ 

8.7 จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรในแต่ละภาคเรียน ภาคเรียนละไม่นอ้ยกว่า 2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 
8.8 จดัจ านวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภาคเรียน ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับการเรียนแบบเต็มเวลา 

และไม่เกิน 12 หน่วยกิต ส าหรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา ส่วนภาคเรียนฤดูร้อนจดัไดไ้ม่เกิน 12 หน่วยกิต 
ทั้งน้ี เวลาในการจดัการเรียนการสอนโดยเฉล่ีย ไม่ควรเกิน 35 ชัว่โมงต่อสปัดาห์  

 หากสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัมีเหตุผลและความจ าเป็นในการจดัหน่วยกิตและเวลา
ในการจดัการเรียนการสอนแต่ละภาคเรียนท่ีแตกต่างไปจากเกณฑ์ขา้งตน้ อาจท าไดแ้ต่ตอ้งไม่กระทบต่อ
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
 

9.   การศึกษาระบบทวภิาคี 
 

เป็นรูปแบบการจดัการศึกษาท่ีเกิดจากขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั
กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผูเ้รียนใช้เวลาส่วนหน่ึงในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบนั และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ   
เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพ่ิมขีดความสามารถดา้นการผลิตและพฒันาก าลงัคนตรงตาม
ความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละเป็นไปตามจุดหมายของหลกัสูตร ทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้ง
ด าเนินการดงัน้ี 

9.1 น ารายวิชาทวิภาคีในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก รวมไม่นอ้ยกว่า 18 หน่วยกิต ไปร่วมก าหนด
รายละเอียดของรายวิชากบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบ
ทวิภาคี ไดแ้ก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา ค  าอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใชฝึ้กและจ านวนหน่วยกิต  
ให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งสมรรถนะ
วิชาชีพของสาขางาน ทั้งน้ี การก าหนดจ านวนหน่วยกิตและจ านวนชัว่โมงท่ีใชฝึ้กอาชีพของแต่ละรายวิชา  
ทวิภาคีให้เป็นไปตามท่ีหลกัสูตรก าหนด และให้รายงานการพฒันารายวิชาดงักล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาทราบดว้ย 

9.2 จดัท าแผนฝึกอาชีพ พร้อมแนวการวดัและประเมินผลในแต่ละรายวิชา เพื่อน าไปใชใ้นการฝึก
อาชีพ และวดัและประเมินผลเป็นรายวิชา  

9.3 จัดแผนการเรียนระบบทวิภาคีตามความพร้อมของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานของรัฐท่ีจดัการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกนั โดยอาจน ารายวิชาอ่ืนท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานของ
สถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ไปจดัร่วมดว้ยก็ได ้

  



8 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 

10. การเข้าเรียน 
 

  ผูเ้ข้าเรียนตอ้งส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบติั
เป็นไปตามระเบียบส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วา่ดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
 

11. การประเมนิผลการเรียน 
 

 เน้นการประเมินสภาพจริง ทั้ งน้ี ให้เป็นไปตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา       
วา่ดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
 

12. การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 

12.1 ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ และ
หมวดวชิาเลือกเสรี ตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 

12.2 ไดจ้  านวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลกัสูตร 
12.3 ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 และผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
12.4 เขา้ร่วมกิจกรรมและประเมินผา่นทุกภาคเรียน 

 

13.  การพฒันารายวชิาในหลกัสูตร 
 

13.1 หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถพฒันารายวชิาเพิ่มเติม
ในแต่ละกลุ่มวชิา เพื่อเลือกเรียนนอกเหนือจากรายวิชาท่ีก าหนดใหเ้ป็นวชิาบงัคบัได ้โดยสามารถพฒันาเป็น
รายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ ผสมผสานเน้ือหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย  กลุ่มวิชา
ภาษาต่างประเทศ  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชาสุขศึกษาและ      
พลศึกษา ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มวิชานั้น ๆ  เพื่อให้บรรลุ
จุดประสงคข์องหมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง   

13.2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเพิ่มเติมรายละเอียด
ของรายวชิาในแต่ละกลุ่มวิชาในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ และสามารถพฒันารายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่ม
สมรรถนะวิชาชีพเลือกได ้ตามความตอ้งการของสถานประกอบการหรือยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ทั้งน้ี ตอ้งพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์สาขาวิชาและ
สมรรถนะวชิาชีพสาขางานดว้ย 

13.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถพฒันารายวิชาเพิ่มเติมได ้
ตามความตอ้งการของสถานประกอบการ ชุมชน ทอ้งถ่ิน หรือยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขนัของประเทศ และหรือเพื่อการศึกษาต่อ 

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

14.1 การพฒันาหลกัสูตรหรือการปรับปรุงสาระส าคญัของหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบนั
การอาชีวศึกษา และสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.2 การอนุมติัหลกัสูตร ให้เป็นหน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.3 การประกาศใชห้ลกัสูตรใหท้ าเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
14.4 การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถ

ด าเนินการได ้โดยตอ้งรายงานใหส้ านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
 

15.  การประกนัคุณภาพของหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

 ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนไว ้
ใหช้ดัเจน อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ   

15.1 หลกัสูตรท่ียดึโยงกบัมาตรฐานอาชีพ 
15.2 ครู ทรัพยากรและการสนบัสนุน 
15.3 วธีิการจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล 
15.4 ผูส้ าเร็จการศึกษา 
 

ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจดัให้มีการ
ประเมินและรายงานผลการด าเนินการหลกัสูตร เพื่อพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตรท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ
อยา่งต่อเน่ือง อยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 
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การก าหนดรหัสวชิาหลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พทุธศักราช 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สาขาวิชา 

ท–ป–น 

11  กลุ่มวิชาภาษาไทย 
12  กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 
13  กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร ์
14  กลุ่มวชิาคณิตศาสตร ์
15  กลุ่มวชิาสังคมศกึษา 
16  กลุ่มวชิาสุขศกึษาและพลศึกษา 
17  กลุ่มวชิาบูรณาการ 
20  กลุ่มกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
9X  กลุ่มวิชาเลือกเสร ี

01 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
02 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
03 ประเภทวิชาศิลปกรรม 
04 ประเภทวิชาคหกรรม 
05 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

ชื่อวิชา 

ล าดับที่วิชา    01-99 

กลุ่มวิชา สาขาวชิา/วิชาเรียนร่วม 

1 2 3 4 5 - 6 7 8 9 
 

หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 
2 X X 0 0 
 

หมวดวชิาสมรรถนะวิชาชีพ 
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

10  กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสูตร (การประกอบอาชีพ) 
20  กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสูตร (คอมพิวเตอร์) 

หมวดวชิาสมรรถนะวิชาชีพ 
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

10  กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชา 

10  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืน้ฐาน 
20  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
21-49  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 
51-79  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี) 
80  กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 
85  กลุ่มวชิาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
9X  กลุ่มวิชาชีพเลือกเสร ี

หมวดวชิาสมรรถนะวิชาชีพ 

2  หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  ปวช. 

06 ประเภทวิชาประมง 
07 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
08 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
09 ประเภทวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
10 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตร ี

หลักสูตร 

2 0 0 0 1 
 
2 X X 0 0 
 
2 X X X X 

 

ประเภทวิชา 

0 วิชาเรียนร่วม 

(-)  รายวิชาพัฒนาโดยส่วนกลาง   (*)   รายวิชาพัฒนาโดยสถานศกึษา 
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 

สาขาวชิาการท่องเทีย่ว 
 

จุดประสงค์สาขาวชิา 
 

1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการส่ือสาร ทักษะการคิดและการ
แกปั้ญหา ทกัษะทางสังคมและการด ารงชีวติในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

2. เพื่อให้มีความเขา้ใจและสามารถประยุกต์ใช้หลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และหลกัการงานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพการท่องเท่ียวให้ทนัต่อ
การเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการท างานในกลุ่มงานพื้นฐานดา้นการท่องเท่ียว 
4. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานดา้นการท่องเท่ียวในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้ง

ใชค้วามรู้ และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้
5. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานการท่องเท่ียวในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการ

ใชค้วามรู้ และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้
6. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานและด ารงชีวติโดยประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการ

ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ค  านึงถึงความปลอดภัยต่อตนเอง ผูอ่ื้นและการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

7. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวินัย มีความ
รับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
คุณภาพของผู ้ส าเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศ นียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว  สาขาวชิาการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

1.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ความกตญัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั การมีจิตส านึกและเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพ
และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ประพฤติปฏิบติัตาม
บทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และจิตสานึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

1.2 ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ไดแ้ก่ ความมีวนิยั ความรับผิดชอบ ความรักสามคัคี มีมนุษย-
สัมพนัธ์ ความเช่ือมั่นในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ขยนั ประหยดั อดทน พึ่ งตนเอง
ต่อตา้นความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบติัตนและปฏิบติังานโดยค านึงถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

2. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 
2.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่  

2.1.1 หลกัการใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 
2.1.2 หลกัการใชเ้หตุผล คิดวเิคราะห์ แกปั้ญหาและการจดัการ 
2.1.3 หลกัการด ารงตนและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 
2.1.4 หลกัการปรับตวัและด าเนินชีวติในสังคมสมยัใหม่ 

2.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่  
2.2.1 ทกัษะการส่ือสารโดยใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.2.2 ทกัษะการคิดและการแก้ปัญหาโดยใช้หลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์  
2.2.3 ทกัษะทางสังคมและการด ารงชีวิตตามหลกัศาสนา วฒันธรรมและความเป็นพลเมือง 

และหลกัการพฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยั 
2.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

2.3.1 ส่ือสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต 
ประจ าวนัและในงานอาชีพ 

2.3.2 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์               
และคณิตศาสตร์ 
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2.3.3 ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา วฒันธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิ
หนา้ท่ีพลเมือง 

2.3.4 พฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยัโดยใชห้ลกัการและกระบวนการดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ 
3.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่ 

3.1.1 หลกัการทัว่ไปของงานอาชีพเฉพาะและการวเิคราะห์เบ้ืองตน้ 
3.1.2 หลกัการตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหา 
3.1.3 หลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ 
3.1.4 หลกัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.1.5 หลกัการจดัการงานอาชีพ  

3.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่ 
3.2.1 ทกัษะการเลือกและประยกุตใ์ชว้ธีิการ เคร่ืองมือและวสัดุขั้นพื้นฐานในการปฏิบติังาน 
3.2.2 ทกัษะการปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนท่ีก าหนด 
3.2.3 ทกัษะการคิด วเิคราะห์และแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 
3.2.4 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
3.2.5 ทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

3.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผดิชอบ ไดแ้ก่ 
3.3.1 วางแผน ด าเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยค านึงถึงการบริหารงาน

คุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพการท่องเท่ียว ตามหลกัการและกระบวนการ 
3.3.3 เลือก  ใช้และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ  วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและ

กระบวนการ โดยค านึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 
3.3.4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพฒันาและสนบัสนุนงานอาชีพ 
3.3.5   ใชห้ลกัการและกระบวนการของการเป็นผูใ้ห้บริการในการปฏิบติังานการท่องเท่ียว 
3.3.6   ประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นศิลปวฒันธรรมไทยในการปฏิบติังานการท่องเท่ียว 
3.3.7   ปฏิบัติงานให้การบริการการท่องเท่ียวภายใต้ความแตกต่างด้านวฒันธรรมของ                         

การท่องเท่ียว 
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สาขางานการท่องเทีย่ว 
3.3.8 ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาในงานอาชีพการท่องเท่ียวท่ีไม่อยู่ภายใต ้                     

การควบคุมในบางเร่ือง 
3.3.9 ประยุกต์ใช้ความรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานการท่องเท่ียว 
3.3.10  ใหค้  าแนะน าพื้นฐานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 
3.3.11  จดัท าและเสนอขายรายการน าเท่ียวได้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการ                     

ของตลาดและกลุ่มนกัท่องเท่ียว 
3.3.12  เตรียมอุปกรณ์และใหบ้ริการน าเท่ียวนกัท่องเท่ียวตามรายการน าเท่ียว 
3.3.13  ปฏิบติังานส านกังานบริษทัน าเท่ียวไดต้ามขั้นตอนและวธีิการ 
3.3.14  ปฏิบติังานดา้นการท่องเท่ียวไดต้ามมาตรฐานการบริการทางการท่องเท่ียว 
3.3.15  ส่ือสารดว้ยภาษาต่างประเทศในงานบริการการท่องเท่ียว 
3.3.16  ติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาชีพและเทคโนโลยเีพื่อการพฒันางานบริการ การท่องเท่ียว 
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โครงสร้าง 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
สาขาวชิาการท่องเที่ยว 

 

 ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2562   ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวิชาการท่องเท่ียว จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า  
103  หน่วยกิตและเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 

 

1.  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกติ 
1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 
1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  4  หน่วยกิต) 
1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  4  หน่วยกิต) 
1.5 กลุ่มวชิาสังคมศึกษา (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่นอ้ยกวา่  2  หน่วยกิต) 

 

2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกติ 
2.1  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน (21  หน่วยกิต) 
2.2  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ (24  หน่วยกิต) 
2.3  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่  18  หน่วยกิต) 
2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 
2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 
 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกติ 
 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกติ 
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1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 22   หน่วยกติ 
 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย  (ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกติ) 
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1101 จ านวน 2 หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีก าหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-2 
20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-1 
20000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ 0-2-1 
20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 0-2-1 
20000*1101 ถึง 20000*1199  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาไทยท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  (ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ) 
 

ให้เรียนรายวิชา 20000-1201 ส าหรับภาคเรียนท่ี 1 และรายวิชา 20000-1208 ส าหรับภาคเรียนท่ี 6    
รวม 2 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาภาษาองักฤษรายวิชาอ่ืนท่ีสอดคลอ้งกบัประเภทวิชาท่ีเรียน จนครบ
หน่วยกิตท่ีก าหนด 
 

1.2.1 กลุ่มภาษาองักฤษ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1201 ภาษาองักฤษในชีวติจริง 0-2-1 
20000-1202 ภาษาองักฤษฟัง – พูด 0-2-1 
20000-1203 การอ่านส่ือส่ิงพิมพภ์าษาองักฤษ 0-2-1 
20000-1204 การเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั 0-2-1 
20000-1205 ภาษาองักฤษสถานประกอบการ 0-2-1 
20000-1206 ภาษาองักฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-1 
20000-1207 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 
20000-1208 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน 0-2-1 
20000-1210 ภาษาองักฤษส าหรับงานธุรกิจ 0-2-1 
20000-1215 ภาษาองักฤษส าหรับงานท่องเท่ียว 0-2-1 
20000-1216 ภาษาองักฤษส าหรับงานโรงแรม 0-2-1 
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1.2.2 กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 
 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวิชาต่อไปน้ี ไปจดัการเรียนการสอน
เพิ่มเติมในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ หรือในกลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1220 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1221 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1222 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1223 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1224 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1225 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1226 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1227 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1229 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1230 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1231 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1232 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1233 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1234 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1235 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1236 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1237 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1238 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1239 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1240 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1241 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1242 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1243 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1244 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1245 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000*1201 ถึง 20000*1299  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกติ)  
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1301 จ  านวน 2 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีก าหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1301 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ 1-2-2 
20000-1303 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-2 
20000-1306 โครงงานวทิยาศาสตร์ 0-2-1 

 20000*1301 ถึง 20000*1399  รายวชิาในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

1.4 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกติ) 
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1401 จ  านวน 2 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีก าหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-2 
20000-1404 คณิตศาสตร์ธุรกิจบริการ 2-0-2 
20000-1406 สถิติการทดลอง 2-0-2  
20000*1401 ถึง 20000*1499  รายวชิาในกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

 

1.5 กลุ่มวชิาสังคมศึกษา  (ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกติ) 
 

ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1501 หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม 2-0-2 
20000-1502 ประวติัศาสตร์ชาติไทย 1-0-1 

 

 รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศึกษาทีแ่นะน าเพิม่เติม 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาต่อไปน้ี ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในกลุ่มวชิาสังคมศึกษา หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1503 ทกัษะชีวติและสังคม 2-0-2 
20000-1504 ภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ไทย 2-0-2 
20000-1505 อาเซียนศึกษา 1-0-1 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบนั 1-0-1 
20000-1507 วฒันธรรมอาเซียน 1-0-1 
20000*1501 ถึง 20000*1599  รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศึกษาท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  (ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ) 
 

ให้ เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสุขศึกษา และกลุ่มพลศึกษา รวมกันไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต                  
หรือเลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มบูรณาการ ไม่นอ้ยกวา่  2  หน่วยกิต 

 

1.6.1 กลุ่มสุขศึกษา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1601 ทกัษะการด ารงชีวติเพื่อสุขภาวะ 1-0-1 
20000-1602 เพศวถีิศึกษา 1-0-1 

 

1.6.2 กลุ่มพลศึกษา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1603 พลศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาพ 0-2-1 
20000-1604 พลศึกษาเพื่อพฒันากายภาพเฉพาะทาง 0-2-1  

 

1.6.3 กลุ่มบูรณาการ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20000-1605 ทกัษะสุขภาพ 1-2-2 
20000-1606 การพฒันาคุณภาพชีวติ 1-2-2 
20000*1601 ถึง 20000*1699 รายวชิาในกลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  *-*-* 
           ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ   ไม่น้อยกว่า   71   หน่วยกติ 
 2.1 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน  ( 21 หน่วยกิต )  
 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20001-1001 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2-0-2 
20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 2-0-2 

19



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562          ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวชิาการท่องเท่ียว 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1-2-2 
20001-1004 กฎหมายแรงงาน 1-0-1 
20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-2 
20700-1001 อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 1-2-2 
20700-1002 ศิลปวฒันธรรมไทย 1-2-2 
20700-1003 ศิลปะการใหบ้ริการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 1-2-2 
20700-1004 พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 2-0-2 
20700-1005 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว 1-2-2 
20700-1006         ภาษาองักฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเท่ียว                                               1-2-2 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ ( 24  หน่วยกิต)   
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20702 - 2001      ธุรกิจท่องเท่ียว                                                                                                 1-2-2 
20702 - 2002 การท่องเท่ียวชุมชน                                                                         1-2-2        
20702 - 2003      นนัทนาการเพื่อการท่องเท่ียว                                                                        1-2-2            
20702 - 2004      ภาษาองักฤษในการน าเท่ียว 1             1-2-2 

 20702 - 2005      ภาษาองักฤษในการน าเท่ียว 2             1-2-2 
 20702 - 2006      มาตรฐานการท่องเท่ียว  1-2-2 
           20702 - 2007      ประวติัศาสตร์ไทยส าหรับการท่องเท่ียว              2-2-3 
       20702 - 2008      มคัคุเทศก ์                                                                                             2-2-3 
 20702 - 2009      เทคโนโลยเีพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว            2-2-3 
         20702 - 2010      ปฏิบติัการจดัน าเท่ียว                                                                                   1-4-3 
  

 2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  (ไม่นอ้ยกวา่  18  หน่วยกิต) 
   

2.3.1  สาขางานการท่องเทีย่ว 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20702 - 2101 ทรัพยากรท่องเท่ียวภาคเหนือ          1-2-2   
20702 - 2102 ทรัพยากรท่องเท่ียวภาคกลาง   1-2-2 
20702 - 2103 ทรัพยากรท่องเท่ียวภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ                                                           1-2-2 
20702 - 2104 ทรัพยากรท่องเท่ียวภาคใต ้                                            1-2-2 
20700 - 2105   การพฒันาบุคลิกภาพในงานท่องเท่ียว                          1-2-2                                     

20



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 สาขาวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ประเภทวชิาการท่องเท่ียว 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20702 - 2106    อาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อการท่องเท่ียว                                                        1-2-2 
20702 - 2107    ธุรกิจท่ีพกั 2-0-2 
20702 - 2108    ธุรกิจขนส่งเพื่อการท่องเท่ียว                                                                           2-0-2 
20702 - 2109 ธุรกิจ MICE       2-0-2 
20702 - 2110    ศิลปกรรมไทย                                                                                        2-0-2 
20702 - 2111   การท่องเท่ียวอาเซียน                                                                              2-0-2 
20702 - 2112 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 2-0-2 
20702 - 2113 การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 2-0-2 
20702 - 2114 การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 2-0-2 
20702 * 2101 ถึง 20702*2199 รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 
  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 
  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาคี 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20702-5101 ปฏิบติังานการท่องเท่ียว 1 *-*-* 
20702-5102 ปฏิบติังานการท่องเท่ียว 2 *-*-* 
20702-5103 ปฏิบติังานการท่องเท่ียว 3 *-*-* 
20702-5104 ปฏิบติังานการท่องเท่ียว 4 *-*-* 
20702-5105 ปฏิบติังานการท่องเท่ียว 5 *-*-* 
20702-5106 ปฏิบติังานการท่องเท่ียว 6 *-*-* 
 

   ส าห รับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  ไม่น้อยกว่า  18 ห น่วยกิตนั้ น  ให้สถาน ศึกษา                     
และสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกนัวิเคราะห์
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่ อก าหนดรายละเอียด                   
ของแต่ละรายวิชาทวิภาคี ได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใช้ฝึก           
และจ านวนหน่วยกิตเพื่อน าไปจดัท าแผนการฝึกอาชีพ และแนวการวดัและประเมินผลรายวชิา ทั้งน้ี โดยให้
ใชเ้วลาฝึกในสถาน-ประกอบการไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 

 2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ   (4  หน่วยกิต) 
ใหเ้ลือกเรียนรายวชิา 20702-8001 จ านวน 4 หน่วยกิต หรือรายวชิา 20702-8002 และ 20702-8003 

รวม 4 หน่วยกิต 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
20702-8001 ฝึกงาน *-*-4 
20702-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 
20702-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
 

 2.5 โครงการพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ  (4  หน่วยกิต) 
ใหเ้ลือกเรียนรายวชิา 20702-8501 จ านวน 4 หน่วยกิต หรือ รายวชิา 20702-8502 และ 20702-8503 

รวม 4 หน่วยกิต  
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20702-8501 โครงงาน *-*-4 
20702-8502 โครงงาน 1 *-*-2 
20702-8503 โครงงาน 2 *-*-2 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 10  หน่วยกติ 
  ใหเ้ลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจจากรายวชิาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
พุทธศกัราช 2562 ทุกประเภทวชิาและสาขาวชิา 
 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร (2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
ใหจ้ดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร รายวชิา 20000-2001 และ 20000-2002 และเลือกเรียนรายวชิา

กิจกรรมเสริมหลกัสูตรอ่ืนใหค้รบทุกภาคเรียน 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 1 0-2-0 
20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 2 0-2-0 
20000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 
20000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 
20000-2005 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 
20000-2006 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 
20000-2007 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 
20000*2001 ถึง 20000*20XX  กิจกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร/ กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 0-2-0 
   หรือสถานประกอบการจดั 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
หมวดวชิำสมรรถนะแกนกลำง 

กลุ่มวชิำภำษำไทย 
20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-2 
20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-1 
20000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ 0-2-1 
20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 0-2-1 

กลุ่มวชิำภำษำต่ำงประเทศ 
 กลุ่มภำษำองักฤษ 

20000-1201 ภาษาองักฤษในชีวติจริง 0-2-1 
20000-1202 ภาษาองักฤษฟัง - พูด 0-2-1 
20000-1203 การอ่านส่ือส่ิงพิมพภ์าษาองักฤษ 0-2-1 
20000-1204 การเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั 0-2-1 
20000-1205 ภาษาองักฤษสถานประกอบการ  0-2-1 
20000-1206 ภาษาองักฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-1 
20000-1207 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 
20000-1208 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน 0-2-1 
20000-1210 ภาษาองักฤษส าหรับงานธุรกิจ 0-2-1 
20000-1215 ภาษาองักฤษส าหรับงานท่องเท่ียว 0-2-1 
20000-1216 ภาษาองักฤษส าหรับงานโรงแรม 0-2-1 
กลุ่มภำษำต่ำงประเทศอ่ืน 
20000-1220    ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1221 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1222 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1223 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1224 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1225 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1226 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1227 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1229 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1230 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1231 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
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20000-1232    ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1233 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1234 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1235 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1236 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1237 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1238 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1239 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1240 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1241 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1242 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1243 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
20000-1244 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 0-2-1 
20000-1245 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

กลุ่มวชิำวทิยำศำสตร์ 
20000-1301 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ 1-2-2 
20000-1303 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-2 
20000-1306 โครงงานวทิยาศาสตร์ 0-2-1 

กลุ่มวชิำคณติศำสตร์ 
20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-2 
20000-1404 คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ 2-0-2 
20000-1406 สถิติการทดลอง 2-0-2  

กลุ่มวชิำสังคมศึกษำ 
20000-1501 หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม 2-0-2 
20000-1502 ประวติัศาสตร์ชาติไทย 1-0-1 
20000-1503 ทกัษะชีวติและสังคม 2-0-2 
20000-1504 ภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ไทย 2-0-2 
20000-1505 อาเซียนศึกษา 1-0-1 
20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบนั 1-0-1 
20000-1507 วฒันธรรมอาเซียน 1-0-1 
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กลุ่มวชิำสุขศึกษำและพลศึกษำ 
 กลุ่มสุขศึกษำ 

20000-1601 ทกัษะการด ารงชีวติเพื่อสุขภาวะ 1-0-1 
20000-1602 เพศวถีิศึกษา 1-0-1 

 กลุ่มพลศึกษำ 
20000-1603 พลศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาพ 0-2-1 
20000-1604 พลศึกษาเพื่อพฒันากายภาพเฉพาะทาง 0-2-1  
กลุ่มบูรณำกำร 
20000-1605 ทกัษะสุขภาพ 1-2-2 
20000-1606 การพฒันาคุณภาพชีวติ 1-2-2 
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กลุ่มวชิำภำษำไทย 
20000-1101 ภำษำไทยพืน้ฐำน 2-0-2 

 (Basic Thai) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1.  รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาไทยในการส่ือสาร 
2. สามารถเลือกใชภ้าษาไทยไดถู้กตอ้งตามหลกัการใชภ้าษา เหมาะสมกบับุคคล กาลเทศะ โอกาส

และสถานการณ์ 
3. สามารถน าความรู้และทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียนไปใช้ส่ือสาร              

ในชีวติประจ าวนัไดถู้กตอ้งตามหลกัการ 
4. เห็นคุณค่าและความส าคญัของการใชภ้าษาไทยในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาไทยในการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียน 
2. วเิคราะห์ ประเมินค่าสารจากการฟัง การดูและการอ่านตามหลกัการ 
3. พูดติดต่อกิจธุระและในโอกาสต่าง ๆ ตามหลกัการและมารยาทของสังคม 
4. เขียนขอ้ความเพื่อติดต่อกิจธุระ สรุป อธิบาย บรรยายและกรอกขอ้มูลตามหลกัการ 
5. เขียนรายงานเชิงวชิาการ และโครงการตามหลกัการ 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาเก่ียวกบัการรับสารและส่งสารดว้ยภาษาไทย เขียนสะกดค า การใชถ้อ้ยค า ส านวน ระดบัภาษา  

การฟัง การดูและการอ่านข่าว บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรมหรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน             
ดา้นภาษาจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การกล่าวทกัทาย แนะน าตนเองและผูอ่ื้น การพูดในโอกาสต่าง  ๆ
ตามมารยาทของสังคม การตอบรับและปฏิเสธ การแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ การพูดติดต่อกิจธุระ            
พูดสรุปความ พูดแสดงความคิดเห็น การเขียนขอ้ความติดต่อกิจธุระ สรุปความ อธิบาย บรรยาย การกรอก
แบบฟอร์ม การเขียนประวติัยอ่ การเขียนรายงานเชิงวชิาการและการเขียนโครงการ 
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20000-1102 ภำษำไทยเพ่ืออำชีพ 0-2-1 

  (Thai for Careers) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. มีทกัษะในการใชภ้าษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพถูกตอ้งตามหลกัการใชภ้าษา 
2. สามารถน าทกัษะทางภาษาไทยไปใชพ้ฒันาตนเองและงานอาชีพ 
3. เห็นคุณค่าและความส าคญัของการใชภ้าษาไทยในงานอาชีพ 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. วเิคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากการฟัง การดูและการอ่านตามหลกัการ 
2. พดูส่ือสารในงานอาชีพตามหลกัการ 
3. เขียนเอกสารในงานอาชีพตามหลกัการ 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟังค าสั่งหรือขอ้แนะน าการปฏิบติังาน การฟังและดูสารในงานอาชีพจากส่ือ

บุคคล ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การอ่านคู่มือการปฏิบติังาน คู่มือการใช้
อุปกรณ์หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์  การน าเสนอผลงาน การสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือ
กระบวนการผลิตช้ินงานการสัมภาษณ์งาน การพูดติดต่อส่ือสารงาน การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน         
การเขียนโครงการและแผนธุรกิจ และการเขียนโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในงานอาชีพ 
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20000-1103 ภำษำไทยธุรกจิ 0-2-1 
 (Business Thai) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. มีทกัษะในการใชภ้าษาไทยเพื่อส่ือสารในงานธุรกิจถูกตอ้งตามหลกัการใชภ้าษา 
2. สามารถน าทกัษะทางภาษาไทยไปใชพ้ฒันาตนเองและงานธุรกิจ 
3. เห็นคุณค่าและความส าคญัของการใชภ้าษาไทยในงานธุรกิจ 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. วเิคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานธุรกิจจากการฟัง การดูและการอ่านตามหลกัการ 
2. พูดในงานธุรกิจตามหลกัการ 
3. เขียนเอกสารในงานธุรกิจตามหลกัการ 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟังค าสั่งหรือขอ้แนะน าการปฏิบติังาน การฟังและดูสารในงานธุรกิจจากส่ือ

บุคคลส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การอ่านคู่มือการปฏิบติังาน คู่มือการใช้
อุปกรณ์หรือรายละเอียดของผลิตภณัฑ์ การน าเสนอผลงาน การเสนอขายสินคา้และบริการ การพูดติดต่อธุรกิจ 
การสัมภาษณ์งาน การเขียนเพื่อติดต่อธุรกิจ การเขียนรายงานการปฏิบติังาน การเขียนโครงการและแผน
ธุรกิจ และการเขียนโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในงานธุรกิจ 
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20000-1104 กำรพูดภำษำไทยในงำนอำชีพ 0-2-1 

 (Thai Speaking for Careers) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. มีทกัษะในการพูดส่ือสารในงานอาชีพตามหลกัการพูดและศิลปะการพูด 
2. สามารถใชท้กัษะการพูดเพื่อพฒันาบุคลิกภาพและงานอาชีพ 
3. เห็นคุณค่าและความส าคญัของการพูดในงานอาชีพ 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. พูดติดต่อกิจธุระและธุรกิจในงานอาชีพตามหลกัการ 
2. พูดในโอกาสต่าง ๆ เก่ียวกบังานอาชีพตามหลกัการพูดและศิลปะการพูด 
3. แสดงบุคลิกภาพเหมาะสมในการพูดตามโอกาสและสถานการณ์ 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบัติเก่ียวกับการพูดในงานอาชีพ การท าหน้าท่ีโฆษกและพิธีกร การเขียนเค้าโครงการพูด การพูด           

ในโอกาสต่าง ๆ เก่ียวกบังานอาชีพ การพูดแสดงความคิดเห็น การกล่าวรายงาน การน าเสนอผลงาน การบรรยาย            
การสรุป การพูดเสนอขายสินคา้หรือบริการ การกล่าวตอ้นรับ การกล่าวขอบคุณ กล่าวอ าลาอาลยั การกล่าว
สุนทรพจน์ และการกล่าวอวยพร 
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20000-1105 กำรเขียนภำษำไทยในงำนอำชีพ 0-2-1 
 (Thai Writing for Careers) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. มีทกัษะในการเขียนส่ือสารในงานอาชีพตามหลกัการ 
2. สามารถใชท้กัษะการเขียนเพื่อพฒันาตนเองและงานอาชีพ 
3. เห็นคุณค่าและความส าคญัของการเขียนในงานอาชีพ 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. เขียนสะกดค า ค าทบัศพัท ์ศพัทบ์ญัญติั ศพัทเ์ฉพาะวชิาชีพถูกตอ้งตามหลกัการเขียน 
2. เขียนแสดงความคิดเห็นและแสดงความรู้สึกในโอกาสและรูปแบบต่าง ๆ 
3. เขียนขอ้ความติดต่อกิจธุระและธุรกิจในงานอาชีพตามรูปแบบและหลกัการ 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการเขียนในงานอาชีพ การเรียบเรียงถ้อยค า ส านวน โวหารท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั

และงานอาชีพ การเขียนสะกดค า การเขียนค าทบัศพัท ์ศพัทบ์ญัญติั และศพัทเ์ฉพาะวิชาชีพ การเขียนแสดง
ความคิดเห็นและแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ การเขียนรายงานการประชุม บนัทึกขอ้ความ จดหมาย    
กิจธุระและธุรกิจ การเขียนบทร้อยกรอง และการเขียนโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในงานอาชีพ 
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20000-1106 ภำษำไทยเชิงสร้ำงสรรค์ 0-2-1 

 (Creative Thai) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. มีทกัษะในการพูดและเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรคต์ามหลกัการ 
2. สามารถน าทกัษะทางภาษาไทยไปใชพ้ฒันาตนเองและงานอาชีพ 
3. เห็นคุณค่าความส าคญัของการใชภ้าษาไทยเชิงสร้างสรรค ์

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. พูดภาษาไทยเชิงสร้างสรรคต์ามรูปแบบและหลกัการพูด 
2. เขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรคต์ามรูปแบบ โอกาสและหลกัการเขียน 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ การเรียบเรียงถ้อยค า ส านวน โวหาร ภาพลกัษณ์           

ในภาษา การพูด-เล่าเร่ือง การอธิบาย การบรรยาย การพูดโน้มน้าวใจ การน าเสนอผลงาน การเขียน                 
สรุปความ การเขียนบรรยาย การเขียนแสดงความคิดเห็นและแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ การเขียน          
บทร้อยกรอง และโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในงานอาชีพ 
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กลุ่มวชิำภำษำต่ำงประเทศ 
กลุ่มภำษำองักฤษ 
20000-1201 ภำษำองักฤษในชีวติจริง 0-2-1 
 (Real Life English) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในชีวติประจ าวนัและในการปฏิบติังาน 
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนัและในการปฏิบติังาน 
3. ตระหนักถึงความส าคัญ  และเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าว ัน               

และในการปฏิบติังาน 
 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ฟัง-ดูภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนัและในการปฏิบติังาน 
2. สนทนาโตต้อบตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัและในการปฏิบติังาน 
3. อ่านขอ้ความ ก าหนดการและป้ายประกาศภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนัและในการปฏิบติังาน 
4. กรอกแบบฟอร์มท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัและในการปฏิบติังาน 
5. เขียนขอ้ความและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในชีวติประจ าวนัและในการปฏิบติังาน 
6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนัและในการปฏิบติังาน 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนัและในการปฏิบติังาน 

ค าศพัท์ ส านวนภาษาท่ีใช้บ่อย ๆ การสนทนาเก่ียวกบัครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุขภาพ เทศกาล 
ทิศทาง ต าแหน่งท่ีตั้ ง การเดินทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสนทนาทางโทรศพัท์ การอ่านข้อความ 
ก าหนดการ ป้ายประกาศการกรอกแบบฟอร์ม การเขียนขอ้ความและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ภาษา
ตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ภาษาองักฤษ 
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20000-1202 ภำษำองักฤษฟัง - พูด 0-2-1 
(English Listening and Speaking) 

 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเข้าใจเก่ียวกับหลักการฟังและพูดภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าว ัน              

และในการปฏิบติังาน 
2. สามารถฟัง-ดู และพูดภาษาองักฤษตามสถานการณ์ในชีวติประจ าวนัและการปฏิบติังาน 
3. ตระหนักถึงความส าคญัและเห็นประโยชน์ของการฟังและพูดภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั                  

และในการปฏิบติังาน 
 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ฟัง-ดูการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษจากส่ือประเภทต่าง ๆ 
2. ออกเสียงภาษาองักฤษตามหลกัการออกเสียง 
3. สนทนาภาษาองักฤษโตต้อบตามสถานการณ์ 
4. ใชภ้าษาองักฤษตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะการฟังและการพูดภาษาองักฤษ 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู และพูดภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนัและการปฏิบติังาน หลกัและวิธีการ

ฟังและพูดภาษาอังกฤษ การฟัง-ดูการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษจากส่ือประเภทต่าง ๆ การออกเสียง                 
ตามหลักการออกเสียง การใช้ค  าศัพท์ ส านวน และการสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ การใช ้              
ว ัจนะภาษ าและอวัจนะภาษ า (verbal and non-verbal language) ก ารใช้ภ าษ าตามม ารยาทสั งคม                       
และวฒันธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
ภาษาองักฤษ 
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20000-1203 กำรอ่ำนส่ือส่ิงพมิพ์ภำษำองักฤษ 0-2-1 
(Reading Authentic Materials in English) 

 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการอ่านส่ือส่ิงพิมพภ์าษาองักฤษในชีวติประจ าวนัและในการปฏิบติังาน 
2. สามารถอ่านส่ือส่ิงพิมพภ์าษาองักฤษชนิดต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนัและในการปฏิบติังาน 
3. ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นประโยชน์ของการอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าว ัน             

และในการปฏิบติังาน 
 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. อ่านสารคดีและหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษ 
2. อ่านเอกสารประชาสัมพนัธ์ ตาราง แผนภาพและแผนภูมิภาษาองักฤษ 
3. อ่านก าหนดการ บนัทึกขอ้ความ และจดหมายภาษาองักฤษ 
4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบัติเก่ียวกับการอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ภาษาอังกฤษชนิดต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั หลักและกลวิธี       

การอ่านแบบต่าง ๆ การอ่านสารคดี บนัเทิงคดี หนงัสือพิมพ ์เอกสารประชาสัมพนัธ์ โฆษณา แผ่นพบั แผ่นปลิว 
โปสการ์ด ประกาศ ฉลาก ป้ายประกาศ ป้ายเตือน เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ ตาราง แผนภาพ แผนภูมิ ก าหนดการ 
บนัทึกขอ้ความ จดหมาย คู่มือ/กฎระเบียบการปฏิบติังาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะ
การอ่านภาษาองักฤษ 
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20000-1204 กำรเขียนภำษำองักฤษในชีวติประจ ำวนั 0-2-1 

(Everyday English Writing) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนัและในการปฏิบติังาน 
2. สามารถเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนัและในการปฏิบติังาน 
3. ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นประโยชน์ของการ เขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวนั             

และในการปฏิบติังาน 
 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. เขียนขอ้มูลบุคคล ขอ้ความและบนัทึกยอ่ภาษาองักฤษ 
2. เขียนบตัรอวยพรภาษาองักฤษในโอกาสต่าง ๆ 
3. เขียนจดหมายส่วนตวัและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาษาองักฤษ 
4. กรอกแบบฟอร์มภาษาองักฤษชนิดต่าง ๆ 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั หลกัและวิธีการเขียนแบบต่าง ๆ การเขียน

ขอ้มูลบุคคล ข้อความ บนัทึกย่อ บัตรอวยพรในโอกาสต่าง ๆ จดหมายส่วนตวั จดหมายอิเล็กทรอนิกส์       
การกรอกแบบฟอร์ม การใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 
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20000-1205 ภำษำองักฤษสถำนประกอบกำร 0-2-1 
(English for the Workplace) 

 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในสถานประกอบการ 
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษตามสถานการณ์ในสถานประกอบการ 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในสถานประกอบการ 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ฟัง-ดูเร่ืองราวเก่ียวกบัการปฏิบติังาน 
2. สนทนาโตต้อบตามสถานการณ์ในสถานประกอบการ 
3. อ่านขอ้มูล กฎระเบียบ ป้ายประกาศและค าเตือนในสถานประกอบการ 
4. เขียนบนัทึก และกรอกแบบฟอร์มในการปฏิบติังาน 
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นความก้าวหน้าของงานในสถานประกอบการและฝึกทักษะ          

การใชภ้าษาองักฤษ 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในสถานประกอบการ การฟัง-ดู เร่ืองราวเก่ียวกบัการปฏิบติังาน

การสนทนาโต้ตอบเก่ียวกับการต้อนรับ ข้อมูลและโครงสร้างองค์กร ต าแหน่งและหน้าท่ีงาน ทิศทาง 
ต าแหน่งท่ีตั้ง การซ้ือขาย การให้บริการ การสนทนาทางโทรศพัท์ ขั้นตอนการปฏิบติังาน การอ่านขอ้มูล 
กฎระเบียบ ป้ายประกาศ ค าเตือนท่ีพบในสถานประกอบการ การเขียนบนัทึก การกรอกแบบฟอร์ม และ   
การใชเ้ทคโนโลยพีฒันาทกัษะภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 
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20000-1206 ภำษำองักฤษอนิเทอร์เน็ต 0-2-1 
(English for the Internet) 

 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให ้
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบัอินเทอร์เน็ต 
3. ตระหนัก ถึงความส าคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ อินเทอร์เน็ตเพื่ อสืบค้นข้อมูล 

ติดต่อส่ือสารและพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษ 
 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. สืบคน้ขอ้มูลในอินเทอร์เน็ตโดยใชค้  าส าคญั 
2. อ่านค าสั่งและปฏิบติัตามค าสั่งท่ีปรากฎบนหนา้จอ 
3. น าเสนอขอ้มูลท่ีสืบคน้จากเวบ็ไซต ์
4. เขียนขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์ 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษ 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบัอินเทอร์เน็ต ค าศพัท ์ส านวนและโครงสร้างภาษา       

ท่ีพบเห็นบ่อย ๆ การใช้ Web browsers และ Search engines การอ่านค าสั่งและปฏิบติัตามค าสั่งท่ีปรากฎ        
บนหน้าจอ การสืบคน้ขอ้มูลเร่ืองท่ีสนใจ/เร่ืองทางวิชาชีพโดยใช้ค  าส าคญั (Keywords) การอ่าน สรุป และ
น าเสนอข้อมูลท่ีสืบค้นจากเว็บไซต์ (Websites) การเขียนรูปแบบต่าง ๆ บนส่ือสังคมออนไลน์ (Social 
media) และการใชส่ื้อเทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษ 
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20000-1207 ภำษำองักฤษโครงงำน 0-2-1 
(English for Project Work) 

 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการท าโครงงานเป็นภาษาองักฤษ 
2. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการท าโครงงานในเร่ืองท่ีสนใจ 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัและเห็นประโยชน์ของการท าโครงงานเป็นภาษาองักฤษ 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. วางแผนการท าโครงงานในเร่ืองท่ีสนใจหรือบูรณาการกบัสาขาวชิาท่ีเรียน 
2. สืบคน้ขอ้มูลในเร่ืองท่ีสนใจจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
3. ท าโครงงานภาษาองักฤษตามรูปแบบและขั้นตอนการท าโครงงาน 
4. น าเสนอโครงงานตามขั้นตอน 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัท าโครงงานและพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการท าโครงงานเป็นภาษาองักฤษ รูปแบบและขั้นตอนการท าโครงงาน องคป์ระกอบ

ของโครงงาน ศพัท์ ส านวน ประโยค และโครงสร้างภาษาท่ีเก่ียวข้องกับการท าโครงงาน การวางแผน       
การท าโครงงานในเร่ืองท่ีสนใจหรือบูรณาการกับสาขาวิชาท่ีเรียน  การสืบค้นข้อมูลในเร่ืองท่ีสนใจ           
จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ การจดัท าโครงงานตามรูปแบบและขั้นตอน น าเสนอโครงงานตามขั้นตอน         
และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัท าโครงงานและพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
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20000-1208 ภำษำองักฤษเตรียมควำมพร้อมเพ่ือกำรท ำงำน 0-2-1 
(English for Career Preparation) 

 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให ้
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 
3. ตระหนักถึงความส าคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน             

และการปฏิบติังานอาชีพ 
 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. อ่านประกาศรับสมคัรงาน 
2. เขียนจดหมายสมคัรงานและประวติัยอ่ 
3. กรอกแบบฟอร์มใบสมคัรงาน 
4. สนทนาตามสถานการณ์การในการปฏิบติังานอาชีพ 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบัติ เก่ี ยวกับการฟั ง -ดู  พูด  อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ท่ี เก่ียวข้องกับการสมัครงาน                     

และการปฏิบัติงานอาชีพ  การอ่านประกาศรับสมัครงาน  การเขียนจดหมายสมัครงานและประวติัย่อ         
การกรอกแบบฟอร์มใบสมคัรงาน การสมคัรงานออนไลน์ การสัมภาษณ์งาน ค าศพัท ์ส านวนประโยคท่ีใช้
ในการปฏิบติังาน การสนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบติังานอาชีพ  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 
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20000-1210 ภำษำองักฤษส ำหรับงำนธุรกจิ 0-2-1 
  (English for Business) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษส าหรับงานธุรกิจ 
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษทางธุรกิจ 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. อ่านเอกสาร แผน่พบัและคู่มือการปฏิบติังานในงานทางธุรกิจ 
2. สนทนาตามสถานการณ์ทางธุรกิจ 
3. การใหข้อ้มูลสินคา้และบริการ 
4. กรอกแบบฟอร์มทางธุรกิจ 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานธุรกิจ 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบังานธุรกิจ การฟัง-ดูเร่ืองราว

ทางธุรกิจ การอ่านเอกสาร แผน่พบัและคู่มือการปฏิบติังาน การสนทนาตามสถานการณ์ทางธุรกิจ การติดต่อ
ทางโทรศัพท์  การให้ข้อมูลสินค้าและบริการ การเขียนจดหมายธุรกิจ บันทึกข้อความ ข้อความ                
แสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การกรอกแบบฟอร์มทางธุรกิจ และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานธุรกิจ 
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20000-1215 ภำษำองักฤษส ำหรับงำนท่องเทีย่ว 0-2-1 
  (English for Tourism) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษส าหรับงานท่องเท่ียว 
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในงานท่องเท่ียว 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษส าหรับงานท่องเท่ียว 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ฟัง-ดูเร่ืองราวเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว เทศกาล และวฒันธรรม 
2. อ่านป้ายประกาศ สัญลกัษณ์และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่องเท่ียว 
3. สนทนาตามสถานการณ์ในงานท่องเท่ียว 
4. กรอกแบบฟอร์มในการปฏิบติังานท่องเท่ียว 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานท่องเท่ียว 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษส าหรับการท่องเท่ียว การฟัง-ดูเร่ืองราว

เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ เทศกาล วฒันธรรม ประเพณี การอ่านประกาศ สัญลกัษณ์
และกฎระเบียบ ท่ีเก่ียวข้อง การสนทนาตามสถานการณ์ในงานท่องเท่ียว การต้อนรับ  การให้ข้อมูล
ท่องเท่ียว  ก าหนดการเดินทาง การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม การใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม              
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                     
ในงานท่องเท่ียว 
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20000-1216 ภำษำองักฤษส ำหรับงำนโรงแรม 0-2-1 
  (English for Hotel and Hospitality) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษส าหรับงานโรงแรม 
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในงานโรงแรม 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษส าหรับงานโรงแรม 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ฟัง-ดูเร่ืองราวเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรมและบริการ 
2. อ่านเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานโรงแรม 
3. สนทนาตามสถานการณ์ในงานโรงแรม 
4. กรอกแบบฟอร์มในงานโรงแรม 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานโรงแรม 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบัติเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษส าหรับงานโรงแรม การฟัง-ดูเร่ืองราว

เก่ียวกับธุรกิจโรงแรมและบริการ การอ่านเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับงานโรงแรม สัญลักษณ์ กฎระเบียบ            
ท่ีเก่ียวขอ้ง การสนทนาตามสถานการณ์ในงานโรงแรม การตอ้นรับ การให้ขอ้มูลส่ิงอ านวยความสะดวก
และบริการในโรงแรม  การกรอกแบบฟอร์มในงานโรงแรม การใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม                    
และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานโรงแรม 
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กลุ่มภำษำต่ำงประเทศอ่ืน 
 

20000-1220 ภำษำจีนเพ่ือกำรส่ือสำรในชีวติประจ ำวนั 0-2-1 
  (Chinese Communication in Daily Life) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเข้าใจเก่ียวกับหลักการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจ าวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม          

ของเจา้ของภาษา 
2. สามารถฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั 
3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาจีนในชีวิตประจ าวนั 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาจีน 
2. อ่านค าและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาจีน 
3. สนทนาในสถานการณ์ชีวติประจ าวนั 
4. เขียนอกัษรจีนตามหลกัการเขียนภาษาจีน 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาจีนในชีวติประจ าวนั 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบัติ เก่ียวกับการฟัง-ดู  พูด อ่านและเขียนภาษาจีนในชีวิตประจ าว ันตามมารยาทสังคม               

และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาจีน การอ่านค าและประโยค การใช้
ค  าศพัท์ ส านวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจ าวนั  การเขียนอักษรจีน และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาจีนในชีวติประจ าวนั 
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20000-1221 ภำษำจีนเพ่ือกำรส่ือสำรในงำนอำชีพ 0-2-1 
  (Chinese Communication at Work) 
  วชิาบงัคบัก่อน : 20000-1220 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาจีนในงานอาชีพ 
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาจีนในงานอาชีพ 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาจีนในสถานการณ์งานอาชีพ 
2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาจีนเก่ียวกบังานอาชีพ 
4. เขียนค าศพัท ์ส านวนภาษาจีนง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบัติ เก่ียวกับการฟัง-ดู  พูด  อ่านและเขียนภาษาจีนในงานอาชีพ  ฟั ง-ดูการใช้ภาษาจีน                      

ในสถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ              
เร่ืองสั้ น ๆ การเขียนค าศัพท์ ส านวน รูปประโยคเบ้ืองต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา         
ทกัษะภาษาจีนในงานอาชีพ 
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20000-1222 ภำษำญีปุ่่นเพ่ือกำรส่ือสำรในชีวติประจ ำวนั 0-2-1 
  (Japanese Communication in Daily Life) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใช้ภาษาญ่ีปุ่นในชีวิตประจ าวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจา้ของภาษา 
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญ่ีปุ่นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั 
3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในชีวิตประจ าวนั 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาญ่ีปุ่น 
2. อ่านค าและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาญ่ีปุ่น 
3. สนทนาในสถานการณ์ชีวติประจ าวนั 
4. เขียนอกัษรญ่ีปุ่นตามหลกัการเขียนภาษาญ่ีปุ่น 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาญ่ีปุ่นในชีวติประจ าวนั 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญ่ี ปุ่นในชีวิตประจ าวนัตามมารยาทสังคม           

และวฒันธรรมของเจ้าของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอักษรภาษาญ่ี ปุ่น การอ่านค าและประโยค              
การใชค้  าศพัท ์ส านวนการสนทนาในสถานการณ์ชีวติประจ าวนั การเขียนอกัษรญ่ีปุ่น และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาญ่ีปุ่นในชีวติประจ าวนั 
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20000-1223 ภำษำญีปุ่่นเพ่ือกำรส่ือสำรในงำนอำชีพ 0-2-1 
(Japanese Communication at Work) 

  วชิาบงัคบัก่อน : 20000-1222 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในงานอาชีพ 
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญ่ีปุ่นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในงานอาชีพ 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในสถานการณ์งานอาชีพ 
2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาญ่ีปุ่นเก่ียวกบังานอาชีพ 
4. เขียนค าศพัท ์ส านวนภาษาญ่ีปุ่นง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญ่ีปุ่นในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาญ่ีปุ่น                   

ในสถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ              
เร่ืองสั้น ๆ การเขียนค าศพัท์ ส านวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษาญ่ีปุ่นในงานอาชีพ 
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20000-1224 ภำษำเกำหลเีพ่ือกำรส่ือสำรในชีวติประจ ำวนั 0-2-1 
  (Korean Communication in Daily Life) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให ้
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจา้ของภาษา 
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาเกาหลี 
2. อ่านค าและประโยค ตามหลกัการออกเสียงภาษาเกาหลี 
3. สนทนาในสถานการณ์ชีวติประจ าวนั 
4. เขียนอกัษรเกาหลีตามหลกัการเขียนภาษาเกาหลี 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวนัตามมารยาทสังคม        

และวฒันธรรมของเจ้าของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอักษรภาษาเกาหลี การอ่านค าและประโยค            
การใช้ค  าศัพท์ ส านวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจ าวนั การเขียนอักษรเกาหลี และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั 
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20000-1225 ภำษำเกำหลเีพ่ือกำรส่ือสำรในงำนอำชีพ 0-2-1 
  (Korean Communication at Work) 
  วชิาบงัคบัก่อน : 20000-1224 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาเกาหลีในงานอาชีพ 
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเกาหลีในงานอาชีพ 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาเกาหลีในสถานการณ์งานอาชีพ 
2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาเกาหลีเก่ียวกบังานอาชีพ 
4. เขียนค าศพัท ์ส านวนภาษาเกาหลีง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาเกาหลี             

ในสถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ               
เร่ืองสั้น ๆ การเขียนค าศพัท์ ส านวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษาเกาหลีในงานอาชีพ 
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20000-1226 ภำษำเวยีดนำมเพ่ือกำรส่ือสำรในชีวติประจ ำวนั 0-2-1 
  (Vietnamese Communication in Daily Life) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเข้าใจเก่ียวกับหลักการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ าว ันตามมารยาทสั งคม                    

และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเวยีดนามตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั 
3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเวยีดนามในชีวิตประจ าวนั 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาเวยีดนาม 
2. อ่านค าและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาเวยีดนาม 
3. สนทนาในสถานการณ์ชีวติประจ าวนั 
4. เขียนอกัษรเวยีดนามตามหลกัการเขียนภาษาเวยีดนาม 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเวยีดนามในชีวติประจ าวนั 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบติัเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเวียดนามในชีวิตประจ าวนัตามมารยาทสังคม         

และวฒันธรรมของเจ้าของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาเวียดนาม การอ่านค าและประโยค          
การใช้ค  าศพัท์ ส านวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจ าวนั การเขียนอกัษรเวียดนาม และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเวยีดนามในชีวติประจ าวนั 
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20000-1227 ภำษำเวยีดนำมเพ่ือกำรส่ือสำรในงำนอำชีพ 0-2-1 
  (Vietnamese Communication at Work) 
  วชิาบงัคบัก่อน : 20000-1226 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาเวยีดนามในงานอาชีพ 
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเวยีดนามตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเวยีดนามในงานอาชีพ 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาเวยีดนามในสถานการณ์งานอาชีพ 
2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาเวยีดนามเก่ียวกบังานอาชีพ 
4. เขียนค าศพัท ์ส านวนภาษาเวยีดนามง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเวียดนามในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใชภ้าษาเวียดนาม

ในสถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ          
เร่ืองสั้ น ๆการเขียนค าศพัท์ ส านวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษาเวยีดนามในงานอาชีพ 
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20000-1228 ภำษำอนิโดนีเซียเพ่ือกำรส่ือสำรในชีวติประจ ำวนั 0-2-1 
  (Indonesian Communication in Daily Life) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเข้าใจเก่ียวกับหลักการใช้ภาษาอินโดนีเซียในชีวิตประจ าว ันตามมารยาทสังคม                

และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอินโดนีเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจ าวนั 
3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาอินโดนีเซียในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาอินโดนีเซีย 
2. อ่านค าและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาอินโดนีเซีย 
3. สนทนาในสถานการณ์ชีวติประจ าวนั 
4. เขียนอกัษรอินโดนีเซียตามหลกัการเขียนภาษาอินโดนีเซีย 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซียในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอินโดนีเซียในชีวิตประจ าวนัตามมารยาทสังคม

และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาอินโดนีเซีย การอ่านค าและประโยค  
การใช้ค  าศพัท์ ส านวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจ าวนั การเขียนอกัษรอินโดนีเซีย และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซียในชีวติประจ าวนั 
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20000-1229 ภำษำอนิโดนีเซียเพ่ือกำรส่ือสำรในงำนอำชีพ 0-2-1 
  (Indonesian Communication at Work) 
  วชิาบงัคบัก่อน : 20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให ้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาอินโดนีเซียในงานอาชีพ 
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอินโดนีเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาอินโดนีเซียในงานอาชีพ 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาอินโดนีเซียในสถานการณ์งานอาชีพ 
2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาอินโดนีเซียเก่ียวกบังานอาชีพ 
4. เขียนค าศพัท ์ส านวนภาษาอินโดนีเซียง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอินโดนีเซียในงานอาชีพ  ฟัง-ดูการใช้ภาษา

อินโดนีเซียในสถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่าน
ขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ การเขียนค าศพัท ์ส านวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันา
ทกัษะภาษาอินโดนีเซียในงานอาชีพ 
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20000-1230 ภำษำพม่ำเพ่ือกำรส่ือสำรในชีวติประจ ำวนั 0-2-1 
  (Burmese Communication in Daily Life) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจ าวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม 

ของเจา้ของภาษา 
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั 
3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาพม่าในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาพม่า 
2. อ่านค าและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาพม่า 
3. สนทนาในสถานการณ์ชีวติประจ าวนั 
4. เขียนอกัษรพม่าตามหลกัการเขียนภาษาพม่า 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาพม่าในชีวติประจ าวนั 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าในชีวิตประจ าวนัตามมารยาทสังคม            

และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาพม่า การอ่านค าและประโยค การใช้
ค  าศพัท์ ส านวนการสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจ าวนั การเขียนอกัษรพม่า และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาพม่าในชีวติประจ าวนั 
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20000-1231 ภำษำพม่ำเพ่ือกำรส่ือสำรในงำนอำชีพ 0-2-1 
  (Burmese Communication at Work) 
  วชิาบงัคบัก่อน : 20000-1230 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาพม่าในงานอาชีพ 
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาพม่าในงานอาชีพ 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาพม่าในสถานการณ์งานอาชีพ 
2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาพม่าเก่ียวกบังานอาชีพ 
4. เขียนค าศพัท ์ส านวนภาษาพม่าง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาพม่า                 

ในสถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ              
เร่ืองสั้น ๆ การเขียนค าศพัท์ ส านวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษาพม่าในงานอาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2562   หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

20000-1232 ภำษำเขมรเพ่ือกำรส่ือสำรในชีวติประจ ำวนั 0-2-1 
  (Khmer Communication in Daily Life) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใช้ภาษาเขมรในชีวิตประจ าวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจา้ของภาษา 
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเขมรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั 
3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเขมรในชีวิตประจ าวนั 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาเขมร 
2. อ่านค าและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาเขมร 
3. สนทนาในสถานการณ์ชีวติประจ าวนั 
4. เขียนอกัษรเขมรตามหลกัการเขียนภาษาเขมร 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเขมรในชีวติประจ าวนั 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเขมรในชีวิตประจ าวนัตามมารยาทสังคม                 

และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาเขมร การอ่านค าและประโยค การใช้
ค  าศพัท์ ส านวนการสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจ าวนั การเขียนอกัษรเขมร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเขมรในชีวติประจ าวนั 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2562   หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

20000-1233 ภำษำเขมรเพ่ือกำรส่ือสำรในงำนอำชีพ 0-2-1 
  (Khmer Communication at Work) 
  วชิาบงัคบัก่อน : 20000-1232 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาเขมรในงานอาชีพ 
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเขมรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเขมรในงานอาชีพ 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาเขมรในสถานการณ์งานอาชีพ 
2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาเขมรเก่ียวกบังานอาชีพ 
4. เขียนค าศพัท ์ส านวนภาษาเขมรง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเขมรในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาเขมร                   

ในสถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ               
เร่ืองสั้น ๆ การเขียนค าศพัท์ ส านวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษาเขมรในงานอาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2562   หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

20000-1234 ภำษำลำวเพ่ือกำรส่ือสำรในชีวติประจ ำวนั 0-2-1 
  (Laotian Communication in Daily Life) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใช้ภาษาลาวในชีวิตประจ าวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม        

ของเจา้ของภาษา 
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาลาวตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั 
3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาลาวในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาลาว 
2. อ่านค าและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาลาว 
3. สนทนาในสถานการณ์ชีวติประจ าวนั 
4. เขียนอกัษรลาวตามหลกัการเขียนภาษาลาว 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาลาวในชีวติประจ าวนั 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบัติ เก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาลาวในชีวิตประจ าว ันตามมารยาทสังคม                  

และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาลาว การอ่านค าและประโยค การใช้
ค  าศพัท์ ส านวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจ าวนั การเขียนอกัษรลาว และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาลาวในชีวติประจ าวนั 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2562   หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

20000-1235 ภำษำลำวเพ่ือกำรส่ือสำรในงำนอำชีพ 0-2-1 
  (Laotian Communication at Work) 
  วชิาบงัคบัก่อน : 20000-1234 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาลาวในงานอาชีพ 
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาลาวตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาลาวในงานอาชีพ 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาลาวในสถานการณ์งานอาชีพ 
2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาลาวเก่ียวกบังานอาชีพ 
4. เขียนค าศพัทส์ านวนภาษาลาวง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบัติ เก่ียวกับการฟัง-ดู  พูด อ่านและเขียนภาษาลาวในงานอาชีพ ฟั ง-ดูการใช้ภาษาลาว                 

ในสถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ                 
เร่ืองสั้น ๆ การเขียนค าศพัท์ ส านวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษาลาวในงานอาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2562   หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

20000-1236 ภำษำมำเลเซียเพ่ือกำรส่ือสำรในชีวติประจ ำวนั 0-2-1 
  (Malaysian Communication in Daily Life) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษามาเลเซียในชีวิตประจ าวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจา้ของภาษา 
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษามาเลเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั 
3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษามาเลเซียในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาบามาเลเซีย 
2. อ่านค าและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษามาเลเซีย 
3. สนทนาในสถานการณ์ชีวติประจ าวนั 
4. เขียนอกัษรมาเลเซียตามหลกัการเขียนภาษามาเลเซีย 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียในชีวติประจ าวนั 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษามาเลเซียในชีวิตประจ าวนัตามมารยาทสังคม          

และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษามาเลเซีย การอ่านค าและประโยค การใช้
ค  าศัพท์ ส านวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจ าวนั การเขียนอักษรภาษามาเลเซีย และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียในชีวติประจ าวนั 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2562   หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

20000-1237 ภำษำมำเลเซียเพ่ือกำรส่ือสำรในงำนอำชีพ 0-2-1 
  (Malaysian Communication at Work) 
  วชิาบงัคบัก่อน : 20000-1236 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษามาเลเซียในงานอาชีพ 
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษามาเลเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษามาเลเซียในงานอาชีพ 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ฟัง -ดูการใชภ้าษามาเลเซียในสถานการณ์งานอาชีพ 
2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษามาเลเซียเก่ียวกบังานอาชีพ 
4. เขียนค าศพัทส์ านวนภาษามาเลเซียง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษามาเลเซียในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษามาเลเซีย 

ในสถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ               
เร่ืองสั้น ๆ การเขียนค าศพัท์ ส านวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษามาเลเซียในงานอาชีพ 
 

60



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2562   หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

20000-1238 ภำษำฟิลปิิโนเพ่ือกำรส่ือสำรในชีวติประจ ำวนั 0-2-1 
  (Filipino Communication in Daily Life) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาฟิลิปิโนในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจา้ของภาษา 
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฟิลิปิโนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั 
3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาฟิลิปิโนในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาฟิลิปิโน 
2. อ่านค าและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาฟิลิปิโน 
3. สนทนาในสถานการณ์ชีวติประจ าวนั 
4. เขียนอกัษรฟิลิปิโนตามหลกัการเขียนภาษาฟิลิปิโน 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโนในชีวติประจ าวนั 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฟิลิปิโนในชีวิตประจ าวนัตามมารยาทสังคม           

และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาฟิลิปิโน การอ่านค าและประโยค การใช้
ค  าศพัท์ ส านวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจ าวนั การเขียนอกัษรฟิลิปิโนและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโนในชีวติประจ าวนั 
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20000-1239 ภำษำฟิลปิิโนเพ่ือกำรส่ือสำรในงำนอำชีพ 0-2-1 
  (Filipino Communication at Work) 
  วชิาบงัคบัก่อน : 20000-1238 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาฟิลิปิโนในงานอาชีพ 
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฟิลิปิโนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาฟิลิปิโนในงานอาชีพ 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาฟิลิปิโนในสถานการณ์งานอาชีพ 
2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาฟิลิปิโนเก่ียวกบังานอาชีพ 
4. เขียนค าศพัท ์ส านวนภาษาฟิลิปิโนง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฟิลิปิโนในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาฟิลิปิโน          

ในสถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ               
เร่ืองสั้น ๆ การเขียนค าศพัท์ ส านวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษาฟิลิปิโนในงานอาชีพ 
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20000-1240 ภำษำรัสเซียเพ่ือกำรส่ือสำรในชีวติประจ ำวนั 0-2-1 
  (Russian Communication in Daily Life) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษารัสเซียในชีวิตประจ าวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจา้ของภาษา 
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษารัสเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั 
3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษารัสเซียในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษารัสเซีย 
2. อ่านค าและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษารัสเซีย 
3. สนทนาในสถานการณ์ชีวติประจ าวนั 
4. เขียนอกัษรรัสเซียตามหลกัการเขียนภาษารัสเซีย 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษารัสเซียในชีวติประจ าวนั 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษารัสเซียในชีวิตประจ าวนัตามมารยาทสังคม         

และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษารัสเซีย การอ่านค าและประโยค การใช้
ค  าศพัท์ ส านวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจ าวนั การเขียนอกัษรรัสเซีย และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษารัสเซียในชีวติประจ าวนั 
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20000-1241 ภำษำรัสเซียเพ่ือกำรส่ือสำรในงำนอำชีพ 0-2-1 
  (Russian Communication at Work) 
  วชิาบงัคบัก่อน : 20000-1240 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษารัสเซียในงานอาชีพ 
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษารัสเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษารัสเซียในงานอาชีพ 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ฟัง -ดูการใชภ้าษารัสเซียในสถานการณ์งานอาชีพ 
2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษารัสเซียเก่ียวกบังานอาชีพ 
4. เขียนค าศพัท ์ส านวนภาษารัสเซียง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษารัสเซียในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษารัสเซีย              

ในสถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ              
เร่ืองสั้น ๆ การเขียนค าศพัท์ ส านวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษารัสเซียในงานอาชีพ 
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20000-1242 ภำษำเยอรมันเพ่ือกำรส่ือสำรในชีวติประจ ำวนั 0-2-1 
  (German Communication in Daily Life) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาเยอรมนัในชีวิตประจ าวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจา้ของภาษา 
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเยอรมนัตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั 
3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเยอรมนัในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาเยอรมนั 
4. อ่านค าและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาเยอรมนั 
5. สนทนาในสถานการณ์ชีวติประจ าวนั 
6. เขียนอกัษรเยอรมนัตามหลกัการเขียนภาษาเยอรมนั 
7. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนัในชีวติประจ าวนั 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเยอรมันในชีวิตประจ าวนัตามมารยาทสังคม              

และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาเยอรมนั การอ่านค าและประโยค การใช้
ค  าศพัท์ ส านวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจ าวนั การเขียนอกัษรเยอรมนั และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนัในชีวติประจ าวนั 
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20000-1243 ภำษำเยอรมันเพ่ือกำรส่ือสำรในงำนอำชีพ 0-2-1 
  (German Communication at Work) 
  วชิาบงัคบัก่อน : 20000-1242 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาเยอรมนัในงานอาชีพ 
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเยอรมนัตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเยอรมนัในงานอาชีพ 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาเยอรมนัในสถานการณ์งานอาชีพ 
2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาเยอรมนัเก่ียวกบังานอาชีพ 
4. เขียนค าศพัท ์ส านวนภาษาเยอรมนัง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเยอรมนัในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาเยอรมนั           

ในสถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ           
เร่ืองสั้น ๆ การเขียนค าศพัท์ ส านวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษาเยอรมนัในงานอาชีพ 
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20000-1244 ภำษำฝร่ังเศสเพ่ือกำรส่ือสำรในชีวติประจ ำวนั 0-2-1 
  (French Communication in Daily Life) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาฝร่ังเศสในชีวิตประจ าวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจา้ของภาษา 
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฝร่ังเศสตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั 
3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาฝร่ังเศสในชีวิตประจ าวนั 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาฝร่ังเศส 
2. อ่านค าและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาฝร่ังเศส 
3. สนทนาในสถานการณ์ชีวติประจ าวนั 
4. เขียนอกัษรฝร่ังเศสตามหลกัการเขียนภาษาฝร่ังเศส 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศสในชีวติประจ าวนั 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจ าวนัตามมารยาทสังคม          

และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาฝร่ังเศส การอ่านค าและประโยค การใช้
ค  าศพัท์ ส านวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจ าวนั การเขียนอกัษรฝร่ังเศส และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศสในชีวติประจ าวนั 
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20000-1245 ภำษำฝร่ังเศสเพ่ือกำรส่ือสำรในงำนอำชีพ 0-2-1 
  (French Communication at Work) 
  วชิาบงัคบัก่อน : 20000-1244 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาฝร่ังเศสในงานอาชีพ 
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฝร่ังเศสตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาฝร่ังเศสในงานอาชีพ 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาฝร่ังเศสในสถานการณ์งานอาชีพ 
2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 
3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบังานอาชีพ 
4. เขียนค าศพัท ์ส านวนภาษาฝร่ังเศสง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฝร่ังเศสในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาฝร่ังเศส    

ในสถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ             
เร่ืองสั้น ๆ การเขียนค าศพัท์ ส านวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษาฝร่ังเศสในงานอาชีพ 
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กลุ่มวชิำวทิยำศำสตร์ 
 

20000-1301 วทิยำศำสตร์เพ่ือพฒันำทกัษะชีวติ 1-2-2 
 (Science for Life Skills) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเข้าใจเก่ียวกับหน่วยและการว ัด แรงและการเคล่ือนท่ี  นาโนเทคโนโลยี อะตอม               

และตารางธาตุ สาร และการเปล่ียนแปลง 
2. สามารถส ารวจตรวจสอบเก่ียวกบัการวดั การเคล่ือนท่ี อะตอมและธาตุ สาร และท ากิจกรรม

โครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ      
และชีวติประจ าวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาและส ารวจตรวจสอบดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์ 

หน่วยและการวดั อะตอมและตารางธาตุ สารและการเปล่ียนแปลง นาโนเทคโนโลยีและระบบ
นิเวศ 

2. คิดค านวณเก่ียวกบัหน่วยและการวดั แรงและการเคล่ือนท่ีตามหลกัการ 
3. ปฏิบติักิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
4. ป ฏิบั ติท ดลอง เก่ี ยวกับ ส าร  ก าร เป ล่ี ยนแปลงและป ฏิ กิ ริย า เค มี ใน ชี วิตป ระจ าว ัน                         

โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ หน่วย      

และการวดั แรง การเคล่ือนท่ี นาโนเทคโนโลยี โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ สารและการเปล่ียนแปลง 
ปฏิกิริยาเคมีในชีวติประจ าวนั ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยชีีวภาพและระบบนิเวศ 
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20000-1303 วทิยำศำสตร์เพ่ือพฒันำอำชีพธุรกจิและบริกำร 1-2-2 
 (Science for Business and Services) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัพนัธุกรรม สารเคมีในชีวิตประจ าวนั เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรียใ์นอาหาร 

ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์ ไฟฟ้าและคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  
2. สามารถส ารวจตรวจสอบเก่ียวกบัการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม ผลกระทบของสารเคมี

และคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าต่อมนุษยโ์ดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
3. สามารถทดลองทดสอบเก่ียวกบัสารเคมีในชีวิตประจ าวนัและในงานอาชีพ จุลินทรียใ์นอาหาร 

สมบติัของปิโตรเลียมและพอลิเมอร์โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาและส ารวจตรวจสอบดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพนัธุกรรม สารเคมีในชีวิตประจ าวนั เทคโนโลยชีีวภาพ จุลินทรียใ์นอาหาร 

ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์ ไฟฟ้าและคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
2. ส ารวจตรวจสอบเก่ียวกบัการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมตามหลกัพนัธุศาสตร์ 
3. วเิคราะห์ผลกระทบของสารเคมีและคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าต่อมนุษยต์ามหลกัการ 
4. ส ารวจตรวจสอบเก่ียวกบัสมบติัของปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
5. ส ารวจตรวจสอบเก่ียวกับไฟฟ้าในชีวิตประจ าวนัและคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าตามหลักการ            

และกระบวนการ 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม สารเคมีในชีวติประจ าวนั และในงาน

อาชีพ เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรียใ์นอาหาร ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ์ พอลิเมอร์และผลิตภณัฑ์ ไฟฟ้า           
ในชีวติประจ าวนั และคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
 

70



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2562   หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

20000-1306 โครงงำนวทิยำศำสตร์ 0-2-1 
 (Science Projects) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1.  มีทกัษะในการคิดและแกปั้ญหาโดยใชก้ระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์จดัท าโครงงาน 

วทิยาศาสตร์ เขียนรายงาน และน าเสนอผลงานอยา่งเป็นระบบ 
2.  สามารถน าทักษะกระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้พัฒนาตนเอง              

และงานอาชีพ 
3.  มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการศึกษาและส ารวจตรวจสอบดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. วเิคราะห์สภาพปัญหาและเหตุผลความจ าเป็นในการแกปั้ญหาหรือพฒันางาน 
2. เขียนโครงงานวทิยาศาสตร์ตามหลกัการและรูปแบบท่ีก าหนด 
3. แก้ปัญหาหรือพัฒนางานในโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์              

เพื่อสืบเสาะหาความรู้ ทดลอง ทดสอบและสรุปรายงาน 
4. เขียนรายงานการท าโครงงานวทิยาศาสตร์ 
5. เสนอผลงานโครงงานวทิยาศาสตร์ตามรูปแบบท่ีก าหนด 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบติัเก่ียวกบัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ 

ขั้นตอนการท าโครงงานวทิยาศาสตร์ การเขียนรายงาน การจดันิทรรศการและการน าเสนอผลงานโครงงาน
วทิยาศาสตร์ 
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กลุ่มวชิำคณติศำสตร์ 
 

20000-1401 คณติศำสตร์พืน้ฐำนอำชีพ 2-0-2 
 (Basic Mathematics for Careers) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร สถิติเบ้ืองตน้ 

การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง การวดัต าแหน่งและการวดัการกระจายของขอ้มูล 
2.  มีทกัษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้น 

สองตวัแปร สถิติเบ้ืองตน้ การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง การวดัต าแหน่งและการวดัการกระจาย
ของขอ้มูล และน าไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3.  มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ                   
และมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1.  ประยุกต์ความรู้เก่ียวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร                

ไปใชใ้นสถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนด 
2.  สร้างตารางแจกแจงความถ่ี กราฟหรือแผนภูมิ และตีความหมายหรือวิเคราะห์ขอ้มูลจากตาราง 

กราฟหรือแผนภูมิ  
3.  เลือกใชค้่าเฉล่ียเลขคณิต มธัยฐาน และฐานนิยมใหเ้หมาะสมกบัขอ้มูล 
4.  วดัต าแหน่งท่ีของขอ้มูลโดยใชเ้ปอร์เซ็นไทล ์
5.  วัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้พิสัย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิท ธ์ิของพิสัย                

และสัมประสิทธ์ิของการแปรผนั 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระบบสมการ

เชิงเส้นสองตวัแปร สถิติเบ้ืองตน้ การวดัแนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลาง การวดัต าแหน่งและการวดัการกระจาย
ของขอ้มูล และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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20000-1404 คณติศำสตร์ธุรกจิและบริกำร 2-0-2 
 (Mathematics for Business and Services) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัร้อยละ การตั้งราคาขาย การซ้ือขายในระบบผ่อนช าระ ดอกเบ้ีย อสมการ 

และความน่าจะเป็น 
2. มีทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเก่ียวกับร้อยละ การตั้งราคาขาย การซ้ือขายในระบบ      

ผอ่นช าระ ดอกเบ้ีย อสมการ และความน่าจะเป็น 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ           

และมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน 
 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แก้ปัญหาเก่ียวกับร้อยละ การตั้งราคาขาย การซ้ือขายในระบบผ่อนช าระ ดอกเบ้ีย อสมการ         

และความน่าจะเป็น  
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เก่ียวกับร้อยละ การตั้งราคาขาย การซ้ือขายในระบบผ่อนช าระ ดอกเบ้ีย 

อสมการ และความน่าจะเป็นไปใชใ้นชีวติประจ าวนัและงานอาชีพ 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกับร้อยละ การตั้ งราคาขาย การซ้ือขาย                

ในระบบผ่อนช าระ  ดอก เบ้ี ย  อสมการ  และความน่ าจะ เป็น  และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ                       
ดา้นพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
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20000-1406 สถิติกำรทดลอง 2-0-2 
 (Experimental Statistics) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัสถิติวจิยัเบ้ืองตน้และแบบแผนการทดลอง 
2. มีทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเก่ียวกับสถิติวิจยัเบ้ืองต้น และแบบแผนการทดลอง

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัและงานอาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ      

และมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน 
 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แกปั้ญหาเก่ียวกบัน าความรู้เก่ียวกบักระบวนการทางสถิติไปใชใ้นการวจิยัเบ้ืองตน้ 
2. เลือกใชข้อ้มูลข่าวสาร ค่าสถิติ และค่าสถิติท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูลในการตดัสินใจ 
3. ประยกุตค์วามรู้เก่ียวกบัแบบแผนการทดลองท่ีเหมาะสมกบั สถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนด 
4. วเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนและใชส้ถิติไดเ้หมาะสมกบัแบบแผนการทดลอง 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกับสถิติวิจัยเบ้ืองต้น  และแบบแผน                   

การทดลอง และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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กลุ่มวชิำสังคมศึกษำ 
 

20000-1501 หน้ำทีพ่ลเมืองและศีลธรรม  2-0-2 
 (Civil Duties and Morals) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเข้าใจเก่ียวกับสังคม วฒันธรรม สิทธิหน้าท่ีพลเมืองดีและหลักธรรมหรือค าสอน           

ของศาสนา 
2. ประพฤติป ฏิบัติตน เป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัต ริย์                   

ทรงเป็นประมุข และเป็นศาสนิกชนท่ีดีตามหลกัธรรมค าสอนของศาสนาท่ีตนนบัถือ 
3. นอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตนและการด าเนินชีวติ 
4. ตระหนกัถึงการด ารงชีวติท่ีถูกตอ้งดีงามในฐานะศาสนิกชนและพลเมืองดี 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับสังคม วฒันธรรม สิทธิหน้าท่ีพลเมืองดี และหลักธรรมหรือค าสอน              

ของศาสนา 
2. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามบรรทัดฐานทางสังคม ค่านิยมพื้นฐาน และระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
3. ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัจริยธรรม วฒันธรรมและหลกัธรรมหรือค าสอนของศาสนาท่ีตน 

นบัถือ 
4. วเิคราะห์สภาพปัญหาในสังคมและแนวทางแกไ้ขตามศกัยภาพของตน 
5. นอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาเก่ียวกับความส าคัญของสถาบันทางสังคม บรรทัดฐานทางสังคม วฒันธรรม คุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยม ปัญหาในสังคม สิทธิหนา้ท่ีของพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข การด ารงชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลกัธรรมหรือค าสอนของศาสนา
ท่ีตนนบัถือ 
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20000-1502 ประวตัิศำสตร์ชำติไทย 1-0-1 
 (Thai History) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการทางประวติัศาสตร์และประวติัศาสตร์ชาติไทย 
2. สามารถน าความรู้ทางประวติัศาสตร์มาประยกุตใ์ชเ้ป็นพื้นฐานในการด ารงชีวติ 
3. ตระหนักในความส าคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย  เพื่ อธ ารงไว้ซ่ึ งสถาบันชาติ  ศาสนา                     

และพระมหากษตัริย ์
 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบักระบวนการทางประวติัศาตร์และประวติัศาสตร์ชาติไทย 
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมของประวติัศาสตร์          

ชาติไทย 
3. น้อมน าแนวพ ระราชด า ริ ในพ ระบ าทสม เด็ จพ ระป รมินทรมห าภู มิพ ลอดุลย เดช                          

และพระมหากษตัริยอ์งคปั์จจุบนัในการด าเนินชีวติ 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาเก่ียวกบักระบวนการทางประวติัศาสตร์ ประวติัศาสตร์ชาติไทยสมยัสุโขทยั อยุธยา ธนบุรี

และรัตนโกสินทร์ ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ว ัฒนธรรม โครงการพระราชด าริ                   
และพระราชกรณียกิจท่ีส าคญัของพระมหากษตัริยอ์งคปั์จจุบนั 
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20000-1503 ทกัษะชีวติและสังคม 2-0-2 
 (Life Skills and Society) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการด าเนินชีวติในสังคมภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สามารถประยุกต์ใช้หลกัมนุษยสัมพนัธ์ในงานอาชีพ มรรยาท ความเป็นพลเมืองดีเพื่อพฒันา

คุณภาพชีวติ และการอยูร่่วมกนัในสังคม 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการพฒันาคุณภาพชีวติและการอยูร่่วมกนัในสังคม 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการด าเนินชีวิตในสังคมภายใตห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลกัมนุษยสัมพนัธ์และหลกัการพฒันาคุณภาพชีวติ 
2. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษยสัมพัน ธ์  ความมีมรรยาท                

และความเป็นพลเมืองดีในสถานการณ์ต่าง ๆ 
3. วางแผนการพฒันาคุณภาพชีวติตามกรอบแนวคิดของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาเก่ียวกบัการมีทกัษะชีวิตในสังคมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัมนุษยสัมพนัธ์

ในการท างาน มรรยาทไทย มรรยาทสังคม ความเป็นพลเมืองดี การพฒันาคุณภาพชีวิตตามกรอบแนวคิด 
ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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20000-1504 ภูมิศำสตร์และประวตัิศำสตร์ไทย 2-0-2 
 (Thai Geography and History) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเข้าใจเก่ียวกับภูมิศาสตร์ประเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิธีการศึกษา

ประวติัศาสตร์และประวติัศาสตร์ชาติไทย และการธ ารงความเป็นไทยอยา่งย ัง่ยนื 
2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ในงานอาชีพและการด ารงชีวติ 
3. ตระหนักในความส าคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย  เพื่ อธ ารงไว้ซ่ึ งสถาบันชาติ  ศาสนา                      

และพระมหากษตัริย ์ 
 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับภูมิศาสตร์ประเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิธีการศึกษา

ประวติัศาสตร์และประวติัศาสตร์ชาติไทย และการธ ารงความเป็นไทยอยา่งย ัง่ยนื 
2. รวบรวมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ตามหลกัการและกระบวนการ 
3. ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ในชีวติประจ าวนัและงานอาชีพ 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาเก่ียวกบัภูมิศาสตร์เศรษฐกิจไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิธีการศึกษาประวติัศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ชาติไทย และสถาบนัส าคญัของชาติเพื่อธ ารงความเป็นไทยอยา่งย ัง่ยนื 
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20000-1505 อำเซียนศึกษำ 1-0-1 
 (ASEAN Studies) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีในฐานะประชากรอาเซียน 
3. ตระหนักถึงความส าคัญในการเป็นประชากรอาเซียนเพื่อการด ารงตนและพัฒนาสังคม 

ประเทศชาติ 
 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
2. วางแผนการด าเนินชีวติสอดคลอ้งกบัพฒันาการของประชาคมอาเซียนดา้นต่าง ๆ 
3. ประพฤติปฏิบติัตนเป็นประชากรอาเซียนท่ีดี 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาเก่ียวกับประวติัความเป็นมาและพฒันาการของประชาคมอาเซียน ด้านเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง การปกครอง การศึกษา วฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยี และความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ             
ในประชาคมอาเซียนกบัภูมิภาคอ่ืนในโลก 
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20000-1506 เหตุกำรณ์ปัจจุบัน 1-0-1 
 (Current Affairs) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษาเทคโนโลยี

และส่ิงแวดลอ้มของไทยในปัจจุบนั 
2. สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีศึกษาเพื่อการวางแผนพฒันาตน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
3. ตระหนกัถึงผลของการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบนัเพื่อสร้างสังคมสันติสุข 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษา 

เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้มของไทยในปัจจุบนั 
2. วางแผนสร้างภูมิคุม้กนัตน ชุมชนและสังคมโดยประยกุตใ์ชข้อ้มูลจากเหตุการณ์ปัจจุบนั 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาเก่ียวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษา เทคโนโลยี              

และส่ิงแวดลอ้มของไทยในปัจจุบนั 
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20000-1507 วฒันธรรมอำเซียน 1-0-1 
 (ASEAN Culture) 
 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
2. สามารถประยกุตใ์ชข้อ้มูลดา้นวฒันธรรมอาเซียนเพื่อการพฒันาชีวิตและสังคม 
3. ตระหนกัถึงความแตกต่างทางวฒันธรรมเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
2. สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัวฒันธรรมและความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศในกลุ่มประชาคม

อาเซียน 
3. วางแผนการด าเนินชีวติสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาเก่ียวกับว ัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความแตกต่างทางว ัฒนธรรม                 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
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กลุ่มวชิำสุขศึกษำและพลศึกษำ 

กลุ่มสุขศึกษำ 
 

20000-1601 ทกัษะกำรด ำรงชีวติเพ่ือสุขภำวะ 1-0-1 
(Life Skills for Health) 

 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้ และ เข้ าใจ เก่ี ย วกับ ทักษะ ท่ี จ า เป็ น ในการด ารงชี วิต  หลัก ก าร ดูแล รักษ าสุ ขภาพ                       

และการปฏิบติัตนตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ 
2. สามารถดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงจากโรคติดต่อ ส่ิงเสพติด 

การใชย้าและอุบติัเหตุ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการด าเนินชีวติตามวถีิทางท่ีถูกตอ้ง 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1.  แสดงความ รู้ เก่ี ยวกับทักษะ ท่ี จ า เป็ นในการด ารงชีวิต  หลักการดูแล รักษาสุ ขภาพ                     

และการปฏิบติัตนตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.  วางแผนป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงจากโรคติดต่อ ส่ิงเสพติดและการใชย้า 
3.  วางแผนป้องกนัและแกปั้ญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิตวยัรุ่น 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาเก่ียวกบัทกัษะท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต การดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของวยัรุ่น 

สัมพันธภาพ ท่ี ดี  การดูแลสุขภาพ เบ้ืองต้นของผู ้สู งอายุ  โรคติดต่อและโรคไม่ ติดต่อ การใช้ยา                    
และสมุนไพรไทย ส่ิงเสพติดและกฎหมายท่ีควรรู้ อุบติัเหตุและกฎหมายท่ีควรรู้ 
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20000-1602 เพศวถิีศึกษำ 1-0-1 
(Sexuality Education) 

 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเข้าใจเก่ียวกบัพฒันาการทางเพศ หลกัการดูแลสุขภาพ และการแสดงออกตามวิถีชีวิต         

ทางเพศภายใตก้รอบของสังคมและวฒันธรรม 
2. สามารถก าหนดเป้าหมายและแนวปฏิบติัในการเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศ สร้างสัมพนัธภาพ           

ท่ี ดีกับผู ้อ่ืน ส่ือสารความต้องการตามความคิดและความรู้สึก โดยใช้หลักการตัดสินใจ             
และการต่อรอง 

3. ตระหนกัในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น และเห็นความส าคญั
ของการเลือกแนวทางการด าเนินชีวิตอยา่งมีสุข 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพฒันาการทางเพศ หลกัการดูแลสุขภาพ และการแสดงออกตามวิถีชีวิต 

ทางเพศภายใตก้รอบของสังคมและวฒันธรรม 
2. สร้างสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลตามบทบาทและความรับผดิชอบ 
3. ส่ือสารความต้องการตามความคิดและความรู้สึก  โดยใช้หลักการตัดสินใจ การต่อรอง                     

และการตระหนกัในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น 
4. ประเมินโอกาสเส่ียงจากพฤติกรรมทางเพศและปัญหาจากการมีเพศสัมพนัธ์ไม่พร้อม 
5. ก าหนดเป้าหมายและแนวปฏิบติัในการเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศส่วนบุคคล 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาเก่ียวกบัพฒันาการทางเพศในวยัรุ่น การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพนัธภาพกบัความคาดหวงั 

ต่อบทบาทและความรับผิดชอบ ภาพลักษณ์ท่ีส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรม ทักษะการตัดสินใจ               
การต่อรอง การส่ือสารความต้องการตามความคิดและความรู้สึก การตระหนักในคุณค่าของตนเอง           
บนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น กฎหมายวา่ดว้ยเพศ สิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศ
ภายใตก้รอบของสังคมและวฒันธรรม และการเลือกใชแ้หล่งบริการช่วยเหลือท่ีเป็นมิตรในพื้นท่ี 
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กลุ่มพลศึกษำ 

20000-1603 พลศึกษำเพ่ือพฒันำสุขภำพ 0-2-1 
(Physical Education for Health Development) 

 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเข้าใจเก่ียวกับหลักการออกก าลังกาย หลักการเส ริมส ร้างสมรรถภาพทางกาย           

หลกัการปฐมพยาบาลการบาดเจบ็จากการเล่นกีฬา และหลกัการปฏิบติัตนในการดูและเล่นกีฬา 
2. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามหลักการออกก าลังกาย          

ดว้ยกิจกรรมทางกาย/กีฬาไทย/กีฬาสากลโดยค านึงถึงกฎ กติกา มารยาท 
3. มีเจตคติและพฤติกรรมลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงคใ์นการดูและเล่นกีฬาตามกฎ กติกา มารยาท

และความปลอดภยั 
 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการออกก าลังกาย หลักการเส ริมสร้างสมรรถภาพทางกาย               

หลกัการปฐมพยาบาลการบาดเจบ็จากการเล่นกีฬา และหลกัการปฏิบติัตนในการดูและเล่นกีฬา 
2. พฒันาบุคลิกภาพและสมรรถภาพตามหลกัการและกระบวนการออกก าลงักาย 
3. ปฏิบติักิจกรรมกีฬาไทย/กีฬาสากลตามกฎ กติกาและมารยาทท่ีก าหนด 
4. ค านวณค่าดชันีมวลกายตามหลกัการและกระบวนการ 
5. ปฐมพยาบาลการบาดเจบ็จากการเล่นกีฬาตามหลกัการและกระบวนการ 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการและรูปแบบการออกก าลงักายดว้ยกิจกรรมทางกาย/กีฬาไทย/กีฬาสากล        

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การค านวณค่าดัชนีมวลกาย หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
หลักการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่น กีฬา การมีน ้ าใจนัก กีฬา วินัยและความซ่ือสัตย ์                         
ในการเป็นนกักีฬา กฎกติกาและมารยาทในการดูและเล่นกีฬา 
 

84



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2562   หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

20000-1604 พลศึกษำเพ่ือพฒันำกำยภำพเฉพำะทำง 0-2-1 
(Physical Education for Specific Purposes) 

 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเข้าใจเก่ียวกับกฎ กติกา มารยาทในการดูและเล่นกีฬา หลักการเคล่ือนไหวร่างกาย          

ออกก าลงักายและเล่นกีฬาเฉพาะทาง 
2. สามารถเคล่ือนไหวร่างกาย ออกก าลงักายและเล่นกีฬาเฉพาะทางตามความสามารถของร่างกาย 

และน าไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาบุคลิกภาพ 
3. มีเจตคติและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในการออกก าลงักาย และเล่นกีฬาเฉพาะทางเพื่อพฒันา

กายภาพและบุคลิกภาพโดยค านึงถึงกฎ กติกา มารยาทและความปลอดภยั 
 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับกฎ กติกา มารยาทในการดูและเล่นกีฬา หลักการเคล่ือนไหวร่างกาย                

ออกก าลงักายและเล่นกีฬาเฉพาะทาง 
2. เคล่ือนไหวร่างกายเพื่อพฒันากลา้มเน้ือเฉพาะส่วนบุคคล 
3. เล่นกีฬาท่ีเหมาะสมกบัสภาพร่างกายตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ออกก าลงักายเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบัติเก่ียวกับกฎ กติกา มารยาทในการดูและเล่นกีฬา หลักความปลอดภัยในการเล่นกีฬา                   

ท่ีเหมาะสมกบัสภาพร่างกาย การเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ของกีฬาเฉพาะทางแต่ละชนิด การพฒันากลา้มเน้ือ 
ตามลกัษณะเฉพาะส่วนบุคคล และการออกก าลงักายในชีวติประจ าวนัเพื่อพฒันาบุคลิกภาพของตนเอง 
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กลุ่มบูรณำกำร 
 

20000-1605 ทกัษะสุขภำพ 1-2-2 
(Health Skills) 

 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเข้าใจเก่ียวกับหลักการและกระบวนการพัฒนาสุขภาพ การป้องกันและหลีกเล่ียง

ผลกระทบต่อสุขภาพ 
2. สามารถดูแลสุขภาพส่วนบุคคลและเสริมสร้างสภาวะความปลอดภยั 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการด าเนินชีวติท่ีปลอดภยัและมีความมัน่คงทางจิตใจ 

 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการและกระบวนการพัฒนาสุขภาพ  การป้องกันและหลีกเล่ียง

ผลกระทบต่อสุขภาพ 
2. สาธิตการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลตามหลกัการและกระบวนการ 
3. สาธิตการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ตามหลกัการและกระบวนการ 
4. วางแผนการประพฤติปฏิบติัตนเพื่อเสริมสร้างสภาวะความปลอดภยั 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของสุขภาพกบัส่ิงแวดลอ้ม โภชนาการกบัสุขภาพ โรคติดต่อ

และโรคไม่ติดต่อ ผลกระทบจากปัญหาสารเสพติดและกฎหมายท่ีควรรู้ ภยัพิบติั อุบติัเหตุและกฎหมายท่ีควรรู้ 
การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น วิกฤติวยัรุ่นไทยกับปัญหาทางเพศ ยาและสมุนไพรไทยในชีวิตประจ าวนั            
และสิทธิผูบ้ริโภค 
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20000-1606 กำรพฒันำคุณภำพชีวติ 1-2-2 
(Quality of Life Development) 

 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการกระบวนการในการเสริมสร้างทกัษะสุขภาพ 
2. สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามหลกัการออกก าลงักาย 
3. มีเจตคติท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีพึ่ งประสงค์ มีน ้ าใจนักกีฬา มีการด าเนินชีวิตท่ีปลอดภยัเข้มแข็ง 

มัน่คง 
 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับสุขภาพอนามยั หลักการและกระบวนการดูแลสุขภาพและเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย 
2. ประพฤติปฏิบติัตนเพื่อพฒันาสุขภาพและสร้างเสริมสภาวะความปลอดภยั 
3. ปฏิบติักิจกรรมกีฬาไทย/กีฬาสากลตามกฎ กติกา มารยาทท่ีก าหนด 
4. ค านวณค่าดชันีมวลกายตามหลกัการและกระบวนการ 
5. สาธิตการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ตามหลกัการและกระบวนการ 

 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัสุขภาพอนามยั ทกัษะท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต การดูแลรักษาสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตของวยัรุ่น สัมพนัธภาพท่ีดี การดูแลสุขภาพเบ้ืองตน้ของผูสู้งอาย ุโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
ยาและสมุนไพรไทย ส่ิงเสพติดและกฎหมายท่ีควรรู้ อุบติัเหตุและกฎหมายท่ีควรรู้ หลกัการและรูปแบบ   
การออกก าลงักายดว้ยกิจกรรมทางกาย/กีฬาไทย/กีฬาสากล การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การค านวณ         
ค่าดชันีมวลกาย หลกัการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลกัการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 
กฎ กติกา มารยาทในการดูและเล่นกีฬา 
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หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ   
กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน  
20001-1001 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2-0-2 
20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 2-0-2 
20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1-2-2 
20001-1004 กฎหมายแรงงาน 1-0-1 
20001–2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-2 
20700-1001 อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 1-2-2 
20700-1002 ศิลปวฒันธรรมไทย 1-2-2 
20700-1003 ศิลปะการใหบ้ริการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 1-2-2 
20700-1004 พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 2-0-2 
20700-1005 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว 1-2-2 
20700-1006           ภาษาองักฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเท่ียว                                               1-2-2 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 
20702 - 2001       ธุรกิจท่องเท่ียว                                                                                                 1-2-2 
20702 - 2002 การท่องเท่ียวชุมชน                                                                         1-2-2        
20702 - 2003      นนัทนาการเพื่อการท่องเท่ียว                                                                        1-2-2            
20702 - 2004       ภาษาองักฤษในการน าเท่ียว 1             1-2-2 
20702 - 2005       ภาษาองักฤษในการน าเท่ียว 2             1-2-2 
20702 - 2006       มาตรฐานการท่องเท่ียว  1-2-2 
20702 - 2007      ประวติัศาสตร์ไทยส าหรับการท่องเท่ียว              2-2-3 
20702 - 2008       มคัคุเทศก ์                                                                                             2-2-3 
20702 - 2009       เทคโนโลยเีพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว            2-2-3 
20702 - 2010       ปฏิบติัการจดัน าเท่ียว                                                                                   1-4-3 

 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก   
สาขางานการท่องเทีย่ว 

20702 - 2101 ทรัพยากรท่องเท่ียวภาคเหนือ          1-2-2   
20702 - 2102 ทรัพยากรท่องเท่ียวภาคกลาง   1-2-2 
20702 - 2103 ทรัพยากรท่องเท่ียวภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ                                                     1-2-2 
20702 - 2104 ทรัพยากรท่องเท่ียวภาคใต ้                                            1-2-2 
20700 - 2105   การพฒันาบุคลิกภาพในงานท่องเท่ียว                         1-2-2                                     
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20702 - 2106    อาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อการท่องเท่ียว                                                        1-2-2 
20702 - 2107    ธุรกิจท่ีพกั 2-0-2 
20702 - 2108    ธุรกิจขนส่งเพื่อการท่องเท่ียว                                                                           2-0-2 
20702 - 2109 ธุรกิจ MICE       2-0-2 
20702 - 2110    ศิลปกรรมไทย                                                                                        2-0-2 
20702 - 2111   การท่องเท่ียวอาเซียน                                                                              2-0-2 
20702 - 2112 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 2-0-2 
20702 - 2113 การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 2-0-2 
20702 - 2114 การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 2-0-2 

 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ    
20702-8001 ฝึกงาน *-*-4 
20702-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 
20702-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 

 โครงการพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ   
20702-8501 โครงงาน *-*-4 
20702-8502 โครงงาน 1 *-*-2 
20702-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพ้ืนฐาน  

20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 - 0 - 2 
 (Occupational Health and Safety) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการจดัการเก่ียวกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน

อาชีพ 
2. สามารถด าเนินการเบ้ืองตน้ในการควบคุมและป้องกนัมลพิษ โรคและอุบติัภยัท่ีเกิดจากการท างาน 
3. สามารถปรับปรุงสภาพการท างานตามหลกัการยศาสตร์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
4. มีจิตส านึกและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานอาชีพตามหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการจัดการ ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัย           

และความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ 
2. วางแผนการด าเนินการเบ้ืองต้นในการควบคุม ป้องกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยท่ีเกิดจาก          

การท างาน 
3. วางแผนปรับปรุงสภาพการท างานตามหลกัการยศาสตร์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
4. อ่านและปฏิบติัตามเคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ความปลอดภยั 
5. เลือก ใชเ้คร่ืองป้องกนัอนัตรายตามสถานการณ์ 
6. ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ตามหลกัการและกระบวนการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ ปัญหามลพิษ โรคและ

อุบติัภยัท่ีเกิดจากการท างานและการควบคุมป้องกนั การปรับปรุงสภาพการท างานตามหลกัการยศาสตร์  
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเ บ้ืองต้น เคร่ืองหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย                  
เคร่ืองป้องกนัอนัตราย การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ กฎหมายและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั 
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20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 2 - 0 - 2 
 (Energy, Resources and Environment Conservation) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการ วธีิการป้องกนัแกไ้ขปัญหาและการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
2. สามารถประยุกตใ์ชห้ลกัการและวธีิการเพื่อป้องกนัแกไ้ขปัญหาและอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากร

และส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม หลกัการและวิธีการป้องกันแก้ไข

ปัญหาและอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
2. วเิคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
3. วางแผนป้องกนัแกไ้ขปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม

ในงานอาชีพ 
4. วางแผนการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ประเภทของพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

ความสัมพนัธ์ของพลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมกับการด ารงชีวิต การใช้ประโยชน์ของพลังงาน
พลงังานทดแทนและทรัพยากร สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้พลงังานและทรัพยากร 
แนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัการและวิธีการอนุรักษพ์ลงังาน 
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 

  

91



20001-1003 ธุรกจิและการเป็นผู้ประกอบการ 1 - 2 - 2 
 (Business and Entrepreneurs) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เข้าใจเก่ียวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและการเป็น

ผูป้ระกอบการ หลกัการจดัการการเงิน หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบ้ืองตน้  
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. สามารถจัดท าแผนธุรกิจอย่างง่าย โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                  
และหลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นผูป้ระกอบการ และมีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผดิชอบ รอบคอบ 
ขยนั ประหยดัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการวางแผนเป้าหมายชีวิตดว้ยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุรกิจและการเป็น

ผูป้ระกอบการ หลกัการจดัการการเงิน หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบ้ืองตน้  
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. จดัท าแผนธุรกิจอยา่งง่าย 
3. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและด าเนินงาน 
4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและด าเนินงาน 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการ

ลงทุน ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ การจดัหาและวางแผนทางการเงิน กฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและ         
การเป็นผูป้ระกอบการ รูปแบบและการจดัท าแผนธุรกิจ หลกัเบ้ืองตน้ในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่ม
ผลผลิตในองคก์ร และการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 
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20001-1004 กฎหมายแรงงาน 1 - 0 - 1 
 (Labor Laws) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เข้าใจกฎหมายท่ีเ ก่ียวข้องกับแรงงาน  การคุ้มครองแรงงาน  แรงงานสัมพันธ์และการ

ประกนัสังคม 
2. เข้าใจหลกัการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัแรงงานด้านอุตสาหกรรม            

การผลิตและบริการ 
3. เพื่อใหมี้กิจนิสัยท่ีดี และมีเจตคติท่ีดีต่อกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับแรงงาน การคุม้ครองแรงงาน แรงงานสัมพนัธ์            

และการประกนัสังคม 
2. ปฏิบติัตามวิธีการและขั้นตอนของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานด้านอุตสาหกรรมการผลิต 

และบริการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษา เ ก่ียวกับกฎหมาย ท่ี เ ก่ี ยวข้องกับแรงงาน  การคุ้มครองแรงงาน  แรงงานสัมพันธ์                                  

การประกนัสังคม กฎหมายอุตสาหกรรมดา้นการผลิตและบริการ 
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20001–2001 คอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 1 - 2 - 2 
 (Computer and Information for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้

ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมส าเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ 
2. สามารถใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูปและเทคโนโลยีสารสนเทศ            

ตามลกัษณะงานอาชีพ 
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ              

ในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้ เ ก่ี ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิว เตอร์  ระบบสารสนเทศ 

ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมส าเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ  
2. ใชร้ะบบปฏิบติัการในการจดัสภาพแวดลอ้มและจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
3. ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพตามลกัษณะงาน 
4. สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 
5. ส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับ  การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ  การใช้

ระบบปฏิบติัการ (Windows หรือ Mac OS) การใช้โปรแกรมประมวลผลค าเพื่อจดัท าเอกสารในงานอาชีพ  
การใชโ้ปรแกรมตารางท าการเพื่อการค านวณในงานอาชีพ การใชโ้ปรแกรมการน าเสนอผลงาน  หรือการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปอ่ืน ๆ ตามลกัษณะงานอาชีพ การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อสืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศ
ในงานอาชีพ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ 
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20700 – 1001  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  1 –2– 2 
  (Tourism Industry) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให ้ 

1. เข้าใจเก่ียวกับหลักการเบ้ืองต้นพื้นฐานงานอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  องค์ประกอบ ปัจจัย
สนบัสนุนและผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวต่อเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง 

2. มีทกัษะในการปฏิบติังานกิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  
3. มีเจคติท่ีดีต่องานบริการและวชิาชีพอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและพื้นฐานงานอุตสาหกรรมท่องเท่ียว และผลกระทบของ 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวต่อเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง 

2. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัหลกัการและพื้นฐานงานอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในการปฏิบติังานการ  
ท่องเท่ียว 

3. ประสานงานและปฏิบติักิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียวตามลกัษณะงานอาชีพ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ความหมาย ความส าคญั และผลกระทบของ

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง องคป์ระกอบของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  บริษทัน า
เท่ียว  ตวัแทนการท่องเท่ียว  ธุรกิจโรงแรมและท่ีพกัอ่ืนๆ  ธุรกิจการขนส่ง  ธุรกิจการจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึก  
ธุรกิจภตัตาคารและร้านอาหาร ธุรกิจสถานบันเทิง และธุรกิจบริการอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง  ทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว  ปัจจยัสนับสนุนของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  ฝึกปฏิบติักิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว    
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20700 – 1002  ศิลปวฒันธรรมไทย 1 – 2 – 2 
                                 (Thai Culture) 
จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมไทย  ศิลปกรรมไทย  วถีิชีวติของคนไทย 
2. ประยกุตใ์ชศิ้ลปวฒันธรรมไทยในการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
3. มีจิตส านึกในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย 

สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมไทย ศิลปกรรมไทย วถีิชีวติของคนไทย 
2. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมไทยในการปฏิบติังานบริการท่องเท่ียว 
3. ปฏิบติังานบริการท่องเท่ียวบนพื้นฐานการส่งเสริมและการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัวิวฒันาการของวฒันธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ค่านิยม  
ศาสนาและความเช่ือ  วถีิชีวติความเป็นอยูข่องคนไทย  ความรู้เก่ียวกบัศิลปกรรมไทย  การศึกษานอกสถานท่ี 
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20700 – 1003  ศิลปะการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  1 – 2 – 2 
                           (Art of Service in Hospitality) 
จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการของการใหบ้ริการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
2. สามารถปฏิบติังานบริการและแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 
3. มีเจตคติท่ีดีและบุคลิกภาพท่ีดีในการใหบ้ริการ 

สมรรถนะรายวชิา   
1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ  กระบวนการและเทคนิคในการใหบ้ริการในอุตสาหกรรม    

 ท่องเท่ียว 
2. ปรับปรุงและพฒันาบุคลิกภาพของการเป็นผูใ้หบ้ริการท่ีดี 
3. ใหบ้ริการไดต้ามมาตรฐานการบริการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการบริการ  ความหมาย  ความส าคญั  คุณสมบติัและคุณลกัษณะท่ี
เหมาะสมของผูใ้ห้บริการ  บุคลิกภาพท่ีดีของผูใ้ห้บริการ  พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ  มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีใน
การท างานและการปฏิบติังานบริการ  การส่ือสารและการรับโทรศพัท์  ศิลปะการให้บริการ  เทคนิคและ
วธีิการบริการเพื่อความประทบัใจ   ปัญหาเฉพาะหนา้และการแกไ้ขปัญหา   ฝึกปฏิบติัการใหบ้ริการและการ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 
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20700 - 1004 พฤติกรรมนักท่องเทีย่ว 2-0-2  
         (Tourist Behavior) 
จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมพื้นฐานของนักท่องเท่ียวแต่ละเช้ือชาติ ประเภทของ
ลูกคา้ และพฤติกรรมการใชบ้ริการของลูกคา้แต่ละประเภท 

2. สามารถวเิคราะห์ถึงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวแต่ละเช้ือชาติในการใชบ้ริการดา้นอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว 

3. เกิดลกัษณะนิสัยท่ีดีในการตอ้นรับลูกคา้ และประยกุตใ์ชก้บัลูกคา้แต่ละกลุ่มไดดี้ 
 

สมรรถนะรายวชิา  

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมพื้นฐานของนกัท่องเท่ียวแต่ละเช้ือชาติ 
2. วเิคราะห์ลกัษณะธรรมชาติ และความแตกต่างของพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวแต่ละเช้ือชาติ 
3. วเิคราะห์พฤติกรรมในการใชบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวในงานบริการตามกลุ่มนกัท่องเท่ียว 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมนักท่องเท่ียว กลุ่มนักท่องเท่ียว การใช้บริการท่ีพกั การท่องเท่ียว         

การขนส่งและการเดินทาง ร้านอาหาร สินคา้ของท่ีระลึก  พฤติกรรมพื้นฐานของนกัท่องเท่ียว ความแตกต่าง

ของพฤติกรรมนักท่องเท่ียวแต่ละเช้ือชาติการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการให้บริการท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ์ 
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20700 – 1005 การตลาดเพ่ืออุตสาหกรรมท่องเทีย่ว  1 – 2 – 2 
                           (Tourism Marketing) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัพื้นฐานการขายและการตลาดของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  
2. เขา้ใจเก่ียวกบั  
3. จ าแนกกลุ่มตลาดเป้าหมายและพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการ 
4. มีกิจนิสัยในการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ มีหลกัเกณฑ ์ความคิดสร้างสรรค ์

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพื้นฐานการขายและการตลาดของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
2. แสดงความรู้เก่ียวกบันโยบายของภาครัฐและแนวโนม้การตลาดอุตสาหกรรมท่องเท่ียว          

ในอนาคต 
 3. ประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นการขายการตลาดของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในการปฏิบติังานอาชีพ 

 4. ประยกุตใ์ชร้ะบบเครือข่ายออนไลน์ในการจ าหน่ายสินคา้อุตสาหกรรมท่องเท่ียว  

ค าอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกบั ความรู้พื้นฐานของการขาย และการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว ความหมาย 

ความส าคญั  องค์ประกอบ กลุ่มตลาดเป้าหมาย หลกัการขาย แนวความคิดการขายในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว  เปรียบเทียบการตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง รูปแบบการขายออนไลน์ 

และการขายผา่นตวัแทนจ าหน่าย (Travel Agent)   การจ าหน่ายสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวผา่นระบบ

พาณิชยอี์เล็กทรอนิกส์ (E-commerce)  การสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขนั สถานการณ์ทางการตลาด

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวในปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคต  นโยบายของรัฐกบัการส่งเสริมการตลาดใน

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
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20700 - 1006  ภาษาองักฤษเพ่ือการโรงแรมและการท่องเที่ยว                                             1 - 2 - 2                                                                        
                           (English for Hotel and Tourism)     
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัค าศพัท ์ส านวนพื้นฐานเพื่อการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
2. มีทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัของการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเท่ียวตาม

มาตรฐานสากล 
สมรรถนะรายวชิา   

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัค าศพัท ์ส านวนพื้นฐาน ภาษาองักฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
2. ปฏิบติัการใชภ้าษาองักฤษดา้นการโรงแรมและการท่องเท่ียวตามมาตรฐานสากล 

ค าอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกบัค าศพัท ์ส านวนพื้นฐานเพื่อการโรงแรมและการท่องเท่ียว  การฝึก ฟัง พูด อ่าน เขียน  

การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัโรงแรมท่ีพกัและแหล่งท่องเท่ียว การใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารกบันกัท่องเท่ียว              

ฝึกปฏิบติัการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเท่ียว                   
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 

20702 - 2001      ธุรกจิท่องเทีย่ว                     1-2-2 
 (Business Tourism) 
จุดประสงค์รายวชิา 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมาย ความส าคญั ลกัษณะงาน ประเภท ของธุรกิจท่องเท่ียว
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. มีทกัษะการปฏิบติังานท่ีส่งเสริมธุรกิจท่องเท่ียว 
3. มีเจตคติท่ีดี และมีจรรยาบรรณวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่องเท่ียว 

สมรรถนะรายวชิา   
 1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความหมาย ความส าคญั ลกัษณะงาน ประเภทของธุรกิจท่องเท่ียว 
จรรยาบรรณวชิาชีพ กฎหมายและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการด าเนินงานธุรกิจท่องเท่ียว 
 3. ปฏิบติังานบริการท่องเท่ียวบนพื้นฐานการส่งเสริมธุรกิจท่องเท่ียว 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
                       ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความส าคญัของธุรกิจท่องเท่ียว โครงสร้างและลกัษณะของธุรกิจ
ท่องเท่ียว ประเภทของธุรกิจท่องเท่ียว  การติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  พระราชบญัญติั
ธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์   จรรยาบรรณวิชาชีพของผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียว  การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในการด าเนินงานธุรกิจท่องเท่ียว  ฝึกปฏิบติักิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้นธุรกิจท่องเท่ียว 
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20702 - 2002     การท่องเทีย่วชุมชน                                                                          1-2-2 
                     (Community Based Tourism)  
จุดประสงค์รายวชิา  

1. เขา้ใจหลกัการการจดัท่องเท่ียวในชุมชน 
2. สามารถวางแผนและจดัรายการน าเท่ียวในชุมชน 
3. มีเจตคติท่ีดีและตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัน าเท่ียวในชุมชน 

สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการท่องเท่ียวชุมชน 
2. ประยกุตใ์ชค้วามรู้ในการจดัรายการน าเท่ียวท่ีสอดคลอ้งในชุมชน 
3. น าเสนอกิจกรรมและแหล่งท่องเท่ียวชุมชน 

ค าอธิบายรายวชิา 
               ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย  ความส าคญั  หลกัการและแนวคิด  รูปแบบของการท่องเท่ียว
ชุมชน  องคป์ระกอบการจดัการท่องเท่ียวชุมชน   การท่องเท่ียวเชิงชาติพนัธ์ุ  แหล่งท่องเท่ียวชุมชน  การมี
ส่วนร่วมในชุมชน  การพฒันาและอนุรักษท์รัพยากรในแหล่งท่องเท่ียวชุมชน  ทศันศึกษาแหล่งท่องเท่ียว
ชุมชน 
 
  

102



2702 – 2003               นันทนาการเพ่ือการท่องเทีย่ว                                                              1 - 2 - 2 
           (Recreation for Tourism ) 
จุดประสงค์รายวชิา 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการจดักิจกรรมนนัทนาการเพื่อการท่องเท่ียวและการดูแลความปลอดภยั 
2. สามารถจดักิจกรรมนนัทนาการเพื่อการท่องเท่ียว 
3. มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติักิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดักิจกรรมนนัทนาการเพื่อการท่องเท่ียว และการดูแลความ

ปลอดภยั 
2. จดักิจกรรมนนัทนาการเหมาะสมกบัรูปแบบและกิจกรรมการท่องเท่ียว 

ค าอธิบายรายวชิา 
          ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย ความส าคญั และรูปแบบของนนัทนาการ ประเภทของ
นนัทนาการเพื่อการท่องเท่ียว บทบาท หนา้ท่ีความรับผดิชอบในการใหบ้ริการดา้นนนัทนาการ การจดั
กิจกรรมนนัทนาการเพื่อการท่องเท่ียว   ฝึกปฏิบติัการจดักิจกรรมนนัทนาการ 
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20702 – 2004       ภาษาองักฤษในการน าเที่ยว 1        1 - 2 - 2 
   (English for Tour Guide 1)    
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจ ค าศพัทเ์ฉพาะ ส านวนและบทสนทนาภาษาองักฤษในการน าเท่ียว 
2. สามารถใชค้  าศพัทเ์ฉพาะส านวนและบทสนทนาภาษาองักฤษในการน าเท่ียวภาษาองักฤษ 

ในการน าเท่ียว 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัของการใชภ้าษาองักฤษในการน าเท่ียว 

สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัค าศพัทเ์ฉพาะ ส านวนและบทสนทนาภาษาองักฤษในการน าเท่ียว 
2. ใชค้  าศพัทเ์ฉพาะ ส านวนและบทสนทนาภาษาองักฤษในการปฏิบติังานอาชีพ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการใช้ค  าศพัท์  ส านวนและบทสนทนาภาษาองักฤษในการน าเท่ียว               
การตอ้นรับนกัท่องเท่ียว  การแนะน าตวั  การส่ือสารทางโทรศพัท ์ ส านวนเก่ียวกบัระยะเวลาในการเดินทาง  
ตารางการเดินทาง  เวลาและกิจกรรม  ส านวนเก่ียวกบัการเดินทางโดยพาหนะประเภทต่าง ๆ  ส านวน
เก่ียวกบัการอ่านบตัรโดยสาร ท่ีพกัแบริการ  สภาพอากาศ  การใหข้อ้มูลแหล่งท่องเท่ียว  การใชภ้าษาองักฤษ
ในการน าเท่ียวท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์และสอดคลอ้งกบักิจกรรมการท่องเท่ียว 
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20702 – 2005      ภาษาองักฤษในการน าเทีย่ว 2        1 - 2 - 2 
 (English for Tour Guide 2)    
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจการใชภ้าษาองักฤษในการน าชมและบรรยายแหล่งท่องเท่ียว 
2. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการน าชมและบรรยายแหล่งท่องเท่ียว 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัของการใชภ้าษาองักฤษในการน าชมและบรรยายแหล่งท่องเท่ียว 

สมรรถนะรายวชิา   
  1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการน าชมและบรรยายแหล่งท่องเท่ียว 

   2.  ปฏิบติัการใชภ้าษาองักฤษในการน าชมและบรรยายแหล่งท่องเท่ียว  
ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใชค้  าศพัท ์ ส านวนและบทสนทนาภาษาองักฤษในการใหข้อ้มูลแหล่ง
ท่องเท่ียวตามสถานการณ์  การส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  การน าชมและบรรยายแหล่งท่องเท่ียว  
การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้  การตอบขอ้ซกัถาม  ฝึกปฏิบติัการใชภ้าษาองักฤษในการน าชมและบรรยายแหล่ง
ท่องเท่ียว  การศึกษานอกสถานท่ี 
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20702 –2006   มาตรฐานการท่องเทีย่ว            2 - 2 - 3 
   (Tourism  Quality Standard) 
จุดประสงค์รายวชิา 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานคุณภาพการท่องเท่ียวแต่ละรูปแบบ 
2. เสนอแนะแนวทาง วธีิการอนุรักษท์รัพยากรท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้ม 
3. ใหข้อ้มูลความรู้ แนะน านกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัการอนุรักษท์รัพยากรท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้ม 
4.  ตระหนกัถึงความส าคญัของมาตรฐานคุณภาพการท่องเท่ียวและการอนุรักษท์รัพยากร

ท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้ม 
สมรรถนะรายวชิา   

 1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานคุณภาพการท่องเท่ียวแต่ละรูปแบบ 
                     2.  แสดงความรู้เก่ียวกบัแนวทาง วธีิการอนุรักษท์รัพยากรท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้ม  

 3. ปฏิบติังานใหข้อ้มูลความรู้และแนะน านกัท่องเท่ียวในการอนุรักษท์รัพยากรท่องเท่ียวและ     
     ส่ิงแวดลอ้มในขณะท่องเท่ียว 
4.  จดักิจกรรมการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวตามมาตรฐานคุณภาพการท่องเท่ียว 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัมาตรฐานคุณภาพการท่องเท่ียว มาตรฐานการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  เชิง
สุขภาพ ทางธรรมชาติ ทางศิลปวิทยาการ นนัทนาการ การดูนก ล่องแพ ล่องแก่ง ถ ้า เดินป่า มาตรฐานท่ีพกั
ประเภทเกาะ โรงแรม โฮมสเตย ์ แนวทาง วิธีการอนุรักษท์รัพยากรท่องเท่ียว การดูแลส่ิงแวดลอ้มและแนว
ทางการสร้างความมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรท่องเท่ียว 
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20702 - 2007    ประวตัิศาสตร์ไทยส าหรับการท่องเที่ยว   2 - 2 -3 
 (Thai History for Tourism) 
จุดประสงค์รายวชิา 

1. เขา้ใจความเป็นมาและความส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย  
2. สามารถน าเสนอขอ้มูลประวติัศาสตร์ไทยและแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์  
3. ตระหนกัถึงความส าคญัของประวติัศาสตร์ไทยและแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ไทยและแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ 
2. ประยกุตใ์ชข้อ้มูลประวติัศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเท่ียว 
3. อนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ 

ค าอธิบายรายวชิา 
   ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความเป็นมาและความส าคญัของประวติัศาสตร์ไทย  การแบ่งยคุสมยัของ
ไทย  อาณาจกัรสมยัโบราณของไทย   แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์  การอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์  การศึกษานอกสถานท่ี  
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20702– 2008 มัคคุเทศก์  2-2 - 3  
 (Tourist Guide )  
จุดประสงค์รายวชิา 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัมคัคุเทศก ์บทบาท หนา้ท่ีและขั้นตอนการปฏิบติังานและจรรยาบรรณมคัคุเทศก ์
2. ปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานมคัคุเทศก ์
3. มีเจตคติท่ีดี และมีจรรยาบรรณวชิาชีพมคัคุเทศก์ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัมคัคุเทศก ์บทบาท หนา้ท่ีและขั้นตอนการปฏิบติังานและจรรยาบรรณ

มคัคุเทศก ์
2. ปฏิบติังานผูช่้วยมคัคุเทศกต์ามขั้นตอนและมาตรฐานงานมคัคุเทศก ์
3. น าชมและบรรยายแหล่งท่องเท่ียว 
4. ใหบ้ริการและอ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียวตามรายการน าเท่ียว 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความหมาย ความส าคัญของมัคคุเทศก์ คุณสมบัติและจรรยาบรรณ

มคัคุเทศก ์บทบาทหนา้ท่ี วิธีการและขั้นตอนการปฏิบติังานของมคัคุเทศก์ ประเภทของใบอนุญาตประกอบ
อาชีพมคัคุเทศก์ ศิลปะการส่ือสารและเทคนิคการพูด  การน าชมและบรรยายแหล่งท่องเท่ียว การแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหนา้ การบริการและการอ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว 
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20702 - 2009      เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการท่องเทีย่ว             2-2-3 
 (Information Technology for Tourism )  
จุดประสงค์รายวชิา 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการท่องเท่ียว  
2. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการท่องเท่ียวในการปฏิบติังานอาชีพ 
3. มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความหมาย  ความส าคญั  รูปแบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการท่องเท่ียว 
2. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการท่องเท่ียวในการปฏิบติังานอาชีพ 
3. ท าส่ือเพื่อการประชาสัมพนัธ์ และการขายบริการทางการท่องเท่ียว 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความหมาย  ความส าคญั  รูปแบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการท่องเท่ียว   
การใช้พาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์ และโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการท่องเท่ียว ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบติังานอาชีพ 
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20702 – 2010            ปฏิบัติการจัดน าเทีย่ว                                   1 - 4 - 3                                                                  
        (Tour Operation)   
จุดประสงค์รายวชิา  

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการจดัน าเท่ียว 
2. สามารถวางแผนและจดัรายการน าเท่ียว 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานจดัน าเท่ียว 

สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัน าเท่ียว หลกัการเขียนรายการน าเท่ียวและการเสนอขาย

รายการน าเท่ียว 
2. เขียนรายการน าเท่ียวเหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน สถานการณ์ ยคุสมยัและกลุ่มนกัท่องเท่ียว 
3. ปฏิบติัการจดัน าเท่ียวตามรายการน าเท่ียวและความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 

ค าอธิบายรายวชิา 
          ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมายและความส าคญั  ประเภทและขั้นตอนการจดัรายการน าเท่ียว  
การวางแผนการจดัน าเท่ียว    การวิเคราะห์ตลาดเป้าหมาย  การส ารวจเส้นทาง   การเขียนรายการน าเท่ียว  
ตารางระยะทาง  การคิดค่าบริการจัดน าเท่ียว  การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การ
ประชาสัมพนัธ์และการเสนอขายรายการน าเท่ียว การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ ปฏิบติังานจดัน าเท่ียว 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก   
20702 - 2101 ทรัพยากรท่องเทีย่วภาคเหนือ          1-2-2                                 
 (Northern Tourism Resources) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจลกัษณะของทรัพยากรการท่องเท่ียวภาคเหนือ 
2. มีทกัษะในการแนะน าทรัพยากรการท่องเท่ียว ของภาคเหนือ 
3. มีจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรการท่องเท่ียว 

สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัทรัพยากรการท่องเท่ียวภาคเหนือและวธีิการอนุรักษท์รัพยากรการ

ท่องเท่ียวประเภทต่าง ๆ 
2. ใชศิ้ลปะการพูดในการแนะน าทรัพยากรการท่องเท่ียวภาคเหนือ 
3. น าเสนอแหล่งท่องเท่ียวภาคเหนือ 

ค าอธิบายรายวชิา 
         ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทต่าง ๆ ของจงัหวดัในภาคเหนือ  ไดแ้ก่ จงัหวดั
ล าปาง ล าพูน  เชียงใหม่  เชียงราย พะเยา  ก าแพงเพชร  พิษณุโลก  สุโขทัย  แพร่  น่าน  ภูมิศาสตร์   
ประวติัศาสตร์   โบราณสถาน   โบราณวตัถุ   ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม   ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ผลิตภณัฑ์พื้นบา้น ของท่ีระลึก  กิจกรรม และความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียว และการดูแล
ส่ิงแวดลอ้ม  ทศันศึกษาแหล่งท่องเท่ียวภาคเหนือ 
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20702 - 2102 ทรัพยากรท่องเทีย่วภาคกลาง    1-2-2                                 
 (Central Tourism Resources) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจลกัษณะของทรัพยากรการท่องเท่ียวภาคกลาง 
2. มีทกัษะในการแนะน าทรัพยากรการท่องเท่ียว ของภาคกลาง 
3. มีจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรการท่องเท่ียว 

สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัทรัพยากรการท่องเท่ียวภาคกลางและวธีิการอนุรักษท์รัพยากรการ

ท่องเท่ียวประเภทต่าง ๆ 
2. ใชศิ้ลปะการพูดในการแนะน าทรัพยากรการท่องเท่ียวภาคกลาง 
3.  น าเสนอแหล่งท่องเท่ียวภาคกลาง 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทต่าง ๆ ของจังหวดัในภาคกลาง  ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร  พระนครศรีอยธุยา  สระบุรี  ลพบุรี  อ่างทอง  สิงห์บุรี  นครปฐม  กาญจนบุรี  สมุทรสาคร  
สมุทรสงคราม  ราชบุรี  เพชรบุรี  สุพรรณบุรี  สมุทรปราการ  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ระยอง  จนัทบุรี  และ
ตราด  ภูมิศาสตร์   ประวติัศาสตร์   โบราณสถาน   โบราณวตัถุ   ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม               
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผลิตภณัฑ์พื้นบ้าน ของท่ีระลึก  กิจกรรม และความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว และการดูแลส่ิงแวดลอ้ม  ทศันศึกษาแหล่งท่องเท่ียวภาคกลาง 
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20702 - 2103 ทรัพยากรท่องเทีย่วภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ                                               1-2-2                              
 (North Eastern Tourism Resources) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจลกัษณะของทรัพยากรการท่องเท่ียวภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   
2. มีทกัษะในการแนะน าทรัพยากรการท่องเท่ียว ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   
3. มีจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรการท่องเท่ียว 

สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัทรัพยากรการท่องเท่ียวภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  และวธีิการอนุรักษ์

ทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภทต่าง ๆ 
2. ใชศิ้ลปะการพูดในการแนะน าทรัพยากรการท่องเท่ียวภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   
3. น าเสนอแหล่งท่องเท่ียวภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทต่าง ๆ ของจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
ไดแ้ก่  อุดรธานี  เลย  หนองคาย  นครพนม  บึงกาฬ  มุกดาหาร สกลนคร  ขอนแก่น  กาฬสินธ์ุ  มหาสารคาม  
ร้อยเอ็ด  นครราชสีมา  บุรีรัมย ์ สุรินทร์  ศรีสะเกษ  และอุบลราชธานี  ภูมิศาสตร์   ประวติัศาสตร์   โบราณสถาน   
โบราณวตัถุ   ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม   ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผลิตภณัฑ์พื้นบ้าน ของท่ีระลึก  
กิจกรรม และความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียว และการดูแลส่ิงแวดล้อม  ทศันศึกษาแหล่ง
ท่องเท่ียวภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   
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20702 - 2104 ทรัพยากรท่องเทีย่วภาคใต้                                              1-2-2                              
 (Southern Tourism Resources) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจลกัษณะของทรัพยากรการท่องเท่ียวภาคใต ้ 
2. มีทกัษะในการแนะน าทรัพยากรการท่องเท่ียว ของภาคใต ้
3. มีจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรการท่องเท่ียว 

สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัทรัพยากรการท่องเท่ียวภาคใต ้และวธีิการอนุรักษท์รัพยากรการท่องเท่ียว

ประเภทต่าง ๆ 
2. ใชศิ้ลปะการพูดในการแนะน าทรัพยากรการท่องเท่ียวภาคใต ้
3. เสนอแหล่งท่องเท่ียวภาคใต ้

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัทรัพยากรท่องเท่ียวประเภทต่าง ๆ ของจงัหวดัในภาคใต ้ ไดแ้ก่  ชุมพร  
ระนอง  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  พทัลุง  สงขลา  สตูล  ยะลา  นราธิวาส ปัตตานี  ภูเก็ต  พงังา  กระบ่ี  
และตรัง  ภูมิศาสตร์   ประวติัศาสตร์   โบราณสถาน   โบราณวตัถุ   ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม   
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผลิตภณัฑ์พื้นบ้าน ของท่ีระลึก  กิจกรรม และความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว และการดูแลส่ิงแวดลอ้ม  ทศันศึกษาแหล่งท่องเท่ียวภาคใต ้
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20702 - 2105        การพฒันาบุคลกิภาพในงานท่องเทีย่ว             1 - 2 - 2                                     
                             (Personality  Development in Tourism)                                                           
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการพฒันาบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกบังานท่องเท่ียว 
2. ปรับปรุงและพฒันาบุคลิกภาพของตนให้เหมาะสมกบังาน  
3. มีเจคติท่ีดีและตระหนกัถึงความส าคญัของมารยาทตามวฒันธรรมไทยและสากล 

สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกบับุคลิกภาพและการพฒันาบุคลิกภาพในงานท่องเท่ียว 
2. ปรับปรุงและพฒันาบุคลิกภาพการเป็นผูใ้หบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวตามหลกัวฒันธรรมไทย

และสากล 
3. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อการปรับปรุงบุคลิกภาพในการปฏิบติังานอาชีพ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย  ความส าคญัและประเภทบุคลิกภาพ  องคป์ระกอบบุคลิกภาพ  
การรับรู้เก่ียวกบัตวัเอง  หลกัและวิธีเสริมสร้างบุคลิกภาพ  การพฒันาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ์ในการ
ท างาน  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและมารยาทสากล  ฝึกปฏิบติัการพฒันาบุคลิกภาพในงานบริการดา้น
การท่องเท่ียว    
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20702 – 2106   อาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือการท่องเทีย่ว            1 - 2 - 2 
                               (Food and Beverage for Tourism )      
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการจดัอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อการท่องเท่ียว 
2. สามารถจดัและบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในการท่องเท่ียว 
3. มีเจคติท่ีดีและความรับผิดชอบในการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในการท่องเท่ียว 

สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อการท่องเท่ียว 
2. ประยกุตก์ารจดัรายการอาหารและเคร่ืองด่ืมกบัรูปแบบและกิจกรรมการท่องเท่ียว 
3. จดัและบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในการท่องเท่ียว 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการจดัอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อการท่องเท่ียว  ประเภทและรูปแบบ
ของอาหารส าหรับการท่องเท่ียว  รายการอาหาร  การวางแผน  การจดัเตรียมจดัรายการอาหารและเคร่ืองด่ืม  
การเลือกรายการอาหารและเคร่ืองด่ืมส าหรับการท่องเท่ียว  สุขอนามยัและความปลอดภยัในการจดัอาหาร
และเคร่ืองด่ืมเพื่อการท่องเท่ียว  วฒันธรรมในการรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม  ฝึกปฏิบติัการจดัอาหาร
และเคร่ืองด่ืมเพื่อการท่องเท่ียว 
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20702 – 2107 ธุรกจิทีพ่กั  2-0-2 
                          (Accommodation Business) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบ ประเภทและงานขั้นพื้นฐานของธุรกิจท่ีพกั 
2. สามารถน าความรู้เก่ียวกบัธุรกิจท่ีพกัประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบั รูปแบบ ประเภท งานขั้นพื้นฐานและโครงสร้างการบริหารงานของธุรกิจ 

ท่ีพกั ลกัษณะพิเศษและแนวโนม้ของธุรกิจท่ีพกัในอนาคต 
2.  แสดงความรู้เก่ียวกบัค าศพัทเ์ฉพาะของงานโรงแรมท่ีใชใ้นการปฏิบติังานอาชีพ 
3.  ประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นธุรกิจท่ีพกัในการปฏิบติังานอาชีพ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบั ความเป็นมา  ความส าคญั รูปแบบของธุรกิจท่ีพกั ประเภทของธุรกิจท่ีพกั  การแบ่ง
ระดบัของโรงแรม  โครงสร้างการบริหารงาน หนา้ท่ีความรับผดิชอบ  ลกัษณะพิเศษของธุรกิจท่ีพกั  ค  าศพัท์
เฉพาะ ของธุรกิจท่ีพกั การเลือกธุรกิจท่ีพกัท่ีเหมาะสมกบักลุ่มนกัท่องเท่ียว ปัญหาท่ีเกิดข้ึน สถานการณ์และ
แนวโนม้ในอนาคต    
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20702 – 2108     ธุรกจิขนส่งเพ่ือการท่องเทีย่ว   2 - 0 - 2   
                          (Transportations for Tourism)                      
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมาย ความส าคญั องคป์ระกอบ  ลกัษณะการบริการของการ
ขนส่งประเภทต่าง ๆ และการด าเนินธุรกิจขนส่งเพื่อการท่องเท่ียว 

2. มีทกัษะในการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบการจดัน าเท่ียว 
3. มีเจตคติท่ีดี และจรรยาบรรณในวชิาชีพธุรกิจขนส่งเพื่อการท่องเท่ียว 

สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการด าเนินงานธุรกิจขนส่งเพื่อการท่องเท่ียวและจรรยาบรรณใน

วชิาชีพ 
2. วางแผนการเดินทางและปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งเหมาะสมกบัรูปแบบการจดัน าเท่ียว 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความหมาย ความส าคญั โครงสร้างพื้นฐานในการขนส่ง องค์ประกอบ
และลกัษณะการบริการของการขนส่ง  ทางบก  ทางน ้า ทางอากาศ ชนิดของการขนส่งท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบ
การจดัน าเท่ียว เส้นทางและตารางเวลาการเดินทาง  ระบบขนส่งผูโ้ดยสารและโลจิสติกส์ใน AEC และฝึก
ปฏิบติัวางแผนการเดินทาง 
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2702-2109 ธุรกจิ MICE                                                                                                         2 - 0 - 2 
 (Meeting,  Incentive,  Convention and Exhibition) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานธุรกิจ  MICE 
2. สามารถจ าแนกประเภทของผลิตภณัฑใ์นธุรกิจ  MICE   
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อการปฏิบติังานธุรกิจ  MICE 

สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพื้นฐานธุรกิจ  MICE  
2. ระบุประเภทของผลิตภณัฑใ์นธุรกิจ  MICE   
3. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัธุรกิจ  MICE  ในการปฏิบติังานบริการท่องเท่ียว 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัความหมาย  ความส าคญั  ลกัษณะและประเภทผลิตภณัฑ์ของธุรกิจ  MICE  องค์กร              
ท่ีมีบทบาทเก่ียวกบัธุรกิจ  MICE  กลุ่มตลาดเป้าหมายในธุรกิจ  MICE  สถานการณ์ธุรกิจ  MICE  ในปัจจุบนั
และแนวโนม้ในอนาคต  นโยบายของรัฐกบัการส่งเสริมธุรกิจ  MICE 
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20702 – 2110 ศิลปกรรมไทย                                    1 - 2 - 2 
  (Thai Arts)  
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัศิลปกรรมไทยประเภทต่าง ๆ  
2. สามารถน าเสนอรูปแบบของศิลปกรรมไทยแต่ละประเภท 
3. มีเจตคติท่ีดี  เห็นคุณค่าและอนุรักษง์านศิลปกรรมไทย 

สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวงานศิลปกรรมไทยส าหรับการท่องเท่ียว 
2. ประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นศิลปกรรมไทยในการปฏิบติังานการท่องเท่ียว 
3. บรรยายลกัษณะงานศิลปกรรมไทยแต่ละประเภทในแหล่งท่องเท่ียว 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัลกัษณะและรูปแบบของงานศิลปกรรมไทย  สถาปัตยกรรม  ประติมากรรม 
จิตรกรรม  วิจิตรศิลป์  ประณีตศิลป์ และสังคีตศิลป์  การพูดบรรยายลกัษณะของงานศิลปกรรมไทย    แนว
ทางการอนุรักษศิ์ลปกรรมไทย  ฝึกปฏิบติัการบรรยายในแหล่งท่องเท่ียว 
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20702 – 2112 การท่องเที่ยวอาเซียน      2 - 0 - 2 
 (ASEAN  Tourism)  
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอาเซียน 
2. ตระหนกัถึง ความส าคญัของการเช่ือมโยงการท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอาเซียน 

สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวและการเช่ือมโยงกรท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอาเซียน 

นโยบายของรัฐในการส่งเสริมการท่องเท่ียวกลุ่มอาเซียนและผลกระทบของการเปิดเสรีดา้น
การท่องเท่ียว 

2. ประยกุตใ์ชเ้ก่ียวกบัการท่องเท่ียวอาเซียนในการจดักิจกรรมการท่องเท่ียว 
3. น าเสนอแหล่งท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอาเซียน 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัความหมาย   ความส าคญัของการเช่ือมโยงการท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอาเซียน  
ตลาดการท่องเท่ียวและ แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัในกลุ่มประเทศอาเซียน  แผนส่งเสริมการท่องเท่ียวอาเซียน 
และนโยบายของรัฐ  ผลกระทบในการเปิดเสรีดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน 
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20702 – 2112 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ                                       2 - 0 - 2  
 (Eco Tourism)  
จุดประสงค์รายวชิาเพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
2. มีจิตส านึกต่อการอนุรักษแ์ละส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
2. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในการจดักิจกรรมการท่องเท่ียว 
3. น าเสนอแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกับความหมาย ความส าคญั องค์ประกอบ  รูปแบบ  แหล่งท่องเท่ียว และหน่วยงาน              
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  การอนุรักษแ์ละส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชน การดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม   ทศันศึกษาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
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20702 – 2113 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ                         2 - 0 - 2 
             (Health Tourism) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
2. สามารถจดักิจกรรมการท่องเท่ียวตามรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
3. มีเจคติท่ีดีและตระหนกัถึงความส าคญัของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

สมรรถนะรายวชิา   
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
2. ประยกุตใ์ชค้วามรู้ในการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสอดคลอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
3. น าเสนอกิจกรรมและแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัความหมาย  ความส าคญั  แนวคิดของการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  องคป์ระกอบ  รูปแบบ 
ของกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ   และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ   แนวโน้ม
การตลาดการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  ในระดบัชาติและระดบันานาชาติ  ทศันศึกษาแหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
 
 
  

123



20702 – 2114 การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม       2- 0-2 
 (Cultural Tourism)  
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัความหมาย ความส าคญั องคป์ระกอบ  รูปแบบและลกัษณะส าคญัของการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรม 

2. เขา้ใจเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอยา่งย ัง่ยนื 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความหมาย ความส าคญั องคป์ระกอบ รูปแบบและลกัษณะส าคญัของการ    

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 
3. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในการจดักิจกรรมการท่องเท่ียว 
4. น าเสนอแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบัความหมาย ความส าคญั องคป์ระกอบ  รูปแบบและลกัษณะส าคญัของการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรม ประเภทของแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ผลกระทบของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ทศันศึกษาแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
หมวดสมรรถนะวชิำชีพ  ฝึกประสบกำรณ์สมรรถนะวชิำชีพ 

 

20702-8001 ฝึกงาน  *-*-4 
20702-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 
20702-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ 
201xx-800x รายวชิาฝึกงาน  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 
202xx-800x  รายวชิาฝึกงาน  ประเภทวชิาพาณิชยกรรม 
203xx-800x  รายวชิาฝึกงาน  ประเภทวชิาศิลปกรรม 
204xx-800x  รายวชิาฝึกงาน  ประเภทวชิาคหกรรม 
205xx-800x  รายวชิาฝึกงาน  ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
206xx-800x  รายวชิาฝึกงาน  ประเภทวชิาประมง 
207xx-800x  รายวชิาฝึกงาน  ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
208xx-800x  รายวชิาฝึกงาน  ประเภทวชิาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
209xx-800x  รายวชิาฝึกงาน  ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
210xx-800x  รายวชิาฝึกงาน  ประเภทวชิาอุตสาหกรรมบนัเทิงและดนตรี 
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20702-8001 ฝึกงำน * - * - 4 
 (Work Practice) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์ น าไปประยุกตใ์ช้ในการปฏิบติังานอาชีพระดบั
ฝีมือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการก าหนด 
3. พฒันาการท างานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ           
โดยผา่นความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผดิชอบการฝึกงานในสาขาวชิานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบติังาน
ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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20702-8002 ฝึกงำน  1 * - * - 2 
 (Work Practice 1) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์ น าไปประยุกตใ์ช้ในการปฏิบติังานอาชีพระดบั
ฝีมือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการก าหนด 
3. พฒันาการท างานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ           
โดยผา่นความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผดิชอบการฝึกงานในสาขาวชิานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบติังาน
ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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20702-8003 ฝึกงำน  2 * - * - 2 
 (Work Practice 2) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์ น าไปประยุกตใ์ช้ในการปฏิบติังานอาชีพระดบั
ฝีมือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 
2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการก าหนด 
3. พฒันาการท างานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 
4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความช านาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ          
โดยผา่นความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผดิชอบการฝึกงานในสาขาวชิานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบติังาน
ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

(ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานใหม่หรืองานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 2xxxx-8002 ในสถานประกอบการ 
สถาน-ประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการแห่งเดิม หรือแห่งใหม่) 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
หมวดสมรรถนะวชิำชีพ  โครงงำนพฒันำสมรรถนะวชิำชีพ 

 
20702-8501 โครงงาน *-*-4 
20702-8502 โครงงาน 1 *-*-2 
20702-8503 โครงงาน 2 *-*-2 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ 
201xx-850x     รายวชิาฝึกงาน  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 
202xx-850x รายวชิาฝึกงาน  ประเภทวชิาพาณิชยกรรม 
203xx-850x รายวชิาฝึกงาน  ประเภทวชิาศิลปกรรม 
204xx-850x รายวชิาฝึกงาน  ประเภทวชิาคหกรรม 
205xx-850x รายวชิาฝึกงาน  ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
206xx-850x รายวชิาฝึกงาน  ประเภทวชิาประมง 
207xx-850x รายวชิาฝึกงาน  ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
208xx-850x รายวชิาฝึกงาน  ประเภทวชิาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
209xx-850x รายวชิาฝึกงาน  ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
210xx-850x รายวชิาฝึกงาน  ประเภทวชิาอุตสาหกรรมบนัเทิงและดนตรี 
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20702-8501 โครงงำน * - * - 4 
 (Project) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัท าโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 
2. สามารถประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ                     

ตามกระบวนการวางแผน ด าเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ท ารายงานและน าเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัท าโครงงาน ด าเนินงาน แกไ้ขปัญหา

ประเมินผล จดัท ารายงานและน าเสนอผลงาน 
2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ด าเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ประเมินผลการด าเนินงานโครงงานตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั หลกัการจดัท าโครงงาน การวางแผน การด าเนินงาน การแกไ้ขปัญหา  

การประเมินผล การจดัท ารายงานและการน าเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัท าโครงงานสร้างและหรือพฒันา
งานท่ีใช้ความรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ด าเนินการเป็นรายบุคคลหรือ
กลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีก าหนด 
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20702-8502 โครงงำน 1 * - * - 2 
 (Project 1) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัท าโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 
2. สามารถประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ                       

ตามกระบวนการวางแผน ด าเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ท ารายงานและน าเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรำยวชิำ 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัท าโครงงาน ด าเนินงาน แกไ้ขปัญหา

ประเมินผล จดัท ารายงานและน าเสนอผลงาน 
2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ด าเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ประเมินผลการด าเนินงานโครงงานตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั หลกัการจดัท าโครงงาน การวางแผน การด าเนินงาน การแกไ้ขปัญหา  

การประเมินผล การจดัท ารายงานและการน าเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัท าโครงงานสร้างและหรือพฒันา
งานท่ีใช้ความรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ด าเนินการเป็นรายบุคคลหรือ
กลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีก าหนด 
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20702-8503 โครงงำน 2 * - * - 2 
 (Project 2) 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัท าโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 
2. สามารถประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ                    

ตามกระบวนการวางแผน ด าเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ท ารายงานและน าเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรำยวชิำ  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัท าโครงงาน ด าเนินงาน แกไ้ขปัญหา 

ประเมินผล จดัท ารายงานและน าเสนอผลงาน 
2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
3. ด าเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 
4. ประเมินผลการด าเนินงานโครงงานตามหลกัการ 
5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั การวางแผนจดัท าหรือพฒันางานโครงงาน การด าเนินงาน การแก้ไข

ปัญหา การประเมินผล การจดัท ารายงานและการน าเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัท าโครงงานสร้างและหรือ
พฒันางานท่ีใชค้วามรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ด าเนินการเป็นรายบุคคล
หรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีก าหนด 

(ผูเ้รียนสามารถจดัท าโครงงานสร้างและหรือพฒันางานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 2xxxx-8502  หรือ
เป็นโครงงานใหม่) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562         ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวชิาการท่องเท่ียว 
 

 
หมวดวชิาเลือกเสรี 
 ใหเ้ลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจจากรายวชิาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
พุทธศกัราช 2562 ทุกประเภทวชิาและสาขาวชิา 
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    กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 1 0-2-0 
20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 2 0-2-0 
20000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 
20000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 
20000-2005 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 
20000-2006 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 
20000-2007 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 
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20000-20.. กจิกรรมลูกเสือวสิามัญ ... 0-2-0 
 (Rover Scout Activity …) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสือวสิามญั 
2. สามารถปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับ ค าปฏิญาณและกฏของลูกเสือวิสามัญ มีทักษะ               

ทางลูกเสือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของลูกเสือวสิามญั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผดิชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้นและสังคม มีวนิยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  
1. ปฏิบติัตนตามระเบียบวนิยั ค  าปฏิญาณ กฏและระเบียบขอ้บงัคบัของลูกเสือวสิามญั 
2. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมทกัษะทางลูกเสือ 
3. บ าเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถ่ินในสถานการณ์ต่าง ๆ 
4. ใชก้ระบวนการกลุ่มในการปฏิบติักิจกรรมลูกเสือวสิามญั 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบัติเก่ียวกับ กิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ ขบวนการและพิธีการต่าง ๆ ของลูกเสือวิสามัญ             

การปฏิบัติตนตามค าปฏิญาณ กฏ ระเบียบวินัยของลูกเสือวิสามัญ กิจกรรมทักษะทางลูกเสือ การใช้
กระบวนการกลุ่มในการปฏิบติักิจกรรมและท าประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถ่ิน 
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20000-20.. กจิกรรมองค์การวชิาชีพ … 0-2-0 
 (Vocational Organization Activity …) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการเสริมสร้างทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ การพฒันา

คุณภาพชีวติ การพฒันาองคก์ร ชุมชนและสังคม 
2. วางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผล และปรับปรุงการท างานในการร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคแ์ละสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวชิาชีพ 
2. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมองคก์ารวชิาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค์

ของกิจกรรม 
3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้ าผูต้ามในการร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 
4. ประเมินผลและปรับปรุงการท ากิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบัติเก่ียวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะและประสบการณ์วิชาการ              

และวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต กิจกรรมพฒันาองคก์ร ชุมชนและสังคม การใช้กระบวนการกลุ่ม
และการเป็นผูน้ าผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยในกิจกรรมเก่ียวกบัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถ่ิน โดยการวางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผล และ
ปรับปรุงการท างาน 
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จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เข้าใจความส าคัญและหลักในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม                  

ธรรมาภิบาล ตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 
2. สามารถคิด วิเคราะห์ ตดัสินใจ ประพฤติปฏิบติัตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรม           

อนัดีงามของสังคม มีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรม
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

3. มีจิตส านึกและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติักิจกรรมดว้ยความรับผิดชอบ เสียสละ มีวินยั ซ่ือสัตย์
สุจริต และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. วเิคราะห์และตดัสินใจปฏิบติัในส่ิงท่ีควรปฏิบติั และไม่ปฏิบติัในส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบติั 
2. ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรมอนัดีงามของสังคม 
3. ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อปลูกจิตส านึกความเป็นคนดี กิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท 

กิจกรรม ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน 
ทอ้งถ่ิน และประเทศชาติ 

4. ปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลกัของคนไทย 

12 ประการ กิจกรรมปลูกจิตส านึกความเป็นคนดี กิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง ชุมชน ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ โดยการลงมือปฏิบติั บนัทึกและประเมินผล 
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