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คํานํา 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี พุทธศักราช 2545  กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชต้ังแตป
การศกึษา 2545 และกรมอาชีวศึกษาไดปรับปรุงเปนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พทุธศักราช 2545 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) โดยปรับโครงสรางหลักสูตร   ปรับปรุงเวลาการเรียนการสอน   เพ่ิมเติมมาตรฐาน
สาขาวิชา สาขางาน และมาตรฐานรายวิชา เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการการเรียนการสอนและการประเมินผล 
สัมฤทธ์ิทางการเรียน ใหมีความชัดเจนเปนรูปธรรมมากข้ึน เปนการปรับปรุงมาตรฐานการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ใหมีความเหมาะสมสอดคลอง
กับสภาพการปฏิบัติงานของสถาบันการอาชีวศึกษา 
 

 การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) สําเร็จลงได
ดวยความรวมมืออยางดีย่ิงจากหนวยราชการ สถาบันการศกึษา อาจารยผูสอน ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะคณะกรรมการดังรายนามที่ปรากฏ ซ่ึงไดอุทิศสติปญญา ความรู ประสบการณ ตลอดจน
สละเวลามาชวยงาน เพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติเปนสําคัญ กรมอาชีวศึกษาธิการจึงขอขอบคุณผูมี
สวนรวมในการดําเนินการทุกทานเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 
 
 
 
       กรมอาชวีศึกษา 
              2546 



 

 
 
คํานํา 

 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี พุทธศักราช 2545 พัฒนาขึน้ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน เพ่ือผลิตกําลังคนระดับ
ฝมือท่ีมีความรู ความชํานาญในทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม วินัย เจตคติ บุคลิกภาพ และเปนผูมีปญญาท่ี
เหมาะสม สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน สอดคลองกับ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับชุมชน ระดับทองถ่ินและระดับชาติ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกระบบ
และวิธีการเรียนไดอยางเหมาะสมตามศักยภาพ ความสนใจและโอกาสของตน สงเสริมการประสานความ
รวมมือในการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรรวมกันระหวางสถาบัน หนวยงาน และองคกรตาง ๆ ท้ังใน
ระดับชาต ิทองถ่ินและชุมชน 
 

 การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  สําเร็จลงไดดวยความรวมมืออยาง
ดีย่ิงจากหนวยราชการ สถาบันการศกึษา อาจารยผูสอน ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิภาคเอกชน โดยเฉพาะ
คณะกรรมการดังรายนามที่ปรากฏ ซ่ึงไดอุทิศสติปญญา ความรู ประสบการณ ตลอดจนสละเวลามาชวยงาน
เพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติเปนสําคัญ กระทรวงศึกษาธิการจึงขอขอบคุณผูมีสวนรวมในการ
ดําเนินการทุกทานเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 
 
 
 
       กระทรวงศกึษาธิการ 
                  2545 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2545 

 
หลักการ 

 
 

1. เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อพัฒนากําลังคนระดับฝมือ
ใหมีความชํานาญเฉพาะดาน มีคุณธรรม บุคลิกภาพ และเจตคติที่เหมาะสม สามารถประกอบอาชีพ
ไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคลองกับภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ 

 

2. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง เพื่อเนนความชํานาญเฉพาะดานดวยการ
ปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน ถายโอนผลการเรียน สะสม
ผลการเรียน เทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการ สถานประกอบการและสถาน
ประกอบอาชีพอิสระได 

 

3. เปนหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันระหวางหนวยงาน
และองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

4. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหสถานศึกษา ชุมชนและทองถิ่น มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรให
ตรงตามความตองการและสอดคลองกับสภาพของชุมชนและทองถิน่ 
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จุดหมาย 
 

1. เพื่อใหมีความรู ทักษะและประสบการณในงานอาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ นําไปปฏิบัติงาน
อาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกวิถีการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพไดอยาง
เหมาะสมกับตน สรางสรรคความเจริญตอชุมชน ทองถิ่นและประเทศชาติ 

 
2. เพ่ือใหเปนผูมีปญญา มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ใฝเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบ
อาชีพ สามารถสรางอาชีพ มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพใหกาวหนาอยูเสมอ 

 
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหนวยงาน 
สามารถทํางานเปนหมูคณะไดด ีโดยมีความเคารพในสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอื่น 

 
4. เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม  ทั้งในการทํางาน การอยูรวมกัน มีความรับผิดชอบตอ
ครอบครัว หนวยงาน ทองถิ่นและประเทศชาติ   อุทิศตนเพื่อสังคม  เขาใจและเห็นคุณคาของศิลป-
วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น   รูจักใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสรางสิ่งแวดลอมที่ดี 

 
5. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพนั้น ๆ 

 
6. เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและโลก
ปจจุบัน มีความรักชาติ สํานึกในความเปนไทย เสียสละเพื่อสวนรวม ดํารงรักษาไวซึ่งความมั่นคง
ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข 
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หลักเกณฑการใชหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 

(ปรับปรุง  พ.ศ.  2546) 
 
 

1. การเรียนการสอน 
 
  1.1 การเรียนการสอนตามหลักสตูรน้ี ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนที่กําหนด 
และนําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได   สามารถโอนผลการเรียน  และขอเทียบความรูและ
ประสบการณได 
  1.2 การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริงโดยสามารถนํารายวิชาไปจัดฝกในสถาน
ประกอบการ  ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน 
 

2. เวลาเรียน 
 

  2.1 ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 20 สัปดาห 
โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนด และสถานศึกษาอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนไดอีก
ตามที่เห็นสมควร  ประมาณ  5  สัปดาห 
  2.2 การเรียนในระบบช้ันเรียน   ใหสถานศึกษาเปดทําการสอน ไมนอยกวา สัปดาหละ  5  วัน  
คาบละ  60  นาที  (1 ช่ัวโมง) 
 

3. หนวยกิต 
 

  ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 102 หนวยกิต การคิดหนวยกิตถือเกณฑดังนี้ 
3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี  1  ช่ัวโมงตอสัปดาห ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา  20  ช่ัวโมง มีคา 1 

หนวยกิต 
  3.2 รายวิชาที่ประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหบูรณาการการเรียนการสอน กําหนด  
2 - 3  ช่ัวโมงตอสัปดาห   ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา  40 - 60  ช่ัวโมง    มีคา 1 หนวยกิต 
  3.3 รายวิชาที่นําไปฝกงานในสถานประกอบการ กําหนดเวลาในการฝกปฏิบัติงาน                      
ไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง  มีคา 1 หนวยกิต 
  3.4 การฝกอาชีพในระบบทวิภาคี ใชเวลาฝกไมนอยกวา 40 ช่ัวโมง มีคา 1 หนวยกิต 

3.5 การทําโครงการ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
 

4. โครงสราง 
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  โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  (ปรับปรุง  พ.ศ. 2546)  
แบงเปน  3  หมวดวิชา  ฝกงาน และกจิกรรมเสริมหลักสตูร  ดังน้ี 
  4.1 หมวดวิชาสามัญ 
   - วิชาสามัญทั่วไป  เปนวิชาที่เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต 
   - วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  เปนวิชาที่เปนพื้นฐานสัมพันธกับวิชาชีพ 
  4.2 หมวดวิชาชีพ  แบงเปน 
   4.2.1 วิชาชีพพื้นฐาน  เปนกลุมวิชาชีพสัมพันธที่เปนพื้นฐานที่จําเปนในประเภทวิชา          
น้ัน ๆ 

4.2.2 วิชาชีพสาขาวิชา เปนกลุมวิชาชีพหลักในสาขาวิชานั้น ๆ 
4.2.3 วิชาชีพสาขางาน  เปนกลุมวิชาชีพที่มุงใหผูเรียนมีความรูและทักษะเฉพาะดานใน

งานอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
   4.2.4 โครงการ 
  4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
  4.4 ฝกงาน 
  4.5 กิจกรรมเสริมหลักสตูร 
  จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามกําหนดไวในโครงสราง
ของแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา  สวนรายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาสามารถจัดตามที่กําหนด
ไวในหลักสูตร หรือจัดตามความเหมาะสมของสภาพทองถิ่น   ทั้งนี้ สถานศึกษาตองกําหนดรหัสวิชา 
จํานวนคาบเรียนและจํานวนหนวยกิตตามระเบียบที่กําหนดไวในหลักสูตร 
 

5. โครงการ 
 

  5.1   สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการในภาคเรียนที ่ 6 ไมนอยกวา 160 ชั่วโมง 
กําหนดใหมีคา 4 หนวยกิต 
  5.2  การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น ๆ 
 

6. ฝกงาน 
 

  6.1 ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ   อยางนอย 1 
ภาคเรียน 
  6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
7. การเขาเรียน 
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  พื้นความรูและคุณสมบัติของผูเขาเรียน ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  พ.ศ. 2546 
 

8. การประเมินผลการเรียน 
 

  ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  พ.ศ. 2546 
 

9. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

  สถานศึกษาตองจัดใหมีกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม  ระเบียบวินัยของ
ตนเอง และสงเสริมการทํางาน ใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอชุมชน ทะนุบํารุง
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม   โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน 
 

10. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 

  10.1 ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
  10.2 ไดจํานวนหนวยกิตสะสมตามโครงสรางของหลักสูตรแตละประเภทวิชาและ
สาขาวิชา 
  10.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 
  10.4 เขารวมกิจกรรมและผานการประเมินทุกภาคเรียน 
  10.5 ประเมินผานมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา 
 

11.  การแกไขและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
 

  11.1 ใหอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเปนผูมีอํานาจในการเพ่ิมเติม  ปรับปรุง หรือยกเลิกประเภท
วิชา สาขาวิชา  สาขางาน รายวิชา และโครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 
  11.2 ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจเพิ่มเติม แกไข เปลี่ยนแปลงรายวิชาตาง ๆ ใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545   โดยตองรายงานใหตนสังกัดทราบ 
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รหัสหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545 
ประเภทวิชาคหกรรม 

(ปรับปรุง  พ.ศ.  2546) 
 

1 2 3 4 - 5 6 7 8  ช่ือวิชา  หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
       

 
 

สาขาวิชา / วิชาเรียนรวม  กลุมวิชา 
2 0 0 0 วิชาเรียนรวม  (หมวดวิชาสามัญ)  11 กลุมวิชาภาษาไทย 
     12 กลุมวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ 

13 กลุมวิชาสังคมศกึษา 
14 กลุมวิชาวิทยาศาสตร 
15 กลุมวิชาคณิตศาสตร 
16 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ลําดับที่วิชา  01 – 19  วิชาสามัญท่ัวไป 
ลําดับที่วิชา  20 – 99  วิชาสามัญพ้ืนฐานวิชาชีพ 

      
2 0 0 1 วิชาเรียนรวม   (วิชาชีพพ้ืนฐาน) 00      วิชาเรียนรวม  (วิชาชีพพ้ืนฐาน) 
      
2 0 0 2 วิชาเรียนรวม (กิจกรรมเสริมหลักสตูร) 00     กิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
      
2 4 0 0 วิชาเรียนรวม (ประเภทวิชา) 01     วิชาชีพพ้ืนฐาน  (รวมประเภทวิชา) 

 
2 4  X X   
     10  วิชาชีพสาขาวิชา 

2X – 3X  วิชาชีพสาขางาน 
4X  วิชาในระบบทวิภาคี 
50  โครงการ 

      
 

    ประเภทวิชา  
    0 วิชาเรียนรวม 

1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม 

4 ประเภทวิชาคหกรรม 
5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
6 ประเภทวิชาประมง 
7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทีย่ว 

 

    หลักสูตร 
2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 

 

 
 
 

ลําดับท่ีรายวิชา  01 – 99   

สาขาวิชา……………….. 
01 ผาและเคร่ืองแตงกาย 
02 อาหารและโภชนาการ 
03 คหกรรมศาสตร 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545 
(ปรับปรุง  พ.ศ.  2546) 
ประเภทวิชาคหกรรม 

 
แบงเปน  3  สาขาวิชา 

 
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
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สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย 
 
        แบงเปน  5  สาขางาน  ดังนี ้
 

สาขางานผลิตและตกแตงสิ่งทอ 
   สาขางานออกแบบเสื้อผา 
   สาขางานตัดเย็บเสื้อผา 
   สาขางานอุตสาหกรรมเสื้อผา 

สาขางานธุรกิจเสื้อผา 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545 

สาขาวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย 
 

จุดประสงค 
 
1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร   
 สุขศึกษา  และพลานามัย สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ 
 

2. เพื่อใหมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ  เปนพื้นฐานในการนําไปประยุกตใชใหทันกับความกาวหนา
และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี

 

3. เพื่อใหมีความรูในงานวิชาชีพผลิตและตกแตงสิ่งทอ   งานออกแบบเส้ือผา   งานตัดเย็บเสื้อผา    และ
งานอุตสาหกรรมเส้ือผา 

 

4. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจเสื้อผาและเครื่องแตงกาย  งานอุตสาหกรรมเส้ือผา                     
เปนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 

 

5. เพื่อใหสามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

6. เพื่อใหมีทักษะในงานอาชีพผลิตและตกแตงสิ่งทอ   งานออกแบบเสื้อผา   งานตัดเย็บเส้ือผา  และงาน
อุตสาหกรรมเสื้อผา 

 

7. เพื่อใหสามารถนําความรู  ความชํานาญในงานวิชาชีพไปใชในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ 
 

8. เพื่อใหมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงาน  และสิ่งแวดลอม 
 

9. เพื่อใหมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่ดีตองานอาชีพ 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 
1. สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ 
2. พัฒนาตนเองและสังคมตามหลักศาสนา  สิทธิหนาที่พลเมือง  วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 
3. พัฒนาตนเองและงานอาชีพ  โดยใชหลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
4. พัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพของตน  โดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา 
5. ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 
6. ดําเนินงานจัดการธุรกิจขนาดยอม  บริหารงานคุณภาพ  เพิ่มผลผลิตขององคกร  สิ่งแวดลอม   

อาชีวอนามัย  และความปลอดภัยในองคกรและชุมชน     
7. เลือก  ใช  และบํารุงรักษาวัสด ุ เครืองมือและอุปกรณในการตัดเย็บเสือ้ผา 
8 ตัดเย็บเส้ือผาเคร่ืองแตงกายบุรุษ  สตรี  และเด็กเบ้ืองตน 
 
มาตรฐานวิชาชีพสาขางานผลิตและตกแตงสิ่งทอ 
9. จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณในการออกแบบลายทอ  เขียนลายทอ  ยอมสี  ทอผา   ตกแตงสิ่งทอ

และตกแตงสําเร็จ 
10. ออกแบบลายทอ  วิเคราะหลายทอ  เขียนลายทอและทอลายตนแบบ 
11. ตกแตงสิ่งทอดวยวิธีตาง ๆ 
12. ทอผาพ้ืนเมือง 
13. ตกแตงสําเร็จสิ่งทอดวยวิธีตาง ๆ 
14. ตรวจสอบคุณภาพช้ินงานสําเร็จ 
15. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
16. เลือก  ใช  และ/หรือประยุกตใชเทคโนโลยีในการดําเนินงาน 
 
มาตรฐานวิชาชีพสาขางานตัดเย็บเสื้อผา 
9. ออกแบบหรือเลือกแบบใหเหมาะกับรูปรางและโอกาสใชสอย 
10. เลือกวัสดุ  คํานวณวัสด ุ จัดเตรียมวัสดุ  เคร่ืองมือและอุปกรณในการตัดเย็บ 
11. วัดตัว  สรางแบบ  ทําเคร่ืองหมายบนแบบตัด  เผ่ือตะเข็บและทดลองแบบตัดเส้ือผา 
12. วางแบบตัด  ตัดและทําเครื่องหมายบนผา  เนาลองตัว  และแกไขขอบกพรองเสื้อผา 
13. เย็บสวนประกอบและสวนตกแตง  เย็บประกอบตัวเสื้อ  และตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 
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มาตรฐานวิชาชีพสาขางานออกแบบเสื้อผา 
9. วาดโครงรางหุน  สวนประกอบของเส้ือผา  วาดภาพแฟชั่นและระบายสีภาพแฟชั่น 
10 วิเคราะหความตองการและรูปรางของลูกคาเพ่ือการออกแบบเส้ือผา 
11. วิเคราะหแบบเส้ือเพ่ือการสรางแบบและตัดเย็บ 
12 สรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาตนแบบ 
13. วางแผน  จัดเตรียมงานและนําเสนอผลงานแฟชั่น 
14. เลือก ใช และ/หรือประยุกตใชเทคโนโลยีในการดําเนินงาน 

 
มาตรฐานวิชาชีพสาขางานอุตสาหกรรมเสื้อผา 
9. วิเคราะหแบบเสื้อตามใบสั่งงานเพื่อการสรางแบบและตัดเย็บ 
10. สรางแบบและตัดเย็บเสื้อตัวอยางตามใบสั่งงาน 
11. เลือก  คํานวณ  จัดเตรียมวัสดุ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  อุปกรณ  และตรวจสอบคุณภาพวัสด ุ
12. วางแบบตัด  ปูผา  ตัด  แยกมัดชิ้นงาน  และตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตัด 
13. วิเคราะหขั้นตอนการเย็บ  จัดวางผังเคร่ืองจักร  จายช้ินงาน  เย็บชิ้นงาน  และตรวจสอบ  คุณภาพ

ชิ้นงานเย็บ 
14. ตัดเปลี่ยนชิ้นงานและแกไขขอบกพรอง  ตกแตงผลิตภัณฑ  ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑสําเร็จ  

และบรรจุภัณฑ 
 

มาตรฐานวิชาชีพสาขางานธุรกิจเสื้อผา 
9. วางแผนเพ่ือดําเนินการจัดการธุรกิจผลิตและตกแตงส่ิงทอ  หรือตัดเย็บเส้ือผา  หรือออกแบบเสื้อผา  

หรือผลิตเส้ือผาในระบบอุตสาหกรรม 
10. เลือก  ใช  บํารุงรักษาจักรเย็บผา  เคร่ืองมือและอุปกรณในการตัดเย็บ 
11. ผลิตและตกแตงสิ่งทอ  หรือออกแบบตัดเย็บเสื้อผา  หรือออกแบบเสื้อผา หรือผลิตเสื้อผาในระบบ

อุตสาหกรรม 
12. ตกแตงสําเร็จและบรรจุภัณฑ 
13. ดําเนินงานจัดการธุรกิจผลิตและตกแตงสิ่งทอ หรือตัดเย็บเสื้อผา  หรือออกแบบเสื้อผา หรือผลิต

เส้ือผาในระบบอุตสาหกรรม 
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 

ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย 

 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชาคหกรรม  
สาขาวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรมเสริม   
หลักสูตร  รวมไมนอยกวา  102  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 
 1.  หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา     26 หนวยกิต 

1.1  วิชาสามัญทั่วไป         (18  หนวยกิต) 
1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ        (  8  หนวยกิต) 

 

 2.  หมวดวิชาชีพ   ไมนอยกวา     66 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  ไมนอยกวา       (20  หนวยกิต) 
2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  ไมนอยกวา       (20  หนวยกิต) 
2.3   วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา       (22  หนวยกิต) 
2.3  โครงการ   ไมนอยกวา       (  4  หนวยกิต) 

 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา     10 หนวยกิต 
 

 4.  ฝกงาน (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร   ไมนอยกวา  200  ช่ัวโมง    
 

     รวม  ไมนอยกวา    102 หนวยกิต 
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1.  หมวดวิชาสามัญ      ไมนอยกวา 26 หนวยกิต 
     1.1   วิชาสามัญทั่วไป (ไมนอยกวา  18 หนวยกิต) 
  1.1.1 กลุมวิชาภาษา   (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
   (1)  กลุมภาษาไทย  (ไมนอยกวา  4  หนวยกิต)   
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา             หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
 

2000-1101 ภาษาไทยเพือ่อาชีพ  1     2 (2) 
2000-11_ _ รายวิชาในกลุมภาษาไทย     2 (2) 

 

   (2)  กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ    (4   หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา            หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
 

2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1    2 (2) 
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2    2 (2) 

   

  1.1.2 กลุมวิชาสังคมศึกษา  (ไมนอยกวา 4  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา  2000 – 1301  จํานวน  
2  หนวยกิต  และเลือกเรียนรายวิชาอื่นอีก ไมนอยกวา  2  หนวยกิต  รวมไมนอยกวา  4  หนวยกิต 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา            หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
 

2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย      2  2) 
2000-13_ _ รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศึกษา    2 (2) 
 

 1.1.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   (4   หนวยกิต) 
 

(1)  กลุมวิทยาศาสตร  (2  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา            หนวยกิต   (ชั่วโมง) 
 

2000-1401 วิทยาศาสตรพื้นฐาน     2 (3) 
 

(2)  กลุมคณิตศาสตร  (2   หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา            หนวยกิต   (ชั่วโมง) 
 

2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต  1     2 (2) 
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  1.1.4 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา  ชื่อวิชา            หนวยกิต   (ชั่วโมง) 
2000-16_ _ รายวิชาในกลุมพลศึกษา     1 (2) 
2000-16_ _ รายวิชาในกลุมสุขศึกษา      1  (1) 
2000-16_ _ รายวิชาในกลุมบูรณาการพลศึกษาและสุขศึกษา  2 (3) 
  

       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8  หนวยกิต) 
 

1.2.1  กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา   4  หนวยกิต)  
(1)  กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ  (ไมนอยกวา  4  หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชา

ตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา            หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
  2000-1220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ   1 (2) 
2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1    1 (2) 
2000-1222 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2    1 (2) 
2000-1227 ภาษาอังกฤษเพื่องานคหกรรม    1 (2) 
2000-1232 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ     1 (2) 
2000-1233 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต     1 (2) 
2000-1234 ภาษาอังกฤษโครงงาน     1 (2) 
2000-1235 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ   1 (2) 
2000-1236 การศึกษาภาษาอังกฤษโดยอิสระ    1 (2) 
2000-1237 ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ     1 (2) 
2000-1238 ภาษาอังกฤษอาหารและโภชนาการ   1 (2) 
2000-1239 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา  1 (2) 
2000-1241 การเขียนจดหมายโตตอบ     1 (2) 

 
 1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   (ไมนอยกวา  4  หนวยกิต) 
  (1)  กลุมวิทยาศาสตร  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา            หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
2000-1421 วิทยาศาสตรประยุกต     2 (3) 
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    (2)  กลุมคณิตศาสตร   (ไมนอยกวา   2   หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา            ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2000 – 1520  คณิตศาสตรประยุกต  2 2 (2) 
2000 – 1523  คณิตศาสตรประยุกต  5 2 (2) 

 

2.  หมวดวิชาชีพ       ไมนอยกวา 66 หนวยกิต 
 

2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  (20 หนวยกิต) 
 

   รหัสวิชา            ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2001 – 0001 คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ 2 (3) 
2001 – 0002 การจัดการธุรกิจเบื้องตน 2 (3) 
2001 – 0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 2 (3) 
2001 – 0004 การจัดการส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน 2 (3) 
2400 – 0101 ผาและการแตงกาย 3 (6) 
2400 – 0102 อาหารครอบครัว 3 (5) 
2400 – 0103  ศิลปะและการออกแบบ 2 (3) 
2400 – 0104  เศรษฐศาสตรครอบครัว 2 (2) 
2400 – 0105  ศิลปประดิษฐ 2 (4) 
 

2.2  วิชาชีพสาขาวิชา   (20 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา            ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2401 – 1001  ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผา 2 (3) 
2401 – 1002    พื้นฐานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 2 (3) 
2401 – 1003  การใชและการบํารุงรักษาจักร 2 (4) 
2401 – 1004  การออกแบบเสือ้ 2 (4) 
2401 – 1005  เส้ือผาสตรีเบ้ืองตน 3 (6) 
2401 – 1006  เส้ือผาบุรุษเบ้ืองตน 3 (6) 
2401 – 1007  เส้ือผาเด็กเบ้ืองตน 2 (4) 
2401 – 1008  ความปลอดภัย 2 (2) 
2401 – 1009  มนุษยสัมพันธ 2 (2) 
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2.3 วิชาชีพสาขางาน  (ไมนอยกวา  22  หนวยกิต) 
ใหเลือกเรียนสาขางานใดสาขางานหนึ่ง  ไมนอยกวา  15  หนวยกิต  ท่ีเหลือเลือกเรียนจากราย 

วิชาในสาขางานเดิมหรือสาขางานอื่นใหครบหนวยกิตที่กําหนด และในระบบทวิภาคี ใหดําเนินการ
เชนเดียวกัน 

2.3.1.  สาขางานผลิตและตกแตงสิ่งทอ 
 

   รหัสวิชา            ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2401 – 2001  การออกแบบลายทอ 3 (6) 
2401 – 2002  การยอมสี 3 (6) 
2401 – 2003 การทอผาพ้ืนเมือง 3 (6) 
2401 – 2004  การตกแตงสิ่งทอ 3 (6) 
2401 – 2005    การทดสอบสิ่งทอ   3 (6) 
2401 – 2006 การพิมพผา      3 (6) 
2401 – 2007  การทําผาบาติก   3 (6) 
2401 – 2008  ศิลปะและวัฒนธรรมผาพื้นเมือง 2 (2) 
2401 – 2009 ผลิตภัณฑผาพื้นเมือง      3 (6) 
2401 – 4001  ปฏิบัติการผลิตและตกแตงสิ่งทอ  1 * (*) 
2401 – 4002  ปฏิบัติการผลิตและตกแตงสิ่งทอ  2 * (*) 
2401 – 4003  ปฏิบัติการผลิตและตกแตงสิ่งทอ  3 * (*) 
2401 – 4004  ปฏิบัติการผลิตและตกแตงสิ่งทอ  4 * (*) 
2401 – 4005  ปฏิบัติการผลิตและตกแตงสิ่งทอ  5 * (*) 
2401 – 40…. ปฏิบัติการผลิตและตกแตงสิ่งทอ…….. * (*) 
 

2.3.2   สาขางานออกแบบเสื้อผา 
 

รหัสวิชา            ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2401 – 2101   ศิลปะการแตงกาย  3 (6) 
2401 – 2102 การออกแบบเส้ือเพ่ือการคา 3 (6) 
2401 – 2103  การวาดภาพแฟชั่น  1 2 (4) 
2401 – 2104  การตัดเย็บเส้ือผาตนแบบ      3 (6) 
2401 – 2105    การจัดการธุรกิจแฟชั่น 3 (5) 
2401 – 2106  ประวัติเคร่ืองแตงกาย       2 (3) 
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   รหัสวิชา            ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2401 – 2107  การนําเสนอผลงานแฟชั่น 3 (6) 
2401 – 2108  การออกแบบเส้ือเด็ก     3 (6) 
2401 – 2109 การวาดภาพแฟชั่น  2 2 (4) 
2401 – 4101  ปฏิบัติการออกแบบเสื้อผา  1 * (*) 
2401 – 4102  ปฏิบัติการออกแบบเสื้อผา  2 * (*) 
2401 – 4103  ปฏิบัติการออกแบบเสื้อผา  3 * (*) 
2401 – 4104  ปฏิบัติการออกแบบเสื้อผา  4 * (*) 
2401 – 4105  ปฏิบัติการออกแบบเสื้อผา  5 * (*) 
2401 – 41…. ปฏิบัติการออกแบบเสื้อผา…… * (*) 
 

2.3.3   สาขางานตัดเย็บเสื้อผา 
 

รหัสวิชา            ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2401 – 2201      กระโปรงสตรี        3 (6) 
2401 – 2202  เส้ือสตรี            3 (6) 
2401 – 2203 ชุดติดกัน               3 (6) 
2401 – 2204  กางเกงสตรี      3 (6) 
2401 – 2205  พ้ืนฐานโครงสรางแบบตัด     3 (6) 
2401 – 2206  การตกแตงเสื้อผา          3 (6) 
2401 – 2207 ชุดไทย                3 (6) 
2401 – 2208  เสือ้เทเลอรสตรี   3 (6) 
2401 – 2209  เส้ือเพ่ือการคา            3 (6) 
2401 – 2210      เส้ือบุรุษ 3 (6) 
2401 – 2211  เส้ือซาฟารี          3 (6) 
2401 – 2212 เสื้อพระราชทาน         3 (6) 
2401 – 2213  เส้ือแจคเก็ต    3 (6) 
2401 – 2214  เส้ือเทเลอรบุรุษ           3 (6) 
2401 – 2215  กางเกงบุรุษ              3 (6) 
2401 – 2216  เสื้อผาเด็กกอนวัยเรียน 3 (6) 
2401 – 2217  เส้ือผาเด็กวัยเรียน 3 (6) 
2401 – 2218  เส้ือผาวัยรุน 3 (6) 
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   รหัสวิชา            ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2401 – 4201  ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผา  1 * (*) 
2401 – 4202  ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผา  2 * (*) 
2401 – 4203  ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผา  3 * (*) 
2401 – 4204  ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผา  4 * (*) 
2401 – 4205  ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผา  5 * (*) 
2401 – 42…. ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผา…… * (*) 
 

2.3.4.  สาขางานอุตสาหกรรมเสื้อผา 
 

   รหัสวิชา            ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2401 – 2301  พ้ืนฐานการเย็บระบบอุตสาหกรรม 2 (4) 
2401 – 2302  การทําแบบตัดอุตสาหกรรมเบ้ืองตน 2 (4) 
2401 – 2303  การทําแบบตัดอุตสาหกรรม 3 (6) 
2401 – 2304  การวิเคราะหวัสดุผลิตภัณฑ  3 (6) 
2401 – 2305  การวางแบบตัดและการตัดระบบอุตสาหกรรม 3 (6) 
2401 – 2306  การเย็บระบบอุตสาหกรรม       3 (6) 
2401 – 2307  การตกแตงผลิตภัณฑสําเร็จ 3 (6) 
2401 – 2308 กฎหมายแรงงาน 2 (2) 
2401 – 4301  ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผาในระบบอุตสาหกรรม  1 * (*) 
2401 – 4302  ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผาในระบบอุตสาหกรรม  2 * (*) 
2401 – 4303  ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผาในระบบอุตสาหกรรม  3 * (*) 
2401 – 4304  ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผาในระบบอุตสาหกรรม  4 * (*) 
2401 – 4305  ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผาในระบบอุตสาหกรรม  5 * (*) 
2401 – 43…. ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผาในระบบอุตสาหกรรม…… * (*) 
 

2.3.5.  สาขางานธุรกิจเสื้อผา 
  วิชาชีพสาขาวิชา  22  หนวยกิต  แบงเปนวิชาชีพผา 5 หนวยกิต  โดยเลือกจากสาขางาน

ใดสาขางานหน่ึง   วิชาชีพธุรกิจ 17 หนวยกิต  โดยเลือกจากรายวิชาธุรกิจ ดังน้ีและในระบบทวิภาคี  ให
ดําเนินการเชนเดียวกัน 
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   รหัสวิชา            ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2401 – 1002  พื้นฐานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 2 (3) 
2401 – 1003  การใชและการบํารุงรักษาจักร 2 (4) 
2401 – 1004  การออกแบบเสือ้ 2 (4) 
2401 – 1005  เส้ือผาสตรีเบ้ืองตน 3 (6) 
2200 – 1003  บัญชีเบ้ืองตน  1 3 (4) 
 

วิชาชีพธุรกิจ 
 

รหัสวิชา            ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2200 – 1001  ธุรกิจทั่วไป 2 (2) 
2201 – 1002  บัญชีเบ้ืองตน  1 3 (4) 
2201 – 1003 บัญชีเบ้ืองตน  2 3 (4) 
2201 – 1004  การขาย  1 3 (3) 
2201 – 1005  พิมพดีดไทย  1 2 (4) 
2201 – 1007 พิมพดีดอังกฤษ  1 1 (3) 
2201 – 1009   พิมพไทยดวยคอมพิวเตอร 1 2 (4) 
2201 – 2204  การดําเนินธุรกจิขนาดยอม 3 (4) 
2201 – 2205  การโฆษณา 3 (5) 
2201 – 2207  การหาขอมูลทางการตลาด 3 (4) 
2201 – 2208  การสงเสริมการขาย 3 (4) 
2201 – 2306  การใชเครื่องใชสํานักงาน 2 (4) 
2201 – 2401  คอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการเบื้องตน 2 (4) 
2201 – 2404 การใชโปรแกรมตารางงาน 2 (4) 
2201 – 2406  การใชโปรแกรมนําเสนอขอมลู 2 (4) 
2201 – 2701  หลกัการประชาสัมพนัธ 3 (3) 
2401 -  4401 ปฏิบัติงานการจัดการธุรกิจเสื้อผา  1 * (*) 
2401 -  4402 ปฏิบัติงานการจัดการธุรกิจเสื้อผา  2 * (*) 
2401 -  4403 ปฏิบัติงานการจัดการธุรกิจเสื้อผา  3 * (*) 
2401 -  4404 ปฏิบัติงานการจัดการธุรกิจเสื้อผา  4 * (*) 
2401 -  44…...    
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สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมง  
มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
 

2.3  โครงการ  (4 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา            ช่ือวิชา หนวยกิต (ช่ัวโมง) 
2401 – 5001 โครงการ 4 (*) 
 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี      ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
พุทธศักราช  2545  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 
4.  ฝกงาน (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

 ใหนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียน  ใชเวลา   
40  ช่ัวโมง เทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร     ไมนอยกวา   200  ชั่วโมง 
 

 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน ยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน โดยมีเวลาเรียน       
ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  200  ช่ัวโมง 
 
รหัสวิชา            ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2002 – 0001  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  1 - (2) 
2002 – 0002  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  2 - (2) 
2002 – 0003  กิจกรรมองคการวิชาชีพ  1 - (2) 
2002 – 0004  กิจกรรมองคการวิชาชีพ  2 - (2) 
2002 – 0005  กิจกรรมองคการวิชาชีพ  3 - (2) 
2002 – 0006  กิจกรรมองคการวิชาชีพ  4 - (2) 
2002 – 0007 - 0012 (กิจกรรมอ่ืนๆ ที่สถานศึกษา/สถานประกอบการจัด) - (2) 
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สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 
   แบงเปน  3  สาขางาน  ดังนี ้
 
   สาขางานอาหารและโภชนาการ 
   สาขางานแปรรูปอาหาร 

สาขางานธุรกิจอาหาร 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 

จุดประสงค 
 

1. เพื่อใหมีความเขาใจทางวิชาการและวิชาชีพ  สามารถนํามาประยุกตใชพัฒนาตนเองและงานอาชีพ 
 
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการในงานอาชีพสัมพันธ  งานพื้นฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการพัฒนา      
วิชาชีพอาหารและโภชนาการใหทันกับความกาวหนาทางวิชาการดานอาชีพ 

 
3. เพื่อใหมีความเขาใจหลักโภชนาการ  การสุขาภิบาลอาหาร  หลักการประกอบอาหาร  การแปรรูป
อาหาร  การบริการอาหาร  กระบวนการทํางาน  และแนวทางการประกอบอาชีพ 

 
4. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจอาหาร เปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
 
5. เพื่อใหสามารถเลือกใชวัสดุ อุปกรณ และประยุกตใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทํางาน 
 
6. เพื่อใหมีความสามารถและประสบการณในงานอาชีพการประกอบอาหาร  การแปรรูปอาหาร  การ
บริการอาหาร  และพัฒนางานนําไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการและอาชีพอิสระ 

 
7. เพื่อใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่น  กลาตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน 
 
8. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  เห็นคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมที่
เกี่ยวกับงานอาหารอันเปนเอกลักษณประจําชาติ  และตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอม 

 
9. เพื่อใหมีคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมที่ดีตองานอาชีพ 
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มาตรฐานวิชาชีพ 

 

1 สื่อสารโดยใชภาษาไทย  ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ 
2 พัฒนาตนเองและสังคมตามหลักศาสนา  สิทธิหนาที่พลเมือง  วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 
3 พัฒนาตนเอง  พัฒนางานอาชีพ  และแกปญหา  โดยใชหลักการ กระบวนการทาง 

วิทยาศาสตร  และคณิตศาสตร 
4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพของตน  โดยใชหลักการ  กระบวนการดานสุขศึกษา และพลศึกษา 
5 ใชโปรแกรมสําเร็จรูปและระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาและสงเสริมสนับสนุนงานอาชีพอาหารและ

โภชนาการ 
6 วางแผน  ดําเนินการธุรกิจดานอาหารและโภชนาการ  บริหารงานคุณภาพในองคกร ระบบ

บริหารงานคุณภาพในองคกรมาตรฐาน  ISO  9000 : 2000  และกิจกรรมเพิ่มผลผลิตในองคกร 
7 สํารวจขอมูลระบบนิเวศ  และเทคโนโลยีที่สัมพันธกับสิ่งแวดลอมในชุมชน  กําหนดแนวทางใน

การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน  จัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชน และจัดการสิ่งแวดลอมใน
องคกรตามมาตรฐาน ISO 14001 

8 ประยุกตใชหลักการพื้นฐานงานคหกรรมเพื่อการปฏิบัติงานวิชาชีพอาหารและโภชนาการและ   
ใชในชีวิตประจําวัน 

9 เลือกใชและ/หรือประยุกตใชเทคโนโลยีในการดําเนินงาน 
10 ใชหลักโภชนาการในการประกอบอาหารและแปรรูปอาหาร 
11 ประกอบอาหาร แปรรูปอาหาร บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมและพัฒนางานอาชีพการประกอบ

อาหารและโภชนาการ 
 

มาตรฐานวิชาชีพสาขางานอาหารและโภชนาการ 
12 วางแผนดําเนินงานการประกอบอาหาร 
13 ใชเคร่ืองมือ  อุปกรณ และ/หรือประยกุตใชเทคโนโลยีในการประกอบอาหาร 
14 ใชวัตถุดิบในการประกอบอาหารและโภชนาการ 
15 ประกอบอาหารไทย / ขนมไทย / อาหารนานาชาติ / เบเกอรี่ / อาหารเด็ก / อาหารผูสูงอายุตาม

กระบวนการและตามหลักโภชนาการ 
16 จัดตกแตงและบรรจุภัณฑอาหาร 
17 บริการอาหารและจัดจําหนาย 
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มาตรฐานวิชาชีพสาขางานแปรรูปอาหาร 
12 ใชวัตถุดิบ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ และ / หรือประยกุตใชเทคโนโลยีในการแปรรูปอาหาร 
13 ใชหลักโภชนาการในการแปรรูปอาหาร 
14 วางแผนดําเนินงานแปรรูปอาหาร 
15 แปรรูปเน้ือสัตว / นํ้านม / สัตวนํ้า / ผักและผลไม / ธัญพืช ตามกระบวนการ 
16 ใชบรรจุภัณฑเหมาะสมกับผลิตภัณฑอาหาร 
17 ควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
 
มาตรฐานวิชาชีพสาขางานธุรกิจอาหาร 
12 วางแผนเพ่ือดําเนินการจัดการธุรกิจอาหาร 
13 ใชเคร่ืองมือ  อุปกรณและ/หรือ ประยุกตใชเทคโนโลยีในงานธุรกิจอาหาร 
14 ใชวัตถุดิบในการประกอบอาหารหรือแปรรูปอาหารเพือ่ธุรกจิ 
15 ประกอบอาหารหรือแปรรูปอาหารเพือ่ธุรกจิตามกระบวนการ 
16 จัดตกแตงอาหาร  บรรจุภัณฑและเก็บรักษา 
17 ดําเนินงานจัดการธุรกิจอาหาร 
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545 

ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชาคหกรรม   
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรมเสริม  
หลักสูตร  รวมไมนอยกวา 102  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 
 1.  หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา   26 หนวยกิต 
      1.1  วิชาสามัญทั่วไป  ไมนอยกวา      (18  หนวยกิต) 
      1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  ไมนอยกวา       (8  หนวยกิต) 
  

2.  หมวดวิชาชีพ    ไมนอยกวา   66 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน   ไมนอยกวา      (20  หนวยกิต) 
2.2  วิชาชีพสาขาวิชา   ไมนอยกวา      (12  หนวยกิต) 
2.3  วิชาชีพสาขางาน   ไมนอยกวา      (30  หนวยกิต) 
2.3  โครงการ           ( 4  หนวยกิต) 

 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา   10 หนวยกิต 
 

 4.   ฝกงาน (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ( ไมนอยกวา  200  ชั่วโมง)    
 

     รวม  ไมนอยกวา             102 หนวยกิต  
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1.  หมวดวิชาสามัญ      ไมนอยกวา 26 หนวยกิต 
     1.1   วิชาสามัญทั่วไป (ไมนอยกวา  18 หนวยกิต) 
  1.1.1 กลุมวิชาภาษา   (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
   (1)  กลุมภาษาไทย  (ไมนอยกวา  4  หนวยกิต)   
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา             หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
 

2000-1101 ภาษาไทยเพือ่อาชีพ  1     2 (2) 
2000-11_ _ รายวิชาในกลุมภาษาไทย     2 (2) 

 

   (2)  กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ    (4   หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา            หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
 

2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1    2 (2) 
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2    2 (2) 

   

  1.1.2 กลุมวิชาสังคมศึกษา  (ไมนอยกวา 4  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา  2000 – 1301  จํานวน  
2  หนวยกิต  และเลือกเรียนรายวิชาอื่นอีก ไมนอยกวา  2  หนวยกิต  รวมไมนอยกวา  4  หนวยกิต 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา            หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
 

2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย      2  2) 
2000-13_ _ รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศึกษา    2 (2) 
 

 1.1.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   (4   หนวยกิต) 
 

(1)  กลุมวิทยาศาสตร  (2  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา            หนวยกิต   (ชั่วโมง) 
 

2000-1401 วิทยาศาสตรพื้นฐาน     2 (3) 
 

(2)  กลุมคณิตศาสตร  (2   หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา            หนวยกิต   (ชั่วโมง) 
 

2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต  1     2 (2) 
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  1.1.4 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา  ชื่อวิชา            หนวยกิต   (ชั่วโมง) 
2000-16_ _ รายวิชาในกลุมพลศึกษา     1 (2) 
2000-16_ _ รายวิชาในกลุมสุขศึกษา      1  (1) 
2000-16_ _ รายวิชาในกลุมบูรณาการพลศึกษาและสุขศึกษา  2 (3) 
  

       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8  หนวยกิต) 
 

1.2.1  กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา   4  หนวยกิต)  
(1)  กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ  (ไมนอยกวา  4  หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชา

ตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา            หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
  2000-1220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ   1 (2) 
2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1    1 (2) 
2000-1222 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2    1 (2) 
2000-1227 ภาษาอังกฤษเพื่องานคหกรรม    1 (2) 
2000-1232 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ     1 (2) 
2000-1233 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต     1 (2) 
2000-1234 ภาษาอังกฤษโครงงาน     1 (2) 
2000-1235 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ   1 (2) 
2000-1236 การศึกษาภาษาอังกฤษโดยอิสระ    1 (2) 
2000-1237 ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ     1 (2) 
2000-1238 ภาษาอังกฤษอาหารและโภชนาการ   1 (2) 
2000-1239 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา  1 (2) 
2000-1241 การเขียนจดหมายโตตอบ     1 (2) 

 
 1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   (ไมนอยกวา  4  หนวยกิต) 
  (1)  กลุมวิทยาศาสตร  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา            หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
2000-1421 วิทยาศาสตรประยุกต     2 (3) 
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    (2)  กลุมคณิตศาสตร   (ไมนอยกวา   2   หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 
 

รหัสวิชา            ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2000 – 1520  คณิตศาสตรประยุกต  2 2 (2) 
2000 – 1523  คณิตศาสตรประยุกต  5 2 (2) 

 

2.  หมวดวิชาชีพ       ไมนอยกวา 66 หนวยกิต 
 

2.1  วิชาชีพพื้นฐาน (ไมนอยกวา 20  หนวยกิต  ) 
ใหเรียนรายวิชา   2001 – 0001   ถึง  2400 – 1003   และเลือกเรียนวิชาอื่น ๆ   อีก  4  หนวยกิต  

รวม  20  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา            ชื่อวิชา        หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2001 – 0001 คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ 2 (3) 
2001 – 0002 การจัดการธุรกิจเบื้องตน 2 (3) 
2001 – 0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 2 (3) 
2001 – 0004 การจัดการส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน 2 (3) 
2400 – 0101 ผาและการแตงกาย 3 (6) 
2400 – 0102 อาหารครอบครัว 3 (5) 
2400 – 0103 ศิลปะและการออกแบบ 2 (3) 
2400 – 0104 เศรษฐศาสตรครอบครัว 2 (2) 
2400 – 0105 ศิลปประดิษฐ 2 (4) 

2400 – 0106 ธุรกิจบริการคหกรรม 2 (4) 
2400 – 0107 มารยาทและการสมาคม 2 (2) 
 

2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  (12 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา            ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2402 – 1001 การสุขาภิบาลอาหาร 2 (2) 
2402 – 1002 โภชนาการเบื้องตน 2 (2) 
2402 – 1003 หลักการประกอบอาหาร 3 (5) 
2402 – 1004 การถนอมและแปรรูปอาหาร  1 3 (5) 
2402 – 1005 การจัดบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 2 (3) 
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     2.3  วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา  30  หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาจากสาขางานใดสาขางานหนึ่ง  ไมนอยกวา  26  หนวยกิต  ที่เหลือ 

เลือกเรียนจากสาขางานเดิม  หรือสาขางานอ่ืน ๆ ใหครบหนวยกิตที่กําหนด  และในระบบทวิภาคีให
ดําเนินการเชนเดียวกัน 
 

2.3.1.  สาขางานอาหารและโภชนาการ 
 

รหัสวิชา            ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2403 – 1006 ความรูเก่ียวกับผูบริโภค 2 (2) 
2402 – 2001 โภชนาการบุคคล 2 (4) 
2402 – 2002 อาหารเด็ก 2 (3) 
2402 – 2003 อาหารผูสูงอาย ุ 2 (3) 
2402 – 2004 โภชนบําบัด 3 (5) 
2402 – 2005 อาหารไทย 3 (6) 
2402 – 2006 อาหารทองถ่ิน 2 (3) 
2402 – 2007 อาหารไทยยอดนิยม 2 (3) 
2402 – 2008 อาหารวาง 2 (3) 
2402 – 2009 นํ้าพริกและเคร่ืองจ้ิม 2 (3) 
2402 – 2010 อาหารมังสวิรัติ 2 (3) 
2402 – 2011 อาหารจํานวนมาก 3 (6) 
2402 – 2012 อาหารนานาชาติ 3 (6) 
2402 – 2013 ขนมไทย 3 (6) 
2402 – 2014 ขนมไทยเพื่อการคา 3 (6) 
2402 – 2015 เคร่ืองด่ืมและไอศกรีม 2 (3) 
2402 – 2016 ศิลปะการตกแตงอาหารและโตะอาหาร 2 (3) 
2402 – 2017 เบเกอร่ีเบ้ืองตน 3 (6) 
2402 – 2018 เบเกอร่ีเพ่ือการคา 3 (6) 
2402 – 2019 เคกและการแตงหนาเคก 3 (6) 
2402 – 2020 การบรรจุภัณฑอาหาร 2 (3) 
2402 – 2021 เทคนิคการสาธิต 2 (4) 
2402 – 2022 การจัดการรานอาหาร 3 (4) 
2402 – 2023 การใชคอมพิวเตอรในธุรกิจอาหาร 2 (3) 
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รหัสวิชา            ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2402 – 2024 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาหารและโภชนาการ 2 (3) 
2403 – 1001 ดอกไมสด  1 3 (6) 
2403 – 1002 ดอกไมประดิษฐ  1 3 (6) 
2403 – 2003 ใบตองและแกะสลัก  1 3 (6) 
2403 – 2004 ใบตองและแกะสลัก  2 3 (6) 
2402 – 4001 ปฏิบัติงานอาหาร  1 * (*) 
2402 – 4002 ปฏิบัติงานอาหาร  2 * (*) 
2402 – 4003 ปฏิบัติงานอาหาร  3 * (*) 
2402 – 4004 ปฏิบัติงานอาหาร  4 * (*) 
2402 – 4005 ปฏิบัติงานอาหาร  5 * (*) 
2402 – 4006 ปฏิบัติงานอาหาร  6 * (*) 

 

2.3.2  สาขางานแปรรูปอาหาร 
 

รหัสวิชา            ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2402 – 2020 การบรรจุภัณฑอาหาร 2 (3) 
2402 – 2021 เทคนิคการสาธิต 2 (4) 
2402 – 2023 การใชคอมพิวเตอรในธุรกิจอาหาร 2 (3) 
2402 – 2101 การถนอมและแปรรูปอาหาร  2 3 (6) 
2402 – 2102 การแปรรูปเน้ือสัตว 3 (5) 
2402 – 2103 การแปรรูปผักและผลไม 3 (5) 
2402 – 2104 การแปรรูปธญัพืช 3 (5) 
2402 – 2105 การแปรรูปนํ้านม 3 (5) 
2402 – 2106 การแปรรูปสัตวน้ํา 3 (5) 
2402 – 2107 ผลิตภัณฑอาหารหมัก 2 (3) 
2402 – 2108 วิทยาศาสตรการอาหาร 2 (2) 
2402 – 2109 สารเจือปนอาหาร 2 (2) 
2402 – 2110 การพัฒนาผลิตภัฒฑอาหาร 2 (3) 
2402 – 4101 ปฏิบัติงานแปรรูปอาหาร  1 * (*) 
2402 – 4102 ปฏิบัติงานแปรรูปอาหาร  2 * (*) 
2402 – 4103 ปฏิบัติงานแปรรูปอาหาร  3 * (*) 
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รหัสวิชา            ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2402 – 4104 ปฏิบัติงานแปรรูปอาหาร  4 * (*) 
2402 – 4105 ปฏิบัติงานแปรรูปอาหาร  5 * (*) 
2402 – 4106 ปฏิบัติงานแปรรูปอาหาร  6 * (*) 

 

2.3.3.  สาขางานธุรกิจอาหาร 
วิชาชีพสาขางาน  30  หนวยกิต  แบงเปนวิชาชีพอาหาร  13  หนวยกิต  เลือกเรียนรายวิชา

จากสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  โดยเลือกจากสาขางานใดสาขางานหน่ึง  และวิชาชีพธุรกิจ 17  
หนวยกิต  โดยเลือกจากรายวิชาชีพธุรกิจดังนี ้

 

วิชาชีพธุรกิจ 

รหัสวิชา            ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2200 – 1001 ธุรกิจทั่วไป 2 (2) 
2201 – 1002 บัญชีเบ้ืองตน  1 3 (4) 
2201 – 1003 บัญชีเบ้ืองตน  2 3 (4) 
2201 – 1004 การขาย  1 3 (3) 
2201 – 1005 พิมพดีดไทย  1 2 (4) 
2201 – 1007 พิมพดีดอังกฤษ  1 1 (3) 
2201 – 1009 พิมพไทยดวยคอมพิวเตอร 1 2 (4) 
2201 – 2204 การดําเนินธุรกจิขนาดยอม 3 (4) 
2201 – 2205 การโฆษณา 3 (5) 
2201 – 2207 การหาขอมูลทางการตลาด 3 (4) 
2201 – 2208 การสงเสริมการขาย 3 (4) 
2201 – 2306 การใชเครื่องใชสํานักงาน 2 (4) 
2201 – 2401 คอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการเบื้องตน 2 (4) 
2201 – 2404 การใชโปรแกรมตารางงาน 2 (4) 
2201 – 2406 การใชโปรแกรมนําเสนอขอมลู 2 (4) 
2201 – 2701 หลกัการประชาสัมพนัธ 3 (3) 
2402 – 4201 ปฏิบัติงานการจัดการธุรกิจอาหาร  1 * (*) 
2402 – 4202 ปฏิบัติงานการจัดการธุรกิจอาหาร  2 * (*) 
2402 – 4203 ปฏิบัติงานการจัดการธุรกิจอาหาร  3 * (*) 
2402 – 4204 ปฏิบัติงานการจัดการธุรกิจอาหาร  4 * (*) 
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รหัสวิชา            ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2402 – 42---    
  

สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมง  
มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
 

2.3  โครงการ         4 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา            ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2402 – 5001  โครงการ 4 (*) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี      ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
พุทธศักราช  2545  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 

4.  ฝกงาน (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

 ใหนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียน  ใชเวลา          
40  ช่ัวโมง  เทากับ  1  หนวยกิต 
 

5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร     (ไมนอยกวา   200  ชั่วโมง) 
 

 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน ยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน โดยมีเวลาเรียน       
ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  200  ช่ัวโมง 
 

รหัสวิชา            ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2002 – 0001  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  1 - (2) 
2002 – 0002  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  2 - (2) 
2002 – 0003  กิจกรรมองคการวิชาชีพ  1 - (2) 
2002 – 0004  กิจกรรมองคการวิชาชีพ  2 - (2) 
2002 – 0005  กิจกรรมองคการวิชาชีพ  3 - (2) 
2002 – 0006  กิจกรรมองคการวิชาชีพ  4 - (2) 
2002 – 0007 - 0012 (กิจกรรมอ่ืนๆ ที่สถานศึกษา/สถานประกอบการจัด) - (2) 
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สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
 

แบงเปน  3  สาขางาน  ดังนี ้
 
         สาขางานคหกรรมการผลิต 

        สาขางานคหกรรมการบริการ 
      สาขางานธุรกิจคหกรรม 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
จุดประสงค 

 
1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานคหกรรมศาสตร       
 

2. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับการจัดการธุรกิจคหกรรมเปนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
 

3. เพื่อใหมีทักษะและประสบการณทางวิชาชีพคหกรรมศาสตร  สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
และประกอบธุรกิจ 

 

4. เพื่อใหมีความสามารถในการเลือกใชเทคโนโลยีมาประยุกตใชไดเหมาะสมกับงาน 
 

5. เพื่อใหมีทักษะ   กระบวนการปฏิบัติงาน และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 
 

6. เพื่อใหมีความสามารถในการตัดสินใจ และแกปญหาในการทํางาน 
 

7. เพื่อใหมีทักษะในการแสวงหาความรู  มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและพัฒนางาน 
 

8. เพื่อใหมีความสามารถในการใชทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดลอมอยางคุมคาและ
ประหยัด 

 

9. เพ่ือใหมีวินัย  รับผิดชอบ  ซือ่สัตย  ขยัน  ประหยัด  อดทน  เสียสละ  เอ้ือเฟอ  และมจีรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 

 

10. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต  เห็นคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับงานคหกรรมศาสตร 
อันเปนเอกลักษณประจําชาติ 
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มาตรฐานวิชาชีพ 

 
1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ 
2 พัฒนาตนเองและสังคมตามหลักศาสนา   สิทธิหนาที่พลเมือง  วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 
3 พัฒนาตนเองและงานอาชีพ  โดยใชหลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพของตน  โดยหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา 
5 ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
6 ดําเนินงานจัดการธุรกิจขนาดยอม       บริหารงานคุณภาพ     เพิ่มผลผลิตขององคกร      สิ่งแวดลอม  
อาชีวอนามัย   และความปลอดภัยในองคกรและชุมชน 

7 ประดิษฐงานศิลปประดิษฐ   บริการงานคหกรรม ดูแลเด็กและผูสูงอาย ุ   
8 วางแผนดําเนินงานการจัดการดานการผลิตและการบริการงานคหกรรม 
 
มาตรฐานวิชาชีพสาขางานคหกรรมการผลิต 
1 วางแผนดําเนินงานการจัดการงานคหกรรมการผลิต 
2 ออกแบบ  เลือกใชวัสดุ   จัดเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณในการผลิต 
3 ประดิษฐดอกไมและจัดตกแตง     ประดิษฐของชํารวยและของที่ระลึก   ประดิษฐตุกตาและเครื่องใช 
และตกแตงบาน   โดยนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในกระบวนการปฏิบัติงานและการแกปญหา           
การทํางาน 

4 พัฒนาผลิตภัณฑ   ตรวจสอบคุณภาพ    บรรจุภัณฑและจัดจําหนาย 
 
มาตรฐานวิชาชีพสาขางานคหกรรมการบริการ 
9 วางแผนและดําเนินงานการจัดการงานคหกรรมบริการ 
10  ใชเคร่ืองมือ  อุปกรณ  วัสดุในการดําเนินงานคหกรรมบริการ 
11  จัดบริการงานคหกรรม  ดูแลเด็กและผูสูงอาย ุ    งานเสริมสวย 
12  จัดการธุรกิจงานบริการ   ปรับปรุงพัฒนางานคหกรรมบริการ   
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มาตรฐานวิชาชีพสาขางานธุรกิจคหกรรม 
9 วางแผนและดําเนินการจัดการธุรกิจคหกรรม 
10 ใชเคร่ืองมือ  อุปกรณ  และประยุกตใชเทคโนโลยีในงานธุรกิจคหกรรม 
11 ปฏิบัติงานธุรกิจคหกรรมตามกระบวนการ 
12 พัฒนา และควบคุมตรวจสอบคุณภาพงานธุรกจิคหกรรม 
13 บรรจุภัณฑและจัดจําหนาย 
14 ดําเนินงานจัดการธุรกจิคหกรรม 
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 

ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชาคหกรรม  
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรมเสริม           
หลักสูตร  รวมไมนอยกวา  102  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 
 1.  หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา     26 หนวยกิต 

1.1  วิชาสามัญทั่วไป         (18  หนวยกิต) 
1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ        (  8  หนวยกิต) 

 

 2.  หมวดวิชาชีพ   ไมนอยกวา     66 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  ไมนอยกวา       (20  หนวยกิต) 
2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  ไมนอยกวา       (17  หนวยกิต) 
2.3  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา       (25  หนวยกิต) 
2.3  โครงการ   ไมนอยกวา       (  4  หนวยกิต) 

 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา     10 หนวยกิต 
 

 4.  ฝกงาน (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร   ไมนอยกวา  200  ช่ัวโมง    
 

     รวม  ไมนอยกวา    102 หนวยกิต 
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1.  หมวดวิชาสามัญ      ไมนอยกวา 26 หนวยกิต 
     1.1   วิชาสามัญทั่วไป (ไมนอยกวา  18 หนวยกิต) 
  1.1.1 กลุมวิชาภาษา   (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต) 
   (1)  กลุมภาษาไทย  (ไมนอยกวา  4  หนวยกิต)   
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา             หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
 

2000-1101 ภาษาไทยเพือ่อาชีพ  1     2 (2) 
2000-11_ _ รายวิชาในกลุมภาษาไทย     2 (2) 

 

   (2)  กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ    (4   หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา            หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
 

2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1    2 (2) 
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2    2 (2) 

   

  1.1.2 กลุมวิชาสังคมศึกษา  (ไมนอยกวา 4  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา  2000 – 1301  จํานวน  
2  หนวยกิต  และเลือกเรียนรายวิชาอื่นอีก ไมนอยกวา  2  หนวยกิต  รวมไมนอยกวา  4  หนวยกิต 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา            หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
 

2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย      2  2) 
2000-13_ _ รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศึกษา    2 (2) 
 

 1.1.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   (4   หนวยกิต) 
 

(1)  กลุมวิทยาศาสตร  (2  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา            หนวยกิต   (ชั่วโมง) 
 

2000-1401 วิทยาศาสตรพื้นฐาน     2 (3) 
 

(2)  กลุมคณิตศาสตร  (2   หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา            หนวยกิต   (ชั่วโมง) 
 

2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต  1     2 (2) 
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  1.1.4 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี 
 

 รหัสวิชา  ชื่อวิชา            หนวยกิต   (ชั่วโมง) 
2000-16_ _ รายวิชาในกลุมพลศึกษา     1 (2) 
2000-16_ _ รายวิชาในกลุมสุขศึกษา      1  (1) 
2000-16_ _ รายวิชาในกลุมบูรณาการพลศึกษาและสุขศึกษา  2 (3) 
  

       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8  หนวยกิต) 
 

1.2.1  กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา   4  หนวยกิต)  
(1)  กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ  (ไมนอยกวา  4  หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชา

ตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา            หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
  2000-1220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ   1 (2) 
2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1    1 (2) 
2000-1222 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2    1 (2) 
2000-1227 ภาษาอังกฤษเพื่องานคหกรรม    1 (2) 
2000-1232 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ     1 (2) 
2000-1233 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต     1 (2) 
2000-1234 ภาษาอังกฤษโครงงาน     1 (2) 
2000-1235 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ   1 (2) 
2000-1236 การศึกษาภาษาอังกฤษโดยอิสระ    1 (2) 
2000-1237 ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ     1 (2) 
2000-1238 ภาษาอังกฤษอาหารและโภชนาการ   1 (2) 
2000-1239 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา  1 (2) 
2000-1241 การเขียนจดหมายโตตอบ     1 (2) 

 
 1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   (ไมนอยกวา  4  หนวยกิต) 
  (1)  กลุมวิทยาศาสตร  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา            หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
2000-1421 วิทยาศาสตรประยุกต     2 (3) 
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    (2)  กลุมคณิตศาสตร   (ไมนอยกวา   2   หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา            ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2000 – 1520  คณิตศาสตรประยุกต  2 2 (2) 
2000 – 1523  คณิตศาสตรประยุกต  5 2 (2) 

 

2.  หมวดวิชาชีพ       ไมนอยกวา 66 หนวยกิต 
 

2.1  วิชาชีพพื้นฐาน (ไมนอยกวา 20 หนวยกิต) 
ใหเรียนรายวิชา   2001 – 0001   ถึง  2001 – 0004   และรายวิชา  2400 – 0103   2400 – 0104   

และ  2400 – 0106  ที่เหลือใหเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ   อีกไมนอยกวา  6  หนวยกิต  โดยพิจารณาให
สอดคลองกับสาขางาน 

 

   รหัสวิชา            ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2001 – 0001 คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ 2 (3) 
2001 – 0002 การจัดการธุรกิจเบื้องตน 2 (3) 
2001 – 0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 2 (3) 
2001 – 0004 การจัดการส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน 2 (3) 
2400 – 0101 ผาและการแตงกาย 3 (6) 
2400 – 0102 อาหารครอบครัว 3 (5) 
2400 – 0103  ศิลปะและการออกแบบ 2 (3) 
2400 – 0104  เศรษฐศาสตรครอบครัว 2 (2) 
2400 – 0105  ศิลปประดิษฐ 2 (4) 

2400 – 0106 ธุรกิจบริการคหกรรม 2 (4) 
2400 – 0107 มารยาทและการสมาคม 2 (2) 
 

2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  (ไมนอยกวา 17 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา            ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2403 – 1001  ดอกไมสด  1 3 (6) 
2403 – 1002  ดอกไมประดิษฐ  1 3 (6) 
2403 – 1003  เยบ็  ปก  ถัก 2 (4) 
2403 – 1004  การอนุบาลและดูแลเด็ก 2 (4) 
2403 – 1005  งานคหกรรมครบวงจร 3 (6) 
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รหัสวิชา            ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2403 – 1006  ความรูเก่ียวกับผูบริโภค 2 (2) 
2403 – 1007  การประดิษฐบรรจุภัณฑดวยกระดาษ 2 (4) 

 

       2.3  วิชาชีพสาขางาน  (ไมนอยกวา  25  หนวยกิต) 
ใหเลือกเรียนรายวิชาจากสาขางานใดสาขางานหน่ึง ไมนอยกวา  21  หนวยกิต   ที่เหลือเลือก

เรียนจากรายวิชาในสาขางานเดิมหรือสาขางานอ่ืน ๆ หรือสาขาวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย  สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ  ใหครบหนวยกิตที่กําหนด  และในระบบทวิภาคีใหดําเนินการเชนเดียวกัน  

สถานศึกษาสามารถจัดทํารายวิชาเพิ่มตามความตองการของผูเรียนและทองถิ่น 
 

2.3.1.  สาขางานคหกรรมการผลิต 
 

   รหัสวิชา            ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2403 – 2001  ดอกไมสด  2 3 (6) 
2403 – 2002  ดอกไมประดิษฐ  2 3 (6) 
2403 – 2003  ใบตองและแกะสลัก  1 3 (6) 
2403 – 2004  ใบตองและแกะสลัก  2 3 (6) 
2403 – 2005  ของชํารวยและของที่ระลึก  1 3 (6) 
2403 – 2006  ของชํารวยและของที่ระลึก  2 3 (6) 
2403 – 2007  งานประดิษฐตามสมัยนิยม 3 (6) 
2403 – 2008  บรรจุภัณฑงานคหกรรม 2 (3) 
2403 – 2009  ตุกตา  1 3 (6) 
2403 – 2010  ตุกตา  2 3 (6) 
2403 – 2011  เคร่ืองใชเคร่ืองตกแตงบาน  1 3 (6) 
2403 – 2012  เคร่ืองใชเคร่ืองตกแตงบาน  2 3 (6) 
2403 – 2013 งานเขียนลวดลายดวยส ี 3 (6) 
2403 – 4001  ปฏิบัติงานประดิษฐ  1 * (*) 
2403 – 4002  ปฏิบัติงานประดิษฐ  2 * (*) 
2403 – 4003  ปฏิบัติงานประดิษฐ  3 * (*) 
2403 – 4004  ปฏิบัติงานประดิษฐ  4 * (*) 
2403 – 4005  ปฏิบัติงานประดิษฐ  5 * (*) 
2403 – 4006  ปฏิบัติงานประดิษฐ  6 * (*) 
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2.3.2  สาขางานคหกรรมการบริการ 
 

   รหัสวิชา            ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2403 – 2101  การบริบาลผูสูงอายุ 2 (4) 
2403 – 2102  เคร่ืองใชเด็กออน 3 (6) 
2403 – 2103  นันทนาการสําหรับเด็ก 2 (3) 
2403 – 2104  บานและครอบครัว 2 (2) 
2403 – 2105  ความสัมพันธในครอบครัว 2 (2) 
2403 – 2106  อนามัยครอบครัวและเคหพยาบาล 2 (4) 
2403 – 2107  งานแมบาน 2 (4) 
2403 – 2108  นักวิชาชีพคหกรรมศาสตร 2 (2) 
2403 – 2109  อุปกรณเคร่ืองใชในบาน 2 (4) 
2403 – 2110  การจัดการรานเสริมสวย 2 (2) 
2403 – 2111  การแตงผม 3 (6) 
2403 – 2112  การแตงหนา 2 (4) 
2403 – 2113  การแตงเล็บ 2 (4) 
2402 – 2001  โภชนาการบุคคล 2 (4) 
2402 – 2002  อาหารเด็ก 2 (3) 

2402 – 2003 อาหารผูสูงอาย ุ 2 (3) 
2402 – 2021 เทคนิคการสาธิต 2 (4) 
2403 – 4101  งานดูแลผูสูงอายุ  1 * (*) 
2403 – 4102  งานดูแลผูสูงอายุ  2 * (*) 
2403 – 4103  งานเสริมสวย  1 * (*) 
2403 – 4104  งานเสริมสวย  2 * (*) 
2403 – 4105  งานเลี้ยงเด็ก  1 * (*) 
2403 – 4106  งานเลี้ยงเด็ก  2 * (*) 

 

3.  สาขางานธุรกิจคหกรรม 
วิชาชีพสาขางาน  25  หนวยกิต  แบงเปนวิชาชีพคหกรรม  8  หนวยกิต  เลือกเรียน

รายวิชาจากสาขาวิชาคหกรรมศาสตรโดยเลือกสาขางานใดสาขางานหนึ่ง และวิชาชีพธุรกิจ  17 หนวยกิต   
โดยเลือกจากรายวิชาชีพธุรกิจดังนี ้
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วิชาชีพธุรกิจ 
 

รหัสวิชา            ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2200 – 1001 ธุรกิจทั่วไป 2 (2) 
2201 – 1002 บัญชีเบ้ืองตน  1 3 (4) 
2201 – 1003 บัญชีเบ้ืองตน  2 3 (4) 
2201 – 1004 การขาย  1 3 (3) 
2201 – 1005 พิมพดีดไทย  1 2 (4) 
2201 – 1007 พิมพดีดอังกฤษ  1 1 (3) 
2201 – 1009 พิมพไทยดวยคอมพิวเตอร  1 2 (4) 
2201 – 2204 การดําเนินธุรกจิขนาดยอม 3 (4) 
2201 – 2205 การโฆษณา 3 (5) 
2201 – 2207 การหาขอมูลทางการตลาด 3 (4) 
2201 – 2208 การสงเสริมการขาย 3 (4) 
2201 – 2306 การใชเครื่องใชสํานักงาน 2 (4) 
2201 – 2401 คอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการเบื้องตน 2 (4) 
2201 – 2404 การใชโปรแกรมตารางงาน 2 (4) 
2201 – 2406 การใชโปรแกรมนําเสนอขอมลู 2 (4) 
2201 – 2701 หลกัการประชาสัมพนัธ 3 (3) 
2403 – 4201  ปฏิบัติงานการจัดการธุรกิจคหกรรม  1 * (*) 
2403 – 4202  ปฏิบัติงานการจัดการธุรกิจคหกรรม  2 * (*) 
2403 – 4203  ปฏิบัติงานการจัดการธุรกิจคหกรรม  3 * (*) 
2403 – 4204  ปฏิบัติงานการจัดการธุรกิจคหกรรม  4 * (*) 
2403 – 4205  ปฏิบัติงานการจัดการธุรกิจคหกรรม  5 * (*) 
2403 – 42… ปฏิบัติงานการจัดการธุรกิจคหกรรม…… * (*) 

 
 สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมง  
มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
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2.3  โครงการ   (4 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา            ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2403 – 5001  โครงการ 4 (*) 
  
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี      ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
พุทธศักราช  2545  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 

4.  ฝกงาน (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

 ใหนํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียน  ใชเวลา 
40  ช่ัวโมง   เทากับ  1  หนวยกิต 
 

5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร    (ไมนอยกวา   200  ชั่วโมง) 
 

 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน ยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน โดยมีเวลาเรียน       
ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  200  ช่ัวโมง 
 
รหัสวิชา            ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2002 – 0001  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  1 - (2) 
2002 – 0002  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  2 - (2) 
2002 – 0003  กิจกรรมองคการวิชาชีพ  1 - (2) 
2002 – 0004  กิจกรรมองคการวิชาชีพ  2 - (2) 
2002 – 0005  กิจกรรมองคการวิชาชีพ  3 - (2) 
2002 – 0006  กิจกรรมองคการวิชาชีพ  4 - (2) 
2002 – 0007 - 0012 (กิจกรรมอ่ืนๆ ที่สถานศึกษา/สถานประกอบการจัด) - (2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
วิชาชีพพ้ืนฐาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
วิชาชีพพื้นฐาน 

 
 

2001 – 0001  คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ 
(Computer  at  Work) 

2  (3)

 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจหลักการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใชโปรแกรมสําหรับงาน
สํานักงาน การใชอินเทอรเน็ตและไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

2. มีความสามารถใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ติดต้ังอุปกรณรอบขางและ
ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร  จัดทําเอกสาร ตารางทําการ และนําเสนอผลงาน     สืบคน
ขอมูลโดยใชอินเทอรเน็ต และรับสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

3. มีจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศ มีกิจนิสัยในการ
ทํางานอยางเปนระบบ ดวยความอดทน ประณีตรอบคอบและปลอดภัย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอรตามคูมือ 
2. จัดทําเอกสารเพ่ืองานอาชีพดวยโปรแกรมประมวลผลคํา 
3. สรางตารางทําการเพ่ืองานอาชีพดวยโปรแกรมตารางทําการ 
4. สรางสไลดนําเสนอผลงานดวยโปรแกรมการนําเสนอ 
5. สืบคนขอมูลดวยอินเทอรเน็ตและรับสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องตน การติดต้ังเคร่ือง
คอมพิวเตอร อุปกรณรอบขางและระบบปฏิบัติการ  การใชโปรแกรมประมวลคําจัดทําเอกสาร เพื่องาน
อาชีพโดยเนนการพิมพเอกสารดวยระบบสัมผัสและตรวจแกไขความถูกตอง  การใชโปรแกรมตารางทําการ
เพื่องานอาชีพโดยเนนการคํานวณ เชน ตนทุน ราคาสินคา บัญชีรายการวัสดุ ฯลฯ  การใชโปรแกรมการ
นําเสนองาน เนนการสรางกราฟและตารางและสรางภาพเคลื่อนไหว  การใชอินเทอรเน็ตสืบคนขอมูลเพื่อ
งานอาชีพและการรับสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับ
ระบบสารสนเทศ 
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2001 – 0002  การจัดการธุรกิจเบื้องตน 
(Basic  Business  Management) 

2 (3)

 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความเขาใจหลักการจัดการธุรกิจเบื้องตน กระบวนการของการประกอบการเอกสารธุรกิจ การ
ทําบัญช ี การตลาดและแผนการตลาด  การขายและแผนการขาย การดําเนินธุรกิจขนาดยอม  

2. มีความสามารถจัดทําเอกสารธุรกิจตามประเภทของกิจการ บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชี                 
ที่รับรองทั่วไป ดําเนินการตลาดตามแผนการตลาด ดําเนินการขายตามแผนการขาย และ
ดําเนินงานธุรกิจขนาดยอมจากความรูความสามารถในงานอาชีพของตนเอง 

3. มีเจตคติท่ีดีในการประกอบอาชีพธุรกิจขนาดยอมในงานอาชีพของตนเอง 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จัดทําเอกสารธุรกิจตามประเภทของกิจการ 
2. บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
3. ดําเนินการตลาดตามแผนการตลาด 
4. ดําเนินการขายตามแผนการขาย 
5. ดําเนินธุรกิจขนาดยอม 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการจัดการธุรกิจเบื้องตน ประเภทและความสําคัญของการประกอบการ    หลักการ  
จัดการธุรกิจ การเขียนเอกสารธุรกิจ การจัดทําบัญชี  การตลาดและแผนการตลาด  การขายและแผนการขาย    
หลักการดําเนินธุรกิจขนาดยอม  
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 2001 – 0003  การบริหารงานคุณภาพและเพิม่ผลผลิต 
(Quality  and  Productivity  Management) 

2 (3) 

 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความเขาใจหลักการบริหารงานคุณภาพ ระเบียบวิธีพีดีซีเอ กระบวนการแกปญหาและ    
เคร่ืองมือในการจัดกิจกรรม การจัดระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000:2000 ขอกําหนดและ
เอกสารหลักการเพิ่มผลผลิต 

2. มีความสามารถดําเนินกิจกรรมกลุมคุณภาพ  กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9000:2000  และการจัดระบบ  กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตในองคกร 

3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางเปนระบบและตระหนักถึงคุณภาพ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ดําเนินกิจกรรมกลุมคุณภาพ 
2. ดําเนินกิจกรรมบริหารงานคุณภาพในองคการ 
3. ดําเนินการบริหารงานคุณภาพ  ISO  9001 
4. ดําเนินงานเพิ่มผลผลิตในองคกร 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพ ความหมายและความสําคัญของคุณภาพ ระเบียบวิธี
พีดีซีเอ (PDCA methodology) การจัดกิจกรรมกลุมคุณภาพโดยใชกระบวนการแกปญหาและเคร่ืองมือใน
การจัดทํากิจกรรม การจัดทํารายงานผลความกาวหนาของกิจกรรมกลุมคุณภาพ    หลักการบริหารงาน
คุณภาพ (Quality Management Principle) และการดําเนินกิจกรรม เชน การใหความสําคัญกับลูกคา 
ความสัมพันธกับผูสงมอบ ความเปนผูนํา การมีสวนรวมของบุคลากร การบริหารเชิงกระบวนการและเปน
ระบบ การปรับปรุงอยางตอเน่ือง และการตัดสินใจบนพื้นฐานของความเปนจริง ฯลฯ การจัดระบบ
บริหารงานคุณภาพ (Quality Management System) ISO 9000:2000 ขอกําหนดและเอกสาร  หลักการเพิ่ม
ผลผลิต การเพิ่มผลผลิตในองคกรโดยการเพิ่มคุณคาที่ปจจัยการผลิตคงที่และโดยการลดปจจัยการผลิต 
  



 

หลักสูตร  ปวช.  2545    ประเภทวิชาคหกรรม       วิชาชีพพ้ืนฐาน 

49

 

2001 – 0004  การจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตน 
(Introduction  to  Environment  Management) 

2 (3)

 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความเขาใจความสัมพันธของสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศและเทคโนโลยี ปญหาดาน
สิ่งแวดลอม เทคนิคการแกไขใหไดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม ระบบมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดลอม 14000 

2. มีความสามารถสํารวจขอมูลระบบนิเวศและเทคโนโลยีที่สัมพันธกับสิ่งแวดลอมในชุมชน 
กําหนดแนวทางแกไข ดําเนินกิจกรรมจัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชน และดําเนินกิจกรรม
จัดการส่ิงแวดลอมในองคกรมาตรฐาน ISO 14001 

3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทนและปลอดภัย ประหยัดและตระหนักถึงความสําคัญของ
สิ่งแวดลอม  

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สํารวจขอมูลระบบนิเวศและเทคโนโลยีที่สัมพันธกับสิ่งแวดลอมในชุมชน 
2. กําหนดแนวทางแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชนตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
3. ดําเนินกิจกรรมจัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชน 
4. ดําเนินกิจกรรมจัดสิง่แวดลอมมาตรฐาน  ISO 14001 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตนในองคกรและในชุมชน บทบาทและ
ความสําคัญของสิ่งแวดลอม ความสัมพันธกับสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ และเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ   
ปญหาดานสิ่งแวดลอม แหลงกําเนิดมลพิษ ผลกระทบที่เกิดและเทคนิคการแกปญหามลพิษทางนํ้า อากาศ 
เสียง ความสั่นสะเทือนทัศนียภาพ สารอันตรายและกากของเสีย  การอนุรักษ              สิ่งแวดลอม มาตรฐาน
คุณภาพสิ่งแวดลอม ระบบมาตรฐานการจัดการสิง่แวดลอม ISO 14000 
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2400 – 0101  ผาและการแตงกาย       3   (6) 
  (Textiles  and  Dressing) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับชนิด  คุณสมบัติและการดูแลรักษาผา 
2. มีความเขาใจหลักการ วิธีการ  ขั้นตอนการสรางแบบและตัดเย็บเสื้อและกระโปรงอยางงาย 
3. มีทักษะในการเลือกผา  ดูแลรักษาผา  วัสด ุ เคร่ืองมือและอุปกรณในการตัดเย็บ 
4. มีทักษะประสบการณ  กระบวนการสรางแบบ  และตัดเย็บเสื้อและกระโปรงอยางงาย 
5. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานตัดเย็บเสื้อผาและดูแลรักษาผา 
6. มีทักษะในการแสวงหาความรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

7. อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ใชพลังงานอยางคุมคาและถูกวิธี 
8. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ประณีตรอบคอบ  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย  
และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพตัดเย็บเส้ือผา 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจชนิด  คุณสมบัต ิ การเลือกใชและการดูแลรักษาผา 
2. เขาใจหลักการ  วิธีการ  และขั้นตอนการสรางแบบและตัดเย็บเสื้อและกระโปรงอยางงาย 
3. เลือกผา  ดูแลรักษาผา  วัสด ุ เคร่ืองมือและอุปกรณในการตัดเย็บ 
4. สรางแบบและตัดเย็บเสื้อและกระโปรงอยางงาย 
5. นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานตัดเย็บเสื้อผาและดูแลรักษาผา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิด  ลักษณะและคุณสมบัติของเสนใย  เสนดายและผืนผา  การเลือกใช  
การดูแลรักษาผา  วัสด ุ เคร่ืองมือ  และอุปกรณในการตัดเย็บ  การสรางแบบและการตัดเย็บเสื้อผาอยางงาย 
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2400 – 0102 อาหารครอบครัว                     3   (5) 
  (Food  for  the  Family) 
 

จุดประสงครายวิชา    เพ่ือให 
1. มีความเขาใจการแบงหมวดหมูอาหารหลักของไทย  ประเภทและหนาที่ของสารอาหาร   
การใชอาหารแลกเปลี่ยน  การเลือกซื้ออาหาร  การเลือกใชเครื่องมือ  อุปกรณ  หลักการชั่ง  
ตวง  วัด  ที่ใชในการประกอบอาหาร  การกําหนดรายการอาหาร        หลักการประกอบ
อาหารและการประกอบอาหารอยางสงวนคุณคาทางโภชนาการ 

2. มีความสามารถเลือกซื้อ  เตรียมวัตถุดิบและเลือกใชอุปกรณสําหรับประกอบอาหาร 
3. มีความสามารถกําหนดรายการอาหารใชอาหารแลกเปลี่ยนและประกอบอาหารสําหรับ
บุคคลในครอบครัวไดถูกหลักโภชนาการ 

4. มีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต และ     รอบคอบ 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 1.   เขาใจเกี่ยวกับอาหารหลัก  5  หมูของไทย  ประเภทของสารอาหารหลักการ  ชั่ง    ตวง  

      วัด  การเลือกซือ้อาหาร  การเลือกใชอุปกรณ  หลักการกําหนดรายการอาหาร 
2. กําหนดรายการอาหารและคํานาณคุณคาสารอาหารโดยใชตารางแสดงคุณคาอาหารของไทย   
3. ประกอบอาหารม้ือตางๆ  สําหรับบุคคลในครอบครัว 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภทและชนิดของอาหารหลักของไทย  ประเภทของสารอาหาร  
หลักการชั่ง  ตวง  วัด ที่ใชในการประกอบอาหาร  การเลือกซื้ออาหาร  การเลือกใชอุปกรณ  การกําหนด
รายการอาหารและการประกอบอาหารม้ือตาง ๆ  สําหรับบุคคลในครอบครัว 
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2400 – 0103  ศิลปะและการออกแบบ                2   (3) 
  (Art  and  Design) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบศิลปะ  ทฤษฎีส ีและหลักการออกแบบ 
2. มีทักษะในการใชส ีเสนในการออกแบบ เขียนแบบชิ้นงาน และบรรจุภัณฑ 
3. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ  ประณีต  เรียบรอย  ปลอดภัย  ใช
ทรัพยากรอยางประหยัด  คุมคา  และมีความรับผิดชอบ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เข าใจองคประกอบศิลปะเบื้องตน   โครงสรางและหลักของงานศิลปะหลักการ                    
ออกแบบ  การเขียนแบบ  ทฤษฎีส ี ลักษณะมิติตาง ๆ  เทคนิคการใชเสน  สี  รูปแบบในงาน
ออกแบบตาง ๆ วิธีการออกแบบตกแตงเพื่อประกอบธุรกิจเบื้องตน  การออกแบบบรรจุ
ภัณฑงานคหกรรม 

2. ออกแบบ  เขียนแบบชิ้นงานและบรรจุภัณฑ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  องคประกอบศิลปะเบื้องตน  โครงสรางและหลักของงานศิลปะ
หลักการออกแบบ  การเขียนแบบ  ทฤษฎีสี  ลักษณะมิติตาง ๆ  เทคนิคการใชเสน  สี  รูปแบบในงาน
ออกแบบตาง ๆ     วิธีการออกแบบตกแตงเพื่อประกอบธุรกิจเบื้องตน          การออกแบบบรรจุภัณฑงาน 
คหกรรม 
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2400 – 0104  เศรษฐศาสตรครอบครัว                2   (2) 
  (Family  Economics) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับความตองการ และความจําเปนในการซื้อสินคาและบริการ  
หนาที่ของผูบริโภคสินคาและบริการทางธุรกิจ  และความคุมครองที่รัฐใหแก ผูบริโภค  
หลักการเลือกซื้อสินคา  การใชบริการ  การวางแผนการจายเงิน  การออม  การลงทุน  ปญหา
ของผูบริโภคและแนวทางแกไข 

2. สามารถวางแผนการใชจายเงิน  การออม และการลงทุน 
3. สามารถแกปญหาที่เกิดจากการใชสินคาและบริการของสมาชิกในครอบครัวได 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการใชทรัพยากรอยางประหยัด  คุมคา  รักษาส่ิงแวดลอม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจความตองการ และความจําเปนในการซื้อสินคาและบริการ  หนาที่ของผูบริโภคสินคา
และบริการทางธุรกิจ  และความคุมครองที่รัฐใหแก ผูบริโภค  หลักการเลือกซื้อสินคา  การ
ใชบริการ  การวางแผนการจายเงิน  การออม  การลงทุน  ปญหาของ                ผูบริโภคและ
แนวทางแกไข 

2. วางแผนและแกปญหาเกี่ยวกับการบริโภคสินคาและบริการทางธุรกิจ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ  ความตองการและความจําเปนทางเศรษฐกิจของผูบริโภค  หนาที่ของผูบริโภค
สินคาและบริการทางธุรกิจ  และความคุมครองที่รัฐใหแกผูบริโภค  หลักการเลือกซื้อสินคา  การใช
บริการ  การวางแผนการจายเงิน  การออม  การลงทุน  ปญหาของผูบริโภคและแนวทางแกไข 
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2400 – 0105  ศิลปประดษิฐ                 2   (4) 
  (Art  of  Decoration) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความเขาใจเกี่ ยวกับพื้นฐานการประดิษฐดอกไมสด    ดอกไมแหง   ใบตองและ          
แกะสลักผัก  ผลไม และวัสดุอื่น ๆ  การบรรจุภัณฑ  การคิดคํานวณ  กําหนดราคาขายและจัด
จําหนาย 

2. มีทักษะในการประดิษฐงานศิลปประดิษฐดอกไมสด  ดอกไมแหง  ใบตองและแกะสลักผัก  
ผลไม  วัสดุอ่ืน ๆ  และงานประดิษฐตามสมัยนิยม  ทําบรรจุภัณฑ  คิดคํานวณ  กําหนดราคา
ขายและจัดจําหนาย 

3. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ  
ปลอดภัย  ใชทรัพยากรอยางประหยดั  และรักษาสิ่งแวดลอม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจพื้นฐานการประดิษฐดอกไมสด  ดอกไมแหง  ใบตองและแกะสลักผัก  ผลไม และวัสดุ
อ่ืน ๆ  การบรรจุภัณฑ  การคิดคํานวณ  กําหนดราคาขายและจัดจําหนาย 

2. ประดิษฐงานศิลปประดิษฐดอกไมสด  ดอกไมแหง  ใบตองและแกะสลักผัก  ผลไม  วัสดุอ่ืน 
ๆ  และงานประดิษฐตามสมัยนิยม  ทําบรรจุภัณฑ   

3. คิดคํานวณ  กําหนดราคาขายและจัดจําหนาย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบั ติ เกี่ยวกับ   พื้นฐานการประดิษฐดอกไมสด   ดอกไมแหง   ใบตองและ             
แกะสลักผัก ผลไม วัสดุอ่ืน ๆ และงานประดิษฐตามสมัยนิยม  ประดิษฐงานศิลปประดิษฐ             บรรจุ
ภัณฑ  คิดคํานวณตนทุน  กําหนดราคาขาย  และจัดจําหนาย 
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2400 – 0106 ธุรกิจบริการคหกรรม                  2 (4) 
  (Personal – Service Business Management) 
 
จุดประสงครายวิชา    เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  วิธีการดําเนินการธุรกิจบริการงานคหกรรม 
2. มีทักษะในการวางแผนและดําเนินงานธุรกิจบริการงานคหกรรม 
3. มีทักษะในการนําเสนอสินคาและบริการงานคหกรรม 
4. มีมนุษยสัมพันธ  สนใจใฝรู  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  เช่ือม่ันในตัวเอง และมีเจตคติทีดี่ตอ
งานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการ  วิธีการดําเนินการธุรกิจบริการงานคหกรรม 
2. วางแผนและดําเนินงานธุรกิจบริการงานคหกรรม 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ  วิธีการดําเนินการธุรกิจบริการงานคหกรรม การวางแผนและ
ดําเนินงานธุรกิจบริการ   การสรางความประทับใจตอลูกคา  เทคนิคการขาย  การนําเสนอ             สินคา
และบริการงานคหกรรม 
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2400 - 0107 มารยาทและการสมาคม              2  (2) 
  (Manners  and  Associations) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให         

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการปรับปรุงบุคลิกภาพ  มารยาทการเขาสังคม  การแตงกาย  การ
สื่อสาร และมารยาทในสังคมตามวัฒนธรรมไทยและสากล 

2. มีทักษะในการปฏิบัติตนอยางเหมาะสมในการแตงกาย  การสื่อสาร และการเขาสังคม 
3. มีความตระหนักในการปฏิบัติตนในการเขาสังคมตามวัฒนธรรมไทยและสังคม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการปรับปรุงบุคลิกภาพ  มารยาทการเขาสังคม   การแตงกาย    การสื่อสารและ
มารยาทในสังคมตามวัฒนธรรมไทยและสากล 

2. ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมในการแตงกาย  การสื่อสาร และการเขาสังคม 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการปรับปรุงบุคลิกภาพ   มารยาทการเขาสังคม  การแตงกาย  การ
สื่อสาร  และมารยาทในสังคมตามวัฒนธรรมไทยและสากล 
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คําอธิบายรายวิชา 
สาขาวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย 
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คําอธิบายรายวิชา 
วิชาชีพสาขาวิชา 

 
2401 – 1001      ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผา                                2   (3) 
       (Technical  English) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจความหมาย  ความสําคัญและประโยชนของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เทคนิค 

2. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท  สํานวน  การอาน  การเขียน  และการสนทนาในงาน
วิชาชีพตัดเย็บเสื้อผา 

3. มีทักษะในการอาน  การเขียนและการสนทนาในงานวิชาชีพตัดเย็บเสื้อผา 
4. มีทักษะในการเขียนรายงาน และเขียนจดหมายเกี่ยวกับงานอาชีพ 
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
6. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบและ
ตัดเย็บเส้ือผา 

7. มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบและตัดเย็บเส้ือผา 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจความหมายเกี่ยวกับคําศัพท  สํานวน  การอาน  การเขียน  และการสนทนาในงาน      
วิชาชีพตัดเย็บเสื้อผา 

2. อาน  เขียนรายงาน  จดหมาย  และสนทนา  ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ 
3. นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบ และตัดเย็บเสื้อผา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การใชคําศัพท  สํานวน  การอาน  การเขียน  และการสนทนาในงาน
วิชาชีพตัดเย็บเสื้อผา  การเขียนรายงานและการเขียนจดหมายเกี่ยวกับงานอาชีพ 
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2401 – 1002       พ้ืนฐานอุตสาหกรรมส่ิงทอ      2   (3) 
       (Introduction  of  Textile  Industry) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจ ชนิด  คุณสมบัต ิ การทดสอบ  เสนใย  เสนดายและผืนผา  การผลิตและ
การตกแตงผา 

2. มีความเขาใจหลักการ  วิธีการ  ข้ันตอนการทดสอบ เสนใย  เสนดายและผืนผา  การผลิตและ
การตกแตงผา 

3. มีทักษะในการเลือกผาไดเหมาะสมกับโอกาส  ประโยชนใชสอย  และดูแลรักษาผา 
       ชนิดตางๆ 
4. มีทักษะในการแสวงหาความรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการพัฒนางาน 
5. อนุรักษทรัพยากร  รักษาสิ่งแวดลอม  ใชพลังงานอยางคุมคาและถูกวิธี 
6. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ประณีตรอบคอบ  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความ  
ปลอดภัย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจชนิด  คุณสมบัต ิ การทดสอบเสนใย  เสนดาย  ผืนผา  การผลิตและการตกแตงผา 
2. ทดสอบเสนใย  เสนดาย และผืนผา  การผลิตและการตกแตงผา 
3. เลือกผาไดเหมาะสมกับโอกาส  ประโยชนใชสอยและดูแลรักษาผาชนิดตาง ๆ 
4. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิด  คุณสมบัติ  การทดสอบ  เสนใย  เสนดายและผืนผา  การผลิต  
การตกแตงผา  การนําไปใชและการดูแลรักษาผา 
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2401 – 1003      การใชและการบํารุงรักษาจักร      2   (4) 
       (Sewing  Machine  usage  and  Maintenance) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ชนิด  ลักษณะและระบบการทํางานของเคร่ืองมือ อุปกรณ และจักร
เย็บผาชนิดตาง ๆ 

2. มีความเขาใจหลักการ วิธีการ  ข้ันตอนการใชเคร่ืองมือ อุปกรณและจักรเย็บผาชนิดตาง ๆ 
3. มีทักษะ  ประสบการณ กระบวนการใช การซอมและการบํารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ และ
จักรเย็บผาชนิดตาง ๆ 

4. อนุรักษทรัพยากร  รักษาสิ่งแวดลอม  ใชพลังงานอยางคุมคาและถูกวิธี 
5. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ขยันอดทน  ประณีตรอบคอบ   ปฏิบัติงานโดย         
คํานึงถึงความปลอดภัยและมีเจตคต ิท่ีดีตองานอาชีพ   

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจชนิด  ลักษณะ  ระบบการทํางาน  หลักการ  วิธีการ  ขั้นตอน  การใชเคร่ืองมือ  อุปกรณ
และจักรเย็บผา 

2. ใชเคร่ืองมือ  อุปกรณ  และจักเย็บผาชนิดตาง ๆ 
3. ซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ  อุปกรณ  และจักรเย็บผาชนิดตาง ๆ 
4. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิด  ลักษณะและระบบการทํางานของเคร่ืองมือ  อุปกรณและจักร
เย็บผาชนิดตาง ๆ  การใช  การซอมและการบํารุงรักษา 
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2401 – 1004      การออกแบบเสื้อ       2   (4) 
       (Fashion  Design) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโครงรางหุนเพื่อแสดงแบบเสื้อ  องคประกอบของเสื้อผาและ
การระบายสี 

2. มีความเขาใจหลักการ  วิธีการและข้ันตอนการออกแบบเส้ือผา 
3. มีทักษะในการวาดโครงรางหุน  องคประกอบของเสือ้ผาและการระบายสี 
4. มีทักษะ  ประสบการณ  กระบวนการออกแบบเส้ือผาแบบตาง ๆ 
5. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานออกแบบเสื้อผา 
6. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจเก่ียวกับโครงรางหุน  เพื่อแสดงแบบเสื้อ  องคประกอบของเสือ้ผาและการระบายสี 
2. เขาใจหลักการ  วิธีการ  และข้ันตอนออกแบบเส้ือผา 
3. วาดโครงรางหุน  องคประกอบของเสือ้ผาและระบายสี 
4. ออกแบบเส้ือผาแบบตาง ๆ 
5. นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานออกแบบเสื้อผา 
6. ตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  โครงรางหุนเพื่อแสดงแบบเสื้อ  การวาดโครงรางหุน  องคประกอบ
ของเสื้อผาและการวาด  การใชสีในแบบเสื้อ  การระบายสีอยางงาย  หลักการออกแบบเสื้อผา  และการ
ออกแบบเส้ือผาแบบตาง ๆ 
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2401 – 1005      เสื้อผาสตรีเบื้องตน       3   (6) 
       (Basic  Women’s  Clothing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของเส้ือผาสตรีเบ้ืองตน 
2. มีความเขาใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนการสรางแบบ การปรับแบบ และการตัดเย็บ     
เส้ือผาสตรีเบ้ืองตน 

3. มีทักษะ  ประสบการณ กระบวนการตัดเย็บเสื้อผาสตรีเบื้องตน  สามารถนําไปประยุกตใช
ในการตัดเย็บเส้ือผาสตรีแบบตาง ๆ 

4. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น  สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน 
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
6. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ขยัน  อดทน  ประณีตรอบคอบ  ปฏิบัติงานโดย
คํานึงถึงความปลอดภัย  และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจชนิด  ลักษณะ  เสื้อ  กระโปรง  กางเกง  หลักการ  วิธีการ  วัดตัว  สรางแบบ  ปรับแบบ  
เส้ือผาสตรีเบ้ืองตน 

2. สรางแบบ  ปรับแบบ  ตัดเย็บเสือ้ผาสตรี 
3. นํากระบวนการตัดเย็บมาประยุกตในการตัดเย็บเสื้อผาสตรีแบบตาง ๆ 
4. ตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิด  ลักษณะ  เสื้อ  กระโปรงและกางเกงเบื้องตน  การสรางแบบ  
การปรับแบบตัดใหเหมาะสมกับรูปราง  การตัดเย็บ  การลองตัวและการแกไขขอบกพรองเสื้อผาเบื้องตน 
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2401 – 1006       เสื้อผาบุรุษเบื้องตน       3   (6) 
       (Basic  Men’s  Clothing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ ชนิด ลักษณะเส้ือผาบุรุษเบ้ืองตนชนิดตาง ๆ  เคร่ืองมือและอุปกรณใน
การตัดเย็บ 

2. มีความเขาใจหลักการ  วิธีการ  ขั้นตอนการสรางแบบ และตัดเย็บเสื้อผาบุรุษเบื้องตนแบบ
ตาง ๆ 

3. มีทักษะ ประสบการณ กระบวนการตัดเย็บเส้ือผาบุรุษเบ้ืองตนแบบตาง ๆ 
4. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น  สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน 
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 

6. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ประณีตรอบคอบ  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความ 
ปลอดภัย  และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจชนิด  ลักษณะเสื้อผาบุรุษเบื้องตน  หลักการ  วิธีการ  วัดตัว  สรางแบบ  ปรับแบบ  
และเคร่ืองมือ  อุปกรณการตัดเย็บ 

2. สรางแบบ  ปรับแบบ  ตัดเย็บเส้ือผาบุรุษเบ้ืองตน 
3. นํากระบวนการตัดเย็บมาประยุกตใชในการตัดเย็บเสื้อผาบุรุษแบบตาง ๆ 
4. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิด  ลักษณะเสื้อเชิ้ต  เสื้อฮาวาย  เสื้อโปโล  กางเกงไมมีจีบและ
กางเกงมีจีบ  เคร่ืองมือ  อุปกรณการตัดเย็บ  การสรางแบบเสื้อผาบุรุษเบื้องตนแบบตาง ๆ  การเลือกผา  
การคํานวณผาและการตัดเย็บเส้ือผาบุรุษเบ้ืองตนแบบตาง ๆ  
 



 

หลักสูตร  ปวช.  2545   สาขาวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย  

64

2401 –  1007      เสื้อผาเด็กเบื้องตน       2   (4) 
       (Basic  Children’s  Clothing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ ชนิด ลักษณะของเสื้อผาเด็กแรกเกิด  ถึง  2 ป 
2. มีความเขาใจหลักการ  วิธีการ  ขั้นตอนการสรางแบบ  การตัดเย็บและการตกแตงเสื้อผาเด็ก
วัยแรกเกิด  ถึง  2  ป 

3. มีทักษะ ประสบการณ กระบวนการสรางแบบ ตัดเย็บและตกแตงเส้ือผาเด็กวัยแรกเกิด ถึง  2 ป 
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานตัดเย็บและตกแตงเสื้อผาเด็ก 
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 

6. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ประณีตรอบคอบ  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความ 
ปลอดภัย  และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจชนิด  ลักษณะเสื้อผาเด็กแรกเกิด – 2 ขวบ  หลักการ  วิธีการ  สรางแบบ  ตัดเย็บ  และ
ตกแตงเส้ือผาเด็ก 

2. สรางแบบ  ตัดเย็บ  และตกแตงเสื้อผาเด็กวัยแรกเกิด – 2 ขวบ 
3. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิด  ลักษณะของเสื้อผาเด็กวัยแรกเกิด ถึง 2 ป  ขนาดมาตรฐานเสื้อผา
เด็ก  การเลือกผา  การสรางแบบ  การตัดเย็บ  การตกแตงและการตรวจสอบผลงานสําเร็จ 
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2401 – 1008      ความปลอดภัย       2   (2) 
       (Safety) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน สาเหตุ ความสูญเสียและการ   
ปองกันอุบัติภัยประเภทตาง ๆ 

2. มีความเขาใจหลักการ  วิธีการและข้ันตอนการรักษาความปลอดภัย 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัย 
4. มีทักษะ ประสบการณ กระบวนการรักษาความปลอดภัย  สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
5. ปฏิบัติงาน  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเองและสวนรวม  สามารถแกปญหาเฉพาะ
หนา 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจความปลอดภัยในการทํางาน  สาเหตุความสูญเสีย  การปองกัน  หลักการ  วิธีการ  
รักษาความปลอดภัย  กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย 

2. รักษาความปลอดภัยประเภทตาง ๆ 
3. กระบวนการรักษาความปลอดภัยมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
4. แกปญหาเฉพาะหนาโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเองและสวนรวม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความปลอดภัยในการทํางาน สาเหตุและความสูญเสียของอุบัติเหตุ  
อุบัติเหตุและการปองกันจากการปฏิบัติงานทั่วไป  การปองกันและระงับอัคคีภัย  โรคอันเน่ืองจากการ
ประกอบอาชีพอุตสาหกรรม  หลักการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเคร่ืองจักร  ไฟฟา  
สารเคม ีและงานกอสราง  กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย 
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2401 – 1009      มนุษยสัมพันธ       2   (2) 
       (Humen  Relations) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ ความหมาย  ความสําคัญและประโยชนของการมีมนุษยสัมพันธ 
2. มีความเขาใจธรรมชาติและความตองการของมนุษย  มนุษยสัมพันธกับการบริหารองคการ 
3. มีความเขาใจหลักการ  วิธีการ  ขั้นตอนการปรับปรุงบุคลิกภาพและการสรางความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและชุมชน 

4. มีทักษะกระบวนการ สํารวจบุคลิกภาพและปรับปรุงตนเอง 
5. มีทักษะในการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและองคกร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจความสําคัญ  ธรรมชาติและความตองการของมนุษย  ประโยชนของมนุษยสัมพันธ  
หลักการ  วิธีการ  การปรับปรุงบุคลิกภาพ  การสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน 

2. ปรับปรุงบุคลิกภาพและสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและองคกร 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ  ธรรมชาติและความตองการของ
มนุษย  การสํารวจบุคลิกภาพและการปรับปรุงตนเอง  การเขาใจตนเองและผูอ่ืน  เทคนิคการสราง
ความสัมพันธกับบุคคลและชุมชน  มนุษยสัมพันธกับการบริหารงาน  องคการกับมนุษยสัมพันธ 
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คําอธิบายรายวิชา 
สาขางานผลิตและตกแตงสิ่งทอ 

 
2401 – 2001      การออกแบบลายทอ       3   (6) 
       (Weave  Design) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย   ความสําคัญและประโยชนของการออกแบบ   
ลายทอ 

2. มีความเขาใจหลักการออกแบบลายทอ  วิเคราะหลายทอ  เขียนลายทอและการทอผาตัวอยาง 
3. มีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับการวิเคราะหความตองการของตลาด 
4. มีทักษะ  ประสบการณ  กระบวนการออกแบบลายทอ  วิเคราะหลายทอ  เขียนลายผาทอและ
ทอผาตัวอยาง 

5. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการออกแบบและเขียนลายผาทอ 
6. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น  สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน 
7. มีทักษะในการแสวงหาความรู  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
8. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ประณีตรอบคอบ  และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการออกแบบลายทอ 
2. วิเคราะหลายทอ 
3. เขียนลายทอและทอผาตัวอยาง 
4. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 
5. วิเคราะหความตองการของตลาด 
6. นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการออกแบบและเขียนลายทอ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  โครงสรางผาทอพื้นฐาน  เคร่ืองมือ  อุปกรณที่ใชในการออกแบบ   
ลายทอ  การออกแบบลายทอ  การวิเคราะหลายทอจากผาตัวอยาง  การเขียนลายผาทอแบบตาง ๆ  การ  
ทอผาตัวอยาง  การวิเคราะหความตองการของตลาด 
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2401 – 2002        การยอมสี        3   (6) 
       (Dyeing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสีและการยอมสี 
2. มีความเขาใจหลักการ  วิธีการและขั้นตอนการยอมส ี
3. มีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับการวิเคราะหความตองการของทองตลาด 
4. มีทักษะ ประสบการณ  กระบวนการยอมสีสิ่งทอ 
5. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการยอมสี 
6. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น  สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน 
7. มีทักษะในการแสวงหาความรู  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
8. อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ใชพลังงานอยางคุมคาและถูกวิธ ี
9. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ประณีตรอบคอบ  และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ  วิธีการและขั้นตอนการยอมสีสิ่งทอ 
2. ยอมสีสิ่งทอ 
3. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานยอมส ี
4. วิเคราะหความตองการของตลาด 
5. นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการออกแบบและยอมสีสิ่งทอ 
6. อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  วิวัฒนาการของสี  การยอมสี  เคร่ืองมือ  อุปกรณในการยอมสี  วัสดุ       
สียอม  การเตรียมวัสดุสิ่งทอกอนการยอมสี  กระบวนการยอมสีสิ่งทอชนิดตาง ๆ การตรวจสอบ  คุณภาพ  
การอนุรักษทรัพยากรและสิง่แวดลอม 
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2401 – 2003      การทอผาพื้นเมือง       3   (6) 
       (Local  Textiles) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ความหมาย  ความสําคัญและประวัติความเปนมาของการทอผา       
พ้ืนเมือง 

2. มีความเขาใจ  หลักการ  วิธีการและขั้นตอนการออกแบบลายทอและทอผาพื้นเมือง 
3. มีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับการวิเคราะหความตองการของตลาด 
4. มีทักษะ ประสบการณ กระบวนการออกแบบลายทอและทอผาพื้นเมือง 
5. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการออกแบบลายทอและทอผาพื้นเมือง 
6. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น  สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน 
7. มีทักษะในการแสวงหาความรู  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
8. เห็นคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณประจําชาติ  อนุรักษทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม  ใชพลังงานอยางคุมคาและถูกวิธ ี

9. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ประณีตรอบคอบ และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ  วิธีการ  ข้ันตอนการออกแบบลายทอผาพ้ืนเมือง 
2. ออกแบบลายทอผาพื้นเมือง 
3. ทอผาพ้ืนเมือง 
4. ตรวจสอบคุณภาพช้ินงานผาทอ 
5. วิเคราะหความตองการของตลาด 
6. นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการออกแบบลายทอและทอผาพื้นเมือง 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ประวัติการทอผาพื้นเมือง  วัสดุ  เคร่ืองมือ  อุปกรณการทอ  การ        
ออกแบบลายทอ  การประยุกตลาย  การเตรียมการทอ  การทอเปนผืนผา  การตรวจสอบผืนผาและการ   
แกไขขอบกพรอง 



 

หลักสูตร  ปวช.  2545   สาขาวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย  

70

2401 – 2004      การตกแตงส่ิงทอ       3   (6) 
       (Textiles  Finishing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ความหมาย  ความสําคัญและประโยชนของการตกแตงสิ่งทอ 
2. มีความเขาใจหลักการ  วิธีการและขั้นตอนการตกแตงสิ่งทอแบบตาง ๆ 
3. มีทักษะ  ประสบการณ  กระบวนการตกแตงสิ่งทอแบบตาง ๆ 
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานตกแตงสิ่งทอ 
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
6. สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน  อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ใชพลังงาน
อยางคุมคาและถูกวิธ ี

7. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ    ประณีตรอบคอบ     ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ  วิธีการและขั้นตอนการตกแตงสิ่งทอแบบตาง ๆ 
2. วิเคราะหคุณสมบัติของสิ่งทอ  สารเคมีที่ใชในการตกแตง 
3. ตกแตงสิ่งทอแบบตาง ๆ 
4. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 
5. นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานตกแตงสิ่งทอ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความเปนมาของการตกแตงสิ่งทอ  เคร่ืองมือและอุปกรณที่ใชในการ
ตกแตงสิ่งทอ  การวิเคราะหคุณสมบัติของสิ่งทอ  สารเคมีที่ใชในการตกแตง  การตกแตงกันยับ  การทํา
ใหผานุม  การเพิ่มน้ําหนักผา  การทําใหผาอยูตัว  การเพิ่มและการลดความมันเงาของไหม  การตรวจสอบ
คุณภาพ  การคิดราคาตนทุนการผลิตและการกาํหนดราคา  การอนุรักษทรัพยากรและสิง่แวดลอม   
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2401 – 2005      การทดสอบส่ิงทอ       3   (6) 
       (Textile  Testing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญ  ประโยชนของการทดสอบสิ่งทอ  เคร่ืองมือ  
อุปกรณและสารเคมีที่ใชในการทดสอบ 

2. เขาใจหลักการ  วิธีการ  ขั้นตอนการทดสอบเสนใย  เสนดายและผืนผาทางเคมีและเชิงกล 
3. มีทักษะในการใชเครื่องมือ  อุปกรณ  สารเคม ี ทดสอบคุณสมบัติของเสนใย  เสนดาย  ผืนผา  
ทางเคมีและเชิงกล  และวิเคราะหผลการทดสอบ 

4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานทดสอบสิ่งทอ 
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
6. สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน  อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ใชพลังงาน
อยางคุมคาแลถูกวิธ ี

7. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ประณีตรอบคอบ  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความ     
ปลอดภัยและเจตคติท่ีดีในงานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ  วิธีการ  ขั้นตอนการทดสอบเสนใย  เสนดาย  และผืนผาทางเคมี และเชิงกล 
2. ทดสอบคุณสมบัติของเสนใย  เสนดาย  ผืนผาทางเคมีและเชิงกล 
3. วิเคราะหคุณสมบัติของเสนใย  เสนดาย  ผืนผาทางเคมีและเชิงกล 
4. นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานทดสอบสิ่งทอ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความสําคัญ  ประโยชนของการทดสอบสิ่งทอ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ  
และสารเคมีที่ใชในการทดสอบสิ่งทอ  การทดสอบคุณสมบัติของเสนใย  เสนดายและผืนผา  ทางเคมีและ
เชิงกล  การวิเคราะหผลการทดสอบ 
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2401 – 2006      การพิมพผา        3   (6) 
       (Printing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ความหมาย  ความสําคัญ  และประโยชนของการพมิพผา 
2. มีความเขาใจหลักการ  วิธีการและขั้นตอนการพิมพซิลดสกรีน  โดยใชแมพิมพและสีพมิพ
ชนิดตาง ๆ 

3. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการวิเคราะห  ความตองการของตลาด 
4. มีทักษะ ประสบการณ กระบวนการพิมพซิลดสกรีน  โดยใชแมพิมพและสีพิมพชนิดตาง ๆ 
สามารถนําไปประกอบอาชีพได 

5. มีทักษะในการคิดคํานวณราคาตนทุน  กําไรและราคาขายไดอยางเหมาะสม 
6. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการพิมพซิลดสกรีน 
7. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  รักษาสิ่งแวดลอม  ใชพลังงานอยางคุมคาและถูกวิธี 
8. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ขยัน  อดทน  รักการทํางานและมีเจตคติท่ีดีตองาน
อาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ  วิธีการและขั้นตอนการพิมพซิลคสกรีนโดยใชแมพิมพและสีพิมพชนิดตาง ๆ 
2. พิมพซิลคสกรีน  โดยใชแมพิมพและสีพิมพชนิดตาง ๆ 
3. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 
4. วิเคราะหความตองการของลูกคา 
5. นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการพิมพซิลคสกรีน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การเตรียมตนแบบและกรอบสกรีน  การเตรียมวัสดุในการทําแมพิมพ
ถายแสง  กระบวนการปฏิบัติการทําแมพิมพถายแสง  การพิมพซิลดสกรีน 1 สี และหลายสี  ชนิดของ       
สีพิมพแบบตาง ๆ  การสรางแมพิมพ  การคิดคํานวณราคา  การตรวจสอบคุณภาพ  การวิเคราะหความ
ตองการของตลาด 
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2401 – 2007      การทําผาบาติก       3   (6) 
       (Batik) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ความหมาย  ความสําคัญ และประโยชนของการทําผาบาติก 
2. มีความเขาใจหลักการ  วิธีการและขั้นตอนการทําผาบาติก  ดวยอุปกรณแบบตาง ๆ 
3. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการวิเคราะหความตองการของตลาด 
4. มีทักษะ ประสบการณ กระบวนการทําผาบาติกดวยเทคนิควิธีตาง ๆ สามารถนําไปประกอบ
อาชีพได 

5. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการทําผาบาติก 
6. มีทักษะในการแสวงหาความรู  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
7. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  รักษาสิ่งแวดลอม  ใชพลังงานอยางคุมคาและถูกวิธี 
8. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ขยัน  อดทน  รักการทํางานและมีเจตคติท่ีดีตองาน
อาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ  วิธีการและขั้นตอนการทําผาบาติกดวยอุปกรณแบบตาง ๆ 
2. ทําผาบาติกดวยเทคนิควิธีตาง ๆ 
3. ตรวจสอบคุณภาพช้ินงานผาบาติก 
4. วิเคราะหความตองการผาบาติกของทองตลาด 
5. นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการทําผาบาติก 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ประวัติความเปนมา  การเตรียมวัสดุ  อุปกรณ  การออกแบบ  การวาง
ลาย  ความรูพื้นฐานทางศิลป  เทคนิคการเขียนเทียน  เคลือบน้ําเทียน  เทคนิคการลงสีเคลือบ  วิธียอมและ
การระบายสี  เทคนิคการทําใหสีติดผา  การลอกเทียน  การตรวจสอบคุณภาพ  การคิดคํานวณราคา  การ
ประเมินผลงานและการวิเคราะหความตองการของตลาด 
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2401 – 2008      ศิลปะและวัฒนธรรมผาพื้นเมือง     2   (2) 
       (Local  Textiles  Art  and  Culture) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ความหมาย  ความสําคัญและประโยชนของศิลปะและวัฒนธรรม   
พื้นบาน 

2. มีความเขาใจวิวัฒนาการของวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  คานิยมดานดนตรี  
นาฏศิลป  การละเลนพื้นเมือง  ผาทองถิ่น และการแตงกายอันเปนเอกลักษณประจําภาค 

3. มีทักษะ ประสบการณในการเยี่ยมชมศิลปะและวัฒนธรรมไทย  ผาทอทองถิ่น  และแตงกาย
ประจําภาค 

4. มีทักษะในการนําศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบานมาประยุกตใชใหสอดคลองกับสมัยนิยม 
5. มีความภาคภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมไทยอันเปนเอกลักษณประจําชาติ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจวิวัฒนาการของวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  คานิยม  ดานดนตรีนาฏศิลป 
2. จําแนกการละเลนพื้นเมือง  ผาทองถิ่นและการแตงกายอันเปนเอกลักษณประจําภาค 
3. นําศิลปะ และวัฒนธรรมพื้นบานมาประยุกตใชใหสอดคลองกับสมัยนิยม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  วิวัฒนาการของวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  คานิยมของ   
คนไทย  เคร่ืองดนตรีไทย  นาฏศิลป  การละเลนพื้นเมือง  ศิลปะและวัฒนธรรมการทอผาทองถิ่น  และ
การแตงกายอันเปนเอกลักษณประจําภาค 
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2401 – 2009      ผลิตภัณฑผาพื้นเมือง       3   (6) 
       (Local  Textile  Production) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของผลิตภัณฑผาพื้นเมือง 
2. มีความเขาใจหลัก  วิธีการและขั้นตอนการออกแบบและประดิษฐผลิตภัณฑผาพื้นเมือง  และ
การวิเคราะหความตองการของตลาด 

3. มีทักษะ ประสบการณ กระบวนการออกแบบและประดิษฐผลิตภัณฑจากผาพื้นเมืองชนิด
ตาง ๆ 

4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานผลิตผลิตภัณฑผาพื้นเมือง 
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 

6. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ประณีตรอบคอบ  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความ  
ปลอดภัยและมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ  วิธีการและขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑผาพื้นเมือง 
2. ออกแบบและประดิษฐผลิตภัณฑจากผาพื้นเมืองชนิดตาง ๆ 
3. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 
4. นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานผลิตภัณฑผาพื้นเมือง 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  รูปแบบและวิธีประดิษฐผลิตภัณฑจากผาทอในทองถิ่นชนิดตาง ๆ  
ความตองการผลิตภัณฑของทองตลาด  การออกแบบผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ  วัสดุ  เคร่ืองมือและอุปกรณ  
เทคนิคการประดิษฐผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ  การตรวจสอบคุณภาพ 
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คําอธิบายรายวิชา 
สาขางานออกแบบเส้ือผา 

 
2401 – 2101       ศิลปะการแตงกาย       3   (6) 
       (Art  of  Dressing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจชนิด ลักษณะของสวนประกอบเสื้อผา  เคร่ืองแตงกาย  การเลือกผา  
วัสดุตกแตง  และบุคลิกภาพของผูสวมใส 

2. มีความเขาใจหลัก วิธีการเลือกเสื้อผาและเคร่ืองประกอบการแตงกายใหสัมพันธกัน การ
เลือกผาและวัสดุตกแตง  การสรางจุดเดนหลักในการแตงกาย  การปรับปรุงบุคลิกภาพ  และ
การแตงกายใหเหมาะสมกับบุคลิกภาพผูสวมใส 

3. มีทักษะในการเลือกเสื้อผาเคร่ืองแตงกายใหสัมพันธกัน การเลือกผาและวัสดุตกแตง        
การสรางจุดเดนหลักในการแตงกาย  การปรับปรุงบุคลิกภาพ และการแตงกายใหเหมาะสม
กับบุคลิกภาพ 

4. มีมนุษยสัมพันธและทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น  สามารถตัดสินใจและแกไขปญหาใน
การทํางาน 

5. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจลักษณะ สวนประกอบเสื้อผาเคร่ืองแตงกาย และการเลือกผาวัสดุตกแตงใหเหมาะสม
กับบุคลิกภาพของผูสวมใส 

2. เลือกเสื้อผาและเครื่องประกอบการแตงกายใหสัมพันธกัน 
3. เลือกผาและวัสดุตกแตงในการสรางจุดเดนหลักในการแตงกาย 
4. ปรับปรุงการแตงกายใหเหมาะสมกับบุคลิกภาพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิด ลักษณะของสวนประกอบเสื้อผา  เคร่ืองแตงกาย  การเลือกผา
และวัสดุตกแตง  ความสัมพันธระหวางสวนประกอบของเสื้อผากับเคร่ืองแตงกาย   การสรางจุดเดนใน
การแตงกาย  การปรับปรุงและแตงกายใหเหมาะสมกับบุคลิกภาพ 
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2401 – 2102      การออกแบบเสื้อเพื่อการคา      3   (6) 
       (Commercial  Clothing  Design) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรู  ความเขาใจชนิด  ประเภท  ลักษณะของเสื้อผาเพื่อการคา  การเลือกแบบ  การ       
ดัดแปลงแบบเสื้อผาใหเหมาะสมกับผูสวมใส 

2. มีความรู ความเขาใจหลัก และวิธีการออกแบบเสื้อผาเพื่อการคา  การวิเคราะหลักษณะ      
รูปรางผูสวมใส  การสรางสรรคและจินตนาการในการออกแบบเสื้อผา  ทฤษฎีสีแฟชั่น  
หลักการใชสีเพื่อการออกแบบแฟชั่น  ตามฤดูกาล  เพศ วัย การระบายสีแฟชั่น การออกแบบ
และระบายสีลวดลายผา 

3. มีทักษะในการออกแบบเสื้อผาเพื่อการคา การสรางสรรคและจินตนาการในการออกแบบ
เส้ือผา  การใชสีเพื่อการออกแบบแฟชั่น   ตามฤดูกาล  เพศ  วัย  การระบายสีแฟชั่น  และการ
ออกแบบและระบายสีลวดลายผา 

4. มีมนุษยสัมพันธและทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานออกแบบเสื้อเพื่อ    
การคา 

5. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น  สามารถตัดสินใจ และแกไขปญหาในการทํางาน 
6. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจชนิด  ประเภท  และลักษณะของเสื้อผาเพื่อการคา   
2. วิเคราะหลักษณะรูปรางผูสวมใส 
3. ออกแบบเสื้อผาตามความตองการของลูกคา 
4. ใชสีเพื่อการออกแบบแฟชั่นตามฤดูกาล  เพศและวัย 
5. ระบายสีแฟชั่น และระบายสีลวดลายผา 
6. นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานออกแบบเสื้อผาเพื่อการคา 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิด  ประเภท  และลักษณะของเสื้อผาเพื่อการคา  การเลือกแบบ  การ
ดัดแปลงแบบเสื้อผาใหเหมาะสมกับผูสวมใส  หลักและวิธีการออกแบบเสื้อผา  การวิเคราะหลักษณะและ
รูปรางผูสวมใส  การสรางสรรคและจินตนาการในการออกแบบเสื้อผา  ทฤษฎีสี  แฟชั่น  หลักการใชสี
เพ่ือการออกแบบแฟช่ัน  ตามฤดูกาล เพศ  วัย  การระบายสีแฟชั่น  การออกแบบและระบายสีลวดลายผา 
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2401 – 2103      การวาดภาพแฟชั่น  1       2   (4) 
       (Fashion  Drawing 1) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับโครงรางหุนคนจริงและหลักการวาดภาพคนเพื่อแสดงแบบ 
2. มีทักษะในการวาด  คอเส้ือ  ปกเสื้อ  ตัวเส้ือ  แขนเส้ือ  กระโปรง  กางเกง  และสวนประกอบ
ตกแตงเส้ือผา 

3. มีทักษะในการวาดภาพหุนประกอบเสื้อผาและวาดภาพคนเพื่อแสดงแบบเสื้อ 
4. ระบายสีในการวาดภาพคนเพื่อแสดงแบบเสื้อ 
5. มีความคิดสรางสรรค  จินตนาการในการเรียนวิชาการวาดภาพแฟช่ัน 
6. ยอมรับความคิดเห็นและเคารพในการตัดสินใจของผูอ่ืน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจโครงรางหุนคนจริงและโครงรางหุนเพ่ือแสดงแบบเส้ือ 
2. วาดภาพโครงรางหุนเพ่ือแสดงแบบเส้ือผา 
3. วาดสวนประกอบของเสื้อผาเพื่อแสดงแบบเสื้อ 
4. วาดภาพหุนแสดงแบบเสื้อผาและระบายส ี

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  โครงรางหุนและสวนประกอบสวนตาง ๆ ของรางกาย  หลักการ    
วาดภาพคนเพื่อแสดงการวาดคอเสื้อ  ปกเสื้อ  แขนเสื้อ  ตัวเสื้อ  กระโปรง  กางเกงและสวนประกอบ      
ตกแตงเส้ือผา  การวาดภาพหุนประกอบเสื้อผาแบบตาง ๆ  การระบายสี  ศิลปะการวาดภาพคนเพื่อแสดง
แบบเสื้อ 
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2401 – 2104      การตัดเย็บเสื้อผาตนแบบ      3   (6) 
       (Model  Clothing  Making) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจหลัก และวิธีการวิเคราะหแบบเสื้อ  สวนประกอบตาง ๆ ในตัวเสื้อ  
วัสดุตกแตง  การสรางและแยกแบบตัด  การเย็บประกอบชิ้นสวนและเสื้อตนแบบ  การลอง
ตัว  และแกไขแบบตัด 

2. มีทักษะในการวิเคราะหแบบเสื้อ และสวนประกอบตาง ๆ ในตัวเสื้อ  วัสดุตกแตง  การสราง
และแยกแบบตัด  การเย็บประกอบชิ้นสวนเสื้อตนแบบ  การลองตัว และแกไขแบบตัด 

3. มีทักษะการนําเทคโนโลยีมาใชในการตัดเย็บเสื้อตนแบบ 
4. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น  สามารถตัดสินใจ  และแกไขปญหาในการทํางาน 
5. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ขยัน  อดทนและมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการและวิธีการวิเคราะหแบบเสื้อเพื่อการตัดเย็บเสื้อผาตนแบบ 
2. วิเคราะหแบบเสื้อเพื่อการตัดเย็บเสื้อผาตนแบบ 
3. สรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาตนแบบ 
4. ลองตัวและแกไขขอบกพรองเส้ือผาตนแบบ 
5. นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการตัดเย็บเสื้อผาตนแบบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การวิเคราะหแบบเสื้อและสวนประกอบตาง ๆ ในตัวเสื้อ  วัสดุ  การ   
ตกแตง  การสรางและแยกแบบตัด  การเย็บประกอบชิ้นสวนเสื้อตนแบบ  การลองตัว  และการแกไข  
แบบตัด 
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2401 – 2105      การจัดการธุรกิจแฟชั่น      3   (5) 
       (Fashion  Business  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับชนิด  ประเภท  และลักษณะธุรกิจแฟชั่นเสื้อผา 
2. มีความรู ความเขาใจหลัก และวิธีการวิเคราะหแนวโนมตลาดแฟชั่น  การจัดการ  การตลาด  
การบริการ  การจัดกลุม ผูบ ริโภค  การจัดกิจกรรมสง เส ริมการขาย  การโฆษณา                     
การประชาสัมพันธ  การกําหนดมาตรฐานคุณภาพ  ราคาตามระดับของผูบริโภคสินคาและ
ระดับตลาด 

3. มีทักษะในการวิเคราะหแนวโนมตลาดแฟชั่น  การจัดการ  การตลาด  การบริการ  การจัด
กลุมผูบริโภค  การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย  การโฆษณา  การประชาสัมพันธ  การ
กําหนดมาตรฐานคุณภาพราคาตามระดับของผูบริโภคสินคา  และระดับตลาด 

4. มีทักษะการนําเทคโนโลย ีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในธุรกิจแฟชั่นเสื้อผา 
5. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น  สามารถตัดสินใจ และแกไขปญหาในการทํางาน 
6. มีความสนใจใฝรู  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มนุษยสัมพันธ  ความเชื่อมั่นในตนเอง  และมี
เจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการและวิธีการวิเคราะหแนวโนมตลาดแฟชั่น  การจัดการ  การตลาด  การบริการ  
การจัดกลุมผูบริโภค  การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย  การโฆษณา  การประชาสัมพันธ  การ
กําหนดมาตรฐานคุณภาพ  ราคาตามระดับของผูบริโภคสินคาและระดับตลาด 

2. วิเคราะหแนวโนมตลาดแฟช่ัน  การจัดการ  การตลาด  บริหาร จัดกลุมผูบริโภค  จัดกิจกรรม
สงเสริมการขาย  โฆษณา  ประชาสัมพันธ 

3. กําหนดมาตรฐานคุณภาพสินคาและราคาตามระดับของผูบริโภค  และระดับของตลาด 
4. นําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใชในงานธุรกิจแฟชั่นเสื้อผา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิด  ประเภท  และลักษณะของธุรกิจแฟชั่นเสื้อผา  การวิเคราะห     
แนวโนมตลาดแฟชั่น  การจัดการ  การตลาด  การบริการ  การจัดกลุมผูบริโภค  การจัดกิจกรรมสงเสริม
การขาย  การโฆษณา  การประชาสัมพันธ  การกําหนดมาตรฐานคุณภาพราคาตามระดับของผูบริโภค   
สินคา  และระดับตลาด 
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2401 – 2106      ประวัติเครื่องแตงกาย       2   (3) 
       (History  of  Costume) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญ  ความเปนมาของประวัติเคร่ืองแตงกายไทยใน
สมัยตาง ๆ วิวัฒนาการการแตงกาย  วัฏจักรแฟชั่นเสื้อผาของไทยและสากลยุคตาง ๆ 

2. มีทักษะในการนําความรูไปประยุกตใชในงานออกแบบเสื้อผา 
3. มีความสนใจใฝรู  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีเอกลักษณและความภูมิใจในศิลปะภูมิปญญา
ไทย และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจประวัติความเปนมาของเคร่ืองแตงกายไทยในสมัยตาง ๆ  วิวัฒนาการการแตงกายและ       
วัฏจักรแฟชั่นเสื้อผาของไทยและสากลยุคตาง ๆ 

2. นําความรูเกี่ยวกับประวัติเคร่ืองแตงกายไทยในสมัยตาง ๆ  วิวัฒนาการการแตงกาย  วัฏจักร
แฟชั่นเสื้อผาของไทยและสากลยุคตาง ๆ ไปประยุกตใชในงานออกแบบเสื้อผา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ประวัติความเปนมาของเคร่ืองแตงกายไทยในสมัยตาง ๆ วิวัฒนาการ
การแตงกาย  วัฏจักรแฟชั่นเสื้อผาของไทย  สากลยุคตาง ๆ  และการนํามาประยุกตใช 
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2401 – 2107      การนําเสนอผลงานแฟชั่น      3   (6) 
       (Presentation  of  Fashion  Production) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรู ความเขาใจความสําคัญ ประเภท ลักษณะการนําเสนอผลงานแฟชั่นเสื้อผารูปแบบ
ตาง ๆ 

2. มีความรู ความเขาใจหลัก และวิธีการนําเสนอผลงานแฟชั่นเสื้อผารูปแบบตาง ๆ การแสดง
แบบเสื้อ  การเดินแบบ  การถายแบบ  การแตงหนาทําผม  การจัดเวที  แสง เสียง  การทํางาน
รวมกับผูอื่นและการเผยแพรผลงานดวยสื่อตาง ๆ 

3. มีทักษะในการนําเสนอผลงานแฟชั่นเสื้อผารูปแบบตาง ๆ การแสดงแบบเสื้อ  การเดินแบบ 
การถายแบบ  การแตงหนาทําผม  การเลือกใชเครื่องประกอบในการแสดงแบบเสื้อ  การจัด
เวที  แสง  เสียงและการเผยแพรผลงานดวยสื่อตาง ๆ 

4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการนําเสนอผลงานแฟชั่นเสื้อผา 
5. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น  สามารถเผยแพรผลงานดวยสื่อตาง ๆ ตัดสินใจและแกไข
ปญหาในการทํางาน 

6. มีมนุษยสัมพันธ   สนใจใฝรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีความเชื่อมั่นในตนเอง และ            
มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักและวิธีการนําเสนอผลงานแฟชั่นเสื้อผารูปแบบตาง ๆ   
2. นําเสนอผลงานแฟช่ันเส้ือผารูปแบบตาง ๆ 
3. แสดงแบบเสื้อ  เดินแบบ  ถายแบบ  แตงหนา  ทําผม  จัดเวที  แสง  เสียง 
4. ทํางานรวมกับผูอื่นและเผยแพรผลงานดวยสื่อตาง ๆ 
5. นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการนําเสนอผลงานแฟชั่นเสื้อผา 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ประเภท  ลักษณะ  หลักการ  วิธีการนําเสนอผลงานแฟชั่นเสื้อผา      
รูปแบบตาง ๆ การแสดงแบบเสื้อผา  การเดินแบบ  การถายแบบ  การแตงหนาทําผม  การเลือกใชเคร่ือง
ประกอบในการแสดงแบบเสื้อ  การจัดเวที  แสง  เสียง  การทํางานรวมกับผูอ่ืนและการเผยแพรผลงาน
ดวยสื่อตาง ๆ 
 



 

หลักสูตร  ปวช.  2545   สาขาวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย  

83

2401 – 2108       การออกแบบเสื้อเด็ก       3   (6) 
       (Children’s  Clothing  Design) 
 
จุดประสงครายวิชา    เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับโครงรางหุนเด็ก  เพื่อแสดงแบบเสื้อ  องคประกอบของเสื้อผา  
และการระบายสี 

2. มีความเขาใจหลักการ  วิธีการและข้ันตอนการออกแบบเส้ือผาเด็ก 
3. มีทักษะในการวาดโครงรางหุน  องคประกอบเสือ้ผาและการระบายสี 
4. มีทักษะ  ประสบการณ  กระบวนการออกแบบเสื้อผาเด็กแบบตาง ๆ 
5. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ  วิธีการและข้ันตอนการออกแบบเส้ือผาเด็ก 
2. วาดโครงรางหุนเด็ก  องคประกอบเสือ้ผาและระบายสี 
3. ออกแบบเสื้อผาเด็กแบบตาง ๆ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  โครงรางหุนเด็กเพื่อการแสดงแบบเสื้อ  การวาดโครงรางหุนเด็ก  
องคประกอบของเสื้อผาเด็กและการวาด  การใชสีในแบบเสื้อ  และการระบายสีอยางงาย  หลักการ
ออกแบบเส้ือผาเด็ก และการออกแบบเสื้อผาเด็กแบบตาง ๆ 
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2401 – 2109       การวาดภาพแฟชั่น  2       2  (4) 
       (Fashion  Drawing 2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับโครงรางหุนแฟชั่น  หลกัการวาดโครงรางหุนแฟช่ัน และสวนประกอบ
ตาง ๆ ในรางกายหุนแฟชั่น 

2. มีทักษะในการวาดหุนแฟชั่นในอริยาบทตาง ๆ 
3. มีทักษะในการวาดเสื้อผา  สวนประกอบเสื้อผา  ลาดลายผา  เสื้อผาประกอบหุนแฟชั่นและ
รอยตกพร้ิวของเส้ือผา 

4. มีทักษะในการระบายสีหุนแฟชั่นและเสื้อผา 
5. มีทักษะในการวาดภาพแฟชั่นเพื่อแสดงแบบเสื้อ 
6. ตระหนักและรักษาไวซึ่งเอกลักษณะและศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการวาดโครงรางหุนแฟชั่นและสวนประกอบตาง ๆ  
2. วาดหุนแฟช่ันในอริยาบทตาง ๆ 
3. วาดเส้ือผา  สวนประกอบเสื้อผา  ลวดลายผา  เสื้อผาประกอบหุนแฟชั่นและรอยตกพริ้วของ
เส้ือผา 

4. ระบายสีหุนแฟชั่นและเสื้อผา 
5. วาดภาพแฟชั่นเพื่อแสดงแบบเสื้อ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  โครงรางหุนแฟชั่น  หลักการวาดโครงรางหุนแฟชั่น  สวนประกอบ
ตาง ๆ  ในรางกายหุนแฟชั่น  การวาดหุนแฟชั่นในอริยาบทตาง ๆ  เสื้อผา  สวนประกอบเสื้อผา             
และลวดลายผา  การวาดเสื้อผาประกอบหุนแฟชั่น  การวาดรอยตกพร้ิวของเสื้อผา  การระบายสี             
การสรางสรรคผลงาน  การออกแบบวาดภาพแฟชั่นเพื่อแสดงแบบเสื้อ 
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คําอธิบายรายวิชา 
สาขางานตัดเย็บเสื้อผา 

 
2401 – 2201      กระโปรงสตรี        3   (6) 
       (Skirts) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจชนิด ลักษณะกระโปรงสตรี วัสด ุเคร่ืองมือและอุปกรณในการตัดเย็บ 
2. มีความเขาใจหลักการ  วิธีการ  ขั้นตอน  การสรางแบบ  ปรับแบบ  การตัดเย็บ  การลองตัว
และแกไขขอบกพรองกระโปรงสตรีแบบตาง ๆ 

3. มีทักษะ ประสบการณ กระบวนการสรางแบบ  ปรับแบบ  ตัดเย็บ  ลองตัวและแกไข            
ขอบกพรองกระโปรงสตรีแบบตาง ๆ 

4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยกุตใชในงานสรางแบบและตัดเย็บกระโปรงสตรี 
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู  สามารถตัดสินใจแกปญหาในการทํางาน และพัฒนางานให
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

6. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ประณีตรอบคอบ  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความ  
ปลอดภัยและมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ  ออกแบบ  วิธีการวัดตัว  สรางแบบ  และตัดเย็บกระโปรงสตรี 
2. ออกแบบกระโปรงสตรีแบบตาง ๆ 
3. เลือกและคํานวณวัสดุเพื่อใชในการตัดเย็บกระโปรงสตรีแบบตาง ๆ 
4. ใชเทคนิคสรางแบบ  ตัดเย็บ  ลองตัวและแกไขสวนบกพรองกระโปรงสตรีแบบตาง ๆ 
5. ตรวจสอบคุณภาพช้ินงานกระโปรงสตรีแบบตาง ๆ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิด ลักษณะกระโปรงสตรี วัสดุ เคร่ืองมือและอุปกรณในการตัดเย็บ  
การสรางและแยกแบบตัดกระโปรงสตรีแบบตาง ๆ  การปรับแบบตัดใหเหมาะสมกับรูปราง  เทคนิคการ
เย็บสวนประกอบของตัวกระโปรงสตรี การตัด  การเย็บ  การลองตัวและการแกไขขอบกพรองกระโปรง
สตรีแบบตาง ๆ 
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2401 – 2202      เส้ือสตรี        3   (6)  
       (Blouses) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจชนิด  ลักษณะเสื้อสตรี  วัสด ุ เคร่ืองมือและอุปกรณในการตัดเย็บ   
2. มีความเขาใจหลักการ วิธีการและขั้นตอน  การสรางแบบ  ปรับแบบ  การตัดเย็บ  การลองตัว  
และแกไขขอบกพรองเสื้อสตรีแบบตาง ๆ 

3. มีทักษะ  ประสบการณ  กระบวนการสรางแบบ  ตัดเย็บ  ลองตัวและแกไขขอบกพรองเสื้อ
สตรีแบบตาง ๆ 

4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการสรางแบบและตัดเย็บเสื้อสตรี 
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
6. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ประณีตรอบคอบ  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความ 
ปลอดภัยและมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ  ออกแบบ  วิธีการสรางแบบ และตัดเย็บเส้ือสตรี 
2. ออกแบบเสื้อสตรีไดเหมาะสมกับผูสวมใสและโอกาสใชสอย 
3. เลือกและคํานวณวัสดุในการตัดเย็บเสื้อสตรีแบบตาง ๆ 
4. สรางแบบ  ตัดเย็บ  ลองตัว  ตกแตงและแกไขสวนบกพรอง 
5. ตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิดและลักษณะเสื้อสตรี  วัสดุ  เคร่ืองมือ  และอุปกรณในการตัดเย็บ  
การสรางและแยกแบบตัดเสื้อสตรีแบบตาง ๆ  การปรับแบบตัดใหเหมาะสมกับรูปราง  เทคนิคการเย็บ
สวนประกอบของตัวเสื้อ  การตัด  การเย็บ  การลองตัวและการแกไขขอบกพรองเสื้อสตรีแบบตาง ๆ 
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2401 – 2203      ชุดติดกัน        3   (6) 
     (Sacks) 

 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ ชนิด ลักษณะชุดติดกัน  วัสด ุเคร่ืองมือและอุปกรณในการตัดเย็บ 
2. มีความเขาใจหลักการ  วิธีการและขั้นตอนการสรางแบบและตัดเย็บชุดติดกันแบบตาง ๆ 
3. มีทักษะ ประสบการณ กระบวนการสรางแบบและตัดเย็บชุดติดกันแบบตาง ๆ 
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานสรางแบบและตัดเย็บชุดติดกัน 
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 

6. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น  สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน 
7. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ประณีตรอบคอบ  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความ  
ปลอดภัยและมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ  ออกแบบ วิธีการสรางแบบ  และตัดเย็บชุดติดกันแบบตาง ๆ 
2. ออกแบบชุดติดกันไดเหมาะสมกับผูสวมใสและโอกาสใชสอย 
3. เลือกและคํานวณวัสดุในการตัดเย็บชุดติดกัน 
4. สรางแบบ  ตัดเย็บ  ลองตัว  และแกไขสวนบกพรอง 
5. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิด  ลักษณะของชุดติดกัน  วัสด ุ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ  
การสรางแบบตัดชุดติดกันแบบตาง  ๆ  การปรับแบบตัดใหเหมาะสมกับรูปราง  เทคนิคการเย็บ            
สวนประกอบของตัวเสื้อ  การตัด  การเย็บ  การลองตัว  และการแกไขขอบกพรองชุดติดกันแบบตาง ๆ 
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2401 – 2204      กางเกงสตรี        3   (6) 
       (Women’s  Trousers) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจ ชนิด ลักษณะกางเกงสตรี วัสด ุเคร่ืองมือและอุปกรณในการตัดเย็บ 
2. มีความเขาใจหลักการ  วิธีการ  ขั้นตอนการสรางแบบและตัดเย็บกางเกงสตรีแบบตาง ๆ 
3. มีทักษะ ประสบการณ กระบวนการสรางแบบและตัดเย็บกางเกงสตรีแบบตาง ๆ 
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานสรางแบบและตัดเย็บกางเกงสตรี 
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 

6. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น  สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน 
7. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ประณีตรอบคอบ  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความ  
ปลอดภัยและมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ  ออกแบบ  วิธีการสรางแบบ  และตัดเย็บกางเกงสตรี 
2. ออกแบบกางเกงสตรี 
3. เลอืกใชเคร่ืองมือ  อุปกรณและคํานวณวัสดุในการตัดเย็บกางเกงสตรี 
4. สรางแบบ  ตัดเย็บ  ลองตัวและแกไขสวนบกพรอง 
5. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะของกางเกงสตรี วัสด ุเคร่ืองมือและอุปกรณในการตัดเย็บ  
การสรางแบบตัดกางเกงสตรีแบบตาง ๆ  การปรับแบบตัดใหเหมาะสมกับรูปราง  เทคนิคการเย็บ
สวนประกอบของกางเกงสตรี  การตัด  การเย็บ  การลองตัวและแกไขขอบกพรองกางเกงสตรีแบบตาง ๆ 
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2401 – 2205       พ้ืนฐานโครงสรางแบบตัด      3   (6) 
       (Introduction  of  Pattern  Making) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ชนิด  ลักษณะรูปรางสตรี  เคร่ืองหมายและสัญลักษณที่ใชในการ
สรางแบบและตัดเย็บเสื้อผา 

2. มีความเขาใจหลักการ  วิธีการและขั้นตอนการวัดตัว  การสรางและแยกแบบตัดกระโปรง  
เสื้อ  ชุดติดกันและกางเกงสตรี 

3. มีทักษะ ประสบการณ กระบวนการวัดตัว สรางและแยกแบบตัด ทําเคร่ืองหมายบนแบบตัด
และตัดเย็บเพ่ือทดลองแบบตัดกระโปรง เสื้อ ชุดติดกันและกางเกงแบบตาง ๆ 

4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานสรางและแยกแบบตัด 
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 

6. สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน 
7. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ประณีตรอบคอบ  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความ 
ปลอดภัย  และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจชนิด  ลักษณะรูปรางสตรีและเคร่ืองหมาย  สัญลักษณ ที่ใชในการสรางแบบและ       
ตัดเย็บเส้ือผา 

2. วิเคราะหรูปราง  และคํานวณวัสดุ 
3. สรางแบบ  แยกแบบ  ปรับแบบ  กระโปรง  เสื้อ  ชุดติดกันและกางเกง 
4. ตัดเย็บ  ลองตัว  แกไขสวนบกพรองกระโปรง  เสื้อ  ชุดติดกันและกางเกง 
5. ตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิด ลักษณะรูปรางของสตรี  การวัดตัว  การสรางแบบตัดมาตรฐาน  
กระโปรง  เสื้อ  ชุดติดกันและกางเกง  การปรับแบบตัดใหเหมาะสมกับรูปราง  เคร่ืองหมายและ
สัญลักษณที่ใชในงานตัดเย็บเสื้อผา  การสรางและแยกแบบ  กระโปรง  เสื้อ  ชุดติดกันและกางเกงแบบ
ตาง ๆ  การตัดเย็บเพ่ือทดลองแบบตัด 
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2401 – 2206       การตกแตงเสื้อผา       3   (6) 
       (Clothing  Decoration) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ชนิดและลักษณะการตกแตงเสื้อผาประเภทตาง ๆ 
2. มีความเขาใจหลักการ  วิธีการ  ขั้นตอนการออกแบบตกแตงและตกแตงเสื้อผาโดยใชเทคนิค
วิธีตาง ๆ 

3. มีทักษะ  ประสบการณ  กระบวนการออกแบบตกแตงและตกแตงเสื้อผาโดยใชเทคนิควิธี
ตาง ๆ 

4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการตกแตงเสื้อผา 
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 

6. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ประณีตรอบคอบ  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความ 
ปลอดภัยและมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ  วิธีการออกแบบ  และเทคนิคตกแตงเสื้อผา 
2. ออกแบบตกแตงเส้ือผาประเภทตาง ๆ 
3. เลือกเคร่ืองมือ อุปกรณ และคํานวณวัสดุในการตกแตงเสื้อผาประเภทตาง ๆ 
4. ตกแตงเส้ือผาประเภทตาง ๆ 
5. ตรวจสอบคุณภาพช้ินงานการตกแตง 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิด  ลักษณะการตกแตงเสื้อผาประเภทตาง ๆ วัสดุ เคร่ืองมือและ
อุปกรณที่ใชในการตกแตงเสื้อผา  เทคนิคการตกแตงเสื้อผาแบบตาง ๆ  หลักการออกแบบตกแตงเสื้อผา  
และการตกแตงเส้ือผาประเภทตาง ๆ 
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2401 – 2207      ชุดไทย        3   (6) 
       (Thai  Costume) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ ชนิด ลักษณะชุดไทยแบบตาง ๆ  วัสดุ เคร่ืองมือและอุปกรณในการ  
ตัดเย็บ 

2. มีความเขาใจหลักการ  วิธีการ  ขั้นตอนการสรางแบบและตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยมแบบ
ตาง ๆ 

3. มีทักษะ ประสบการณ กระบวนการสรางแบบและตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยมแบบตาง ๆ 
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยม 
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 

6. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น  สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน 
7. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ประณีตรอบคอบ  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความ  
ปลอดภัยและมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ  ออกแบบ  วิธีการ  วัดตัว  สรางแบบ  และตัดเย็บชุดไทยแบบตาง ๆ 
2. เลือกใชชุดไทยไดเหมาะสมกับโอกาส 
3. เลือกและคํานวณวัสดุในการตัดเย็บชุดไทยแบบตาง ๆ 
4. สรางแบบ  ตัดเย็บ  ตกแตง  ลองตัว  แกไขสวนบกพรองชุดไทยแบบตาง ๆ 
5. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิด  ลักษณะชุดไทย  วัสดุ  เคร่ืองมือและอุปกรณในการตัดเย็บ    
การสรางแบบตัดชุดไทยพระราชนิยมแบบตาง ๆ การปรับแบบตัดใหเหมาะสมกับรูปราง เทคนิคการเย็บ            
สวนประกอบและเครื่องตกแตงชุดไทยแบบตาง ๆ  การตัด การเย็บ การลองตัว และการแกไขขอบกพรอง
ชุดไทยพระราชนิยมแบบตาง ๆ 
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2401 – 2208      เส้ือเทเลอรสตรี       3   (6) 
       (Women’s  Tailoring) 
 
จุดประสงค  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ ชนิด ลักษณะเสื้อเทเลอรสตรี  วัสดุ เคร่ืองมือและอุปกรณในการ     
ตัดเย็บ 

2. มีความเขาใจหลักการ  วิธีการ  ขั้นตอนการสรางแบบ  การตัดเย็บ  การลองตัวและแกไข     
ขอบกพรองเส้ือเทเลอรสตรีแบบตาง ๆ 

3. มีทักษะ ประสบการณ  กระบวนการสรางแบบ  ตัดเย็บ  ลองตัวและแกไขขอบกพรอง         
เส้ือเทเลอรสตรีแบบตาง ๆ 

4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานตัดเย็บเสื้อเทเลอรสตร ี
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 

6. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น  สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน 
7. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ประณีตรอบคอบ  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความ  
ปลอดภัยและมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ  ออกแบบ  วิธีการ  วัดตัว  สรางแบบ  และตัดเย็บเส้ือเทเลอรสตรี 
2. ออกแบบเส้ือเทเลอรสตรีแบบตาง ๆ 
3. เลือกและคํานวณวัสดุในการตัดเย็บเสื้อเทเลอรสตรี 
4. สรางแบบ  และตัดเย็บ  ลองตัว  แกไขสวนบกพรองเสื้อเทเลอรสตรี 
5. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิด  ลักษณะเสื้อเทเลอรสตรี  วัสดุ  เคร่ืองมือ  อุปกรณในการตัดเย็บ  
การสรางแบบตัดเสื้อเทเลอรสตรีแบบตาง ๆ การปรับแบบตัดใหเหมาะสมกับรูปราง เทคนิคการเย็บ
สวนประกอบของเส้ือเทเลอรสตรี  การตัด  การเย็บ  การลองตัวและการแกไขขอบกพรองเสื้อเทเลอรสตรี
แบบตาง ๆ 
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2401 – 2209  เสื้อเพื่อการคา       3   (6) 
   (Commercial  Clothing) 
 
จุดประสงค  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับระบบธุรกิจตัดเย็บเสื้อผา 
2. มีความเขาใจหลักการ  วิธีการ  ขั้นตอนการประกอบธุรกิจตัดเย็บเสื้อผา และการวิเคราะห
ความตองการของตลาด 

3. มีทักษะ ประสบการณ กระบวนการประกอบธุรกิจตัดเย็บเสื้อผาและวิเคราะหความตองการ
ของตลาด และนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานเสื้อการคา 

4. มีทักษะ ประสบการณ กระบวนการออกแบบ  สรางแบบและตัดเย็บเสื้อการคา 
5. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น  สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน ใชพลังงาน
อยางคุมคาและถูกวิธ ี

6. มีทักษะในการแสวงหาความรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
7. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ประณีตรอบคอบ  ซื่อสัตย  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง
ความปลอดภัย  และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ  วิธีการ  ขั้นตอนการประกอบธุรกิจตัดเย็บเสื้อผา และการวิเคราะหความ
ตองการของตลาด 

2. เตรียมเคร่ืองมือ  วัสด ุ อุปกรณ  และจัดรานตัดเย็บเส้ือผา 
3. ออกแบบ  สรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาตามความตองการของลูกคา 
4. จัดทําเอกสารทางธุรกิจตัดเย็บเส้ือผา 
5. ดําเนินธุรกิจตัดเย็บเส้ือผา 
6. ประเมินผลการดําเนินงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเสื้อผา  การดําเนินการและรูปแบบ
ของธุรกิจเส้ือผา  กระบวนการบริหาร  การตลาด  การจัดหนาราน  การตอนรับลูกคา การผลิตเสื้อผาเพื่อ
การคา การควบคุมการผลิต  การบริหารงานบุคคล  การเงิน  การบัญชี  กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ  และ
การจัดการธุรกิจเส้ือผา 
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2401 – 2210     เส้ือบุรุษ        3   (6) 
      (Men’s  Wear) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจ ชนิด ลักษณะเสื้อบุรุษ ขนาดตัวมาตรฐาน วัสดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ
ในการตัดเย็บ 

2. มีความเขาใจหลักการ วิธีการ  ขั้นตอน การสรางแบบ ตัดเย็บ ตรวจสอบผลงานและแกไข  
ขอบกพรอง เส้ือบุรุษ 

3. มีทักษะประสบการณ     กระบวนการสรางแบบ   ตัดเย็บ   ตรวจสอบผลงานและแกไข     
ขอบกพรองเสือ้บุรุษ 

4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานตัดเย็บเสื้อบุรุษ 
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 

6. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน 
7. เปนคนชางสังเกต   มีความรับผิดชอบ  ประณีต รอบคอบ ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัย และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ  ออกแบบ  วิธีการ  วัดตัว  สรางแบบ และตัดเย็บเส้ือบุรุษ 
2. เลือกเคร่ืองมือ  อุปกรณ  และคํานวณวัสดุในการตัดเย็บเสื้อบุรุษแบบตาง ๆ 
3. สรางแบบ  ปรับแบบ  ตัดเย็บ  ลองตัว  และแกไขสวนบกพรองเสื้อบุรุษ 
4. ตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิด ลักษณะเสื้อบุรุษ ขนาดมาตรฐานเสื้อบุรุษ วัสดุ เคร่ืองมือและ
อุปกรณในการตัดเย็บ การสรางแบบเสื้อเชิ้ต เสื้อฮาวาย และเสื้อโปโลปกตาง ๆ เทคนิคการตัดและการ
เย็บสวนประกอบของตัวเสื้อ การตัดเย็บเส้ือผาบุรุษ การตรวจสอบผลงานและการแกไขขอบกพรอง 
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2401 – 2211  เสื้อซาฟารี       3   (6) 
   (Safarie) 
 
จุดประสงครายวิชา    เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ชนิด ลักษณะเสื้อซาฟารี  วัสด ุ เคร่ืองมือและอุปกรณในการตัดเย็บ 
2. มีความเขาใจหลักการ วิธีการ  ขั้นตอนการวัดตัว  การสรางแบบและการตัดเย็บเสื้อซาฟารี
แบบตาง ๆ 

3. มีทักษะ  ประสบการณ  กระบวนการวัดตัว  สรางแบบ และตัดเย็บเสื้อซาฟารีแบบตาง ๆ 
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานตัดเย็บเสื้อซาฟารี 
5. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น  สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน 
6. มีทักษะในการแสวงหาความรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 

7. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น  สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน 
8. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ประณีตรอบคอบ  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความ  
ปลอดภัยและมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ  ออกแบบ วิธีการ  วัดตัว  สรางแบบ  และตัดเย็บเสื้อซาฟารี 
2. เลือกเคร่ืองมือ  อุปกรณ  และคํานวณวัสดุในการตัดเย็บเสื้อซาฟารี 
3. สรางแบบ  ตัดเย็บ  ลองตัว  และแกไขสวนบกพรองเสื้อซาฟาร ี
4. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิด  ลักษณะเสื้อซาฟารี  ขนาดมาตรฐาน  เสื้อบุรุษ  วัสดุ  เคร่ืองมือ
และอุปกรณในการตัดเย็บ  การวัดตัว  การสรางแบบเสื้อซาฟารีแบบตาง ๆ  เทคนิคการตัดเย็บ
สวนประกอบของตัวเสื้อ  การตัดเย็บเสื้อซาฟารีแบบตาง ๆ  การลองตัวและการแกไขขอบกพรอง 
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2401 – 2212      เสื้อพระราชทาน       3   (6) 
       (Men’s  Thai  Costume) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ชนิด  ลักษณะเสื้อพระราชทาน  วัสดุ  เคร่ืองมือและอุปกรณในการ 
ตัดเย็บ 

2. มีความเขาใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนการวัดตัว  การสรางแบบและการตัดเย็บเสื้อ    
พระราชทานแบบตาง ๆ 

3. มีทักษะ  ประสบการณ  กระบวนการสรางแบบและตัดเย็บเสื้อพระราชทานแบบตาง ๆ 
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานตัดเย็บเสื้อพระราชทาน 
5. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น  สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน 
6. มีทักษะในการแสวงหาความรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 

7. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ประณีตรอบคอบ  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความ  
ปลอดภัย  ใชพลังงานอยางคุมคาและถูกวิธี  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ  ออกแบบ  วิธีการ  วัดตัว  สรางแบบ  และตัดเย็บเสื้อพระราชทาน 
2. เลือกเคร่ืองมือ  อุปกรณ  และคํานวณวัสดุในการตัดเย็บเสื้อพระราชทาน 
3. สรางแบบ  ตัดเย็บ  ลองตัว  และแกไขสวนบกพรองเสื้อพระราชทาน 
4. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิด  ลักษณะเสื้อพระราชทาน  ขนาดมาตรฐานเสื้อบุรุษ  วัสดุ   
เคร่ืองมือและอุปกรณในการตัดเย็บ  การวัดตัว  การสรางแบบเสื้อพระราชทานแบบตาง ๆ  เทคนิคการ  
ตัดเย็บสวนประกอบของตัวเสื้อ  การตัดเย็บเสื้อพระราชทานแบบตาง ๆ  การลองตัวและการแกไข       
ขอบกพรอง 
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2401 – 2213      เสื้อแจคเก็ต        3   (6) 
       (Jacket) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ชนิด  ลักษณะเสื้อแจคเก็ต  วัสด ุ เคร่ืองมือและอุปกรณในการตัดเย็บ 
2. มีความเขาใจหลักการ วิธีการ  ข้ันตอน  การวัดตัว  การสรางแบบและการตัดเย็บเสื้อแจคเก็ต
แบบตาง ๆ 

3. มีทักษะ  ประสบการณ  กระบวนการสรางแบบและตัดเย็บเสื้อแจคเก็ตแบบตาง ๆ 
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานตัดเย็บเสื้อแจคเก็ต 
5. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น  สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน 
6. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 

7. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ประณีตรอบคอบ  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความ  
ปลอดภัย  ใชพลังงานอยางคุมคาและถูกวิธี  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ  ออกแบบ  วิธีการ  วัดตัว  สรางแบบ  และตัดเย็บเสื้อแจคเก็ต 
2. ออกแบบเส้ือแจคเก็ตแบบตาง ๆ 
3. เลือกเคร่ืองมือ  อุปกรณ  คํานวณวัสดุในการตัดเย็บเสื้อแจคเก็ต 
4. สรางแบบ  ตัดเย็บ  ลองตัวและแกไขสวนบกพรองเสื้อแจคเก็ต 
5. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิด  ลักษณะเสื้อแจคเก็ต  ขนาดมาตรฐานเสื้อบุรุษ  วัสดุ เคร่ืองมือ
และอุปกรณในการตัดเย็บ  การวัดตัว  การสรางแบบเสื้อแจคเก็ตแบบตาง ๆ  เทคนิคการตัดเย็บ
สวนประกอบของตัวเสื้อ  การตัดเย็บเส้ือพระราชทานแบบตาง ๆ การลองตัวและการแกไขขอบกพรอง 
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2401 – 2214  เส้ือเทเลอรบุรุษ       3   (6) 
   (Men’s  Tailoring) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ชนิด  ลักษณะเสื้อเทเลอรบุรุษ   วัสดุ  เคร่ืองมือและอุปกรณในการ 
ตัดเย็บ 

2. มีความเขาใจหลักการ  วิธีการ  ข้ันตอน  การวัดตัว  การสรางแบบและการตัดเยบ็เสื้อเทเลอร
บุรุษ 

3. มีทักษะ ประสบการณ กระบวนการสรางแบบและตัดเย็บเส้ือเทเลอรบุรุษ 
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานตัดเย็บเสื้อเทเลอรบุรุษ 
5. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น  สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน 
6. มีทักษะในการแสวงหาความรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 

7. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ประณีตรอบคอบ  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความ  
ปลอดภัย  ใชพลังงานอยางคุมคาและถูกวิธี  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ  ออกแบบ  วิธีการ  วัดตัว  สรางแบบ  และตัดเย็บเส้ือเทเลอรบุรุษ 
2. ออกแบบเส้ือเทเลอรบุรุษ 
3. เลือกเคร่ืองมือ  อุปกรณ  คํานวณวัสดุในการตัดเย็บเสื้อเทเลอรบุรุษ 
4. สรางแบบ  ตัดเย็บ  ลองตัวและแกไขสวนบกพรองเสื้อเทเลอรบุรุษ 
5. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิด  ลักษณะเสื้อเทเลอรบุรุษ  ขนาดมาตรฐานเสื้อบุรุษ  วัสดุ        
เคร่ืองมือและอุปกรณในการตัดเย็บ  การวัดตัว  การสรางแบบเสื้อเทเลอรบุรุษแบบตาง ๆ เทคนิคการ      
ตัดเย็บสวนประกอบของตัวเส้ือ  การตัดเยบ็เสือ้เทเลอร  การลองตัว และการแกไขขอบกพรอง 
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2401 – 2215      กางเกงบุรุษ        3   (6) 
       (Men’s  Trousers) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ชนิด  ลักษณะกางเกงบุรุษ  ขนาดตัวมาตรฐาน วัสดุ เคร่ืองมือและ
อุปกรณในการตัดเย็บ 

2. มีความเขาใจหลักการ  วิธีการ  ขั้นตอน  การสรางแบบ  การตัดเย็บ  การลองตัวและการ     
แกไขขอบกพรอง 

3. มีทักษะ  ประสบการณ  กระบวนการสรางแบบ  ตัดเย็บ  การลองตัวและแกไขขอบกพรอง
กางเกงบุรุษแบบตาง ๆ 

4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานตัดเย็บกางเกงบุรุษ 
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 

6. สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน  ใชพลังงานอยางคุมคาและถูกวิธี 
7. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ประณีตรอบคอบ  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความ  
ปลอดภัยและมีเจตคติที่ดีในงานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ  ออกแบบ  วิธีการ  วัดตัว  สรางแบบ  และตัดเย็บกางเกงบุรุษ   
2. ออกแบบกางเกงบุรุษแบบตาง ๆ 
3. เลือกเคร่ืองมือ  อุปกรณ  และคํานวณวัสดุในการตัดเย็บกางเกงบุรุษ 
4. สรางแบบ  ลองตัว  และแกไขสวนบกพรองกางเกงบุรุษ 
5. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิด  ลักษณะกางเกงบุรุษ  ขนาดมาตรฐาน  กางเกงบุรุษ  วัสดุ      
เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ  การวัดตัว  การสรางแบบกางเกงบุรุษแบบตาง ๆ  เทคนิคการตัดเย็บ
สวนประกอบของกางเกง  การตัดเย็บกางเกงบุรุษแบบตาง ๆ  การลองตัวและการแกไขขอบกพรอง 
 



 

หลักสูตร  ปวช.  2545   สาขาวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย  

100

2401 – 2216      เส้ือผาเด็กกอนวัยเรียน      3  (6) 
       (Preschool  Children’s  Clothing) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ชนิด  ลักษณะเสื้อผาเด็กกอนวัยเรียน  วัสดุ  เคร่ืองมือและอุปกรณใน
การตัดเย็บ 

2. มีความเขาใจหลักการ  วิธีการ  ขั้นตอนการสรางแบบตัดเย็บและตกแตงเสื้อผาเด็กกอน             
วัยเรียนแบบตาง ๆ 

3. มีทักษะ  ประสบการณ  กระบวนการสรางแบบ  ตัดเย็บและตกแตงเสื้อผาเด็กกอนวัยเรียน 
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานตัดเย็บเสื้อผาเด็กกอนวัยเรียน 
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 

6. สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน  ใชพลังงานอยางคุมคาและถูกวิธี 
7. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ประณีตรอบคอบ  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความ 
ปลอดภัยและมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ  ออกแบบ   วิธีการ  วัดตัว  สรางแบบ  และตัดเย็บเสื้อผาเด็กกอนวัยเรียน 
2. ออกแบบเสือ้ผาเด็กกอนวัยเรียน 
3. เลือกเคร่ืองมือ  อุปกรณ  และคํานวณวัสดุในการตัดเย็บเสื้อผาเด็กกอนวัยเรียน 
4. สรางแบบ  ตัดเย็บลองตัว  และแกไขสวนบกพรองเสื้อผาเด็กกอนวัยเรียน 
5. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิด  ลักษณะเสื้อผาเด็กกอนวัยเรียน  (3 – 5 ป)  ขนาดมาตรฐาน          
เส้ือผาเด็ก  วัสด ุ เครื่องมือและอุปกรณในการตัดเย็บ  การออกแบบตกแตง  เทคนิคการตกแตงเสื้อผาเด็ก
กอนวัยเรียน  การสรางแบบ  การตัดเย็บ  การตกแตงเสื้อผาเด็กกอนวัยเรียน  การลองตัวและการแกไข         
ขอบกพรอง 
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2401 – 2217      เสื้อผาเด็กวัยเรียน       3  (6) 
       (School  Children’s  Clothing) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ชนิด  ลักษณะเสื้อผาเด็กวัยเรียน  วัสดุ  เคร่ืองมือและอุปกรณในการ
ตัดเย็บ 

2. มีความเขาใจหลักการ  วิธีการ  ขั้นตอนการสรางแบบ  ตัดเย็บและตกแตงเสื้อผาเด็กวัยเรียน
แบบตาง ๆ 

3. มีทักษะ  ประสบการณ  กระบวนการสรางแบบ  ตัดเย็บและตกแตงเส้ือผาเด็กวัยเรียน 
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานตัดเย็บเสื้อผาเด็กวัยเรียน 
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 

6. สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน  ใชพลังงานอยางคุมคาและถูกวิธี 
7. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ประณีตรอบคอบ  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความ 
ปลอดภัยและมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ  ออกแบบ  วิธีการสรางแบบ  ตัดเย็บและตกแตงเส้ือผาเด็กวัยเรียน   
2. ออกแบบเส้ือผาเด็กวัยเรียนแบบตาง ๆ 
3. เลือกเคร่ืองมือ  อุปกรณ  และคํานวณวัสดุในการตัดเย็บเสื้อผาเด็กวัยเรียน 
4. สรางแบบ  ตัดเย็บ  ลองตัว  และแกไขสวนบกพรองเสื้อผาเด็กวัยเรียน 
5. ตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิด  ลักษณะเสื้อผาเด็กวัยเรียน  (6 – 12 ป)  ขนาดมาตรฐานเสื้อผา
เด็ก  วัสดุ  เคร่ืองมือและอุปกรณในการตัดเย็บ  การออกแบบตกแตง  เทคนิคการตกแตงเสื้อผาเด็ก              
วัยเรียน  การสรางแบบ  การตัดเย็บ  การตกแตงเส้ือผาเด็กวัยเรียน  การลองตัวและการแกไขขอบกพรอง 
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2401 – 2218     เส้ือผาวัยรุน        3  (6) 
       (Teenager  Clothing) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ชนิด  ลักษณะเสื้อผาวัยรุน  วัสด ุ เคร่ืองมือและอุปกรณในการตัดเย็บ 
2. มีความเขาใจหลักการ  วิธีการ  ข้ันตอนการสรางแบบ  ตัดเย็บและตกแตงเส้ือผาวัยรุน 
3. มีทักษะ  ประสบการณ  กระบวนการสรางแบบ  ตัดเย็บและตกแตงเส้ือผาวัยรุนแบบตาง ๆ 
4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานตัดเย็บเสื้อผาวัยรุน 
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 

6. สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน  ใชพลังงานอยางคุมคาและถูกวิธี 
7. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ประณีตรอบคอบ  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความ 
ปลอดภัยและมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ  ออกแบบ  วิธีการสรางแบบ  ตัดเย็บและตกแตงเส้ือผาวัยรุน   
2. ออกแบบเส้ือผาวัยรุน 
3. เลือกเคร่ืองมือ  อุปกรณ  และคํานวณวัสดุในการตัดเย็บเสื้อผาวัยรุน 
4. สรางแบบ  ปรับแบบ  แยกแบบ  ลองตัว  และแกไขสวนบกพรอง 
5. ตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิด  ลักษณะเสื้อผาวัยรุน  ขนาดมาตรฐานเสื้อผาวัยรุน  วัสดุ           
เคร่ืองมือและอุปกรณในการตัดเย็บ  การออกแบบตกแตง  เทคนิคการตกแตง  การสรางแบบ  การตัดเย็บ  
การตกแตงเส้ือผาวัยรุน  การลองตัวและการแกไขขอบกพรอง 
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คําอธิบายรายวิชา 
สาขางานอุตสาหกรรมเสื้อผา 

 
2401 – 2301      พื้นฐานการเย็บระบบอุตสาหกรรม     2   (4) 
       (Introduction  to  Industrial  Sewing  Process) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจความหมาย  ความสําคัญและประโยชนของการเย็บระบบอุตสาหกรรม 
2. มีความเขาใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนการเย็บระบบอุตสาหกรรม 
3. มีทักษะ  ประสบการณ  กระบวนการทํางานเย็บระบบอุตสาหกรรม  สามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ 

4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานเย็บระบบอุตสาหกรรม 
5. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น  สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน 
6. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 

7. อนุรักษทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดลอม  ใชพลังงานอยางคุมคาและถูกวิธี 
8. เปนคนชางสังเกต  รับผิดชอบ  ขยัน  อดทน  ซื่อสัตย  ประหยัด  คํานึงถึงความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพเย็บเส้ือผาอุตสาหกรรม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใชและบํารุงรักษาจักรฝเข็มตรง  จักรพันริม  จักรฝเข็มประสานและจักรอุตสาหกรรม 
2. เขาใจกระบวนการเย็บแบบฝกหัดพื้นฐาน 
3. รอยดาย  กรอกระสวยและใสกระโหลกจักรอุตสาหกรรม 
4. เย็บตะเข็บเบื้องตนตามแบบที่กําหนดและเย็บตะเข็บตามแบบฝกหัดพื้นฐาน 
5. ตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การเคลื่อนไหวของมือ  การใชและบํารุงรักษาจักรฝเข็มตรง  จักรพัน
ริมอุตสาหกรรม  จักรฝเข็มประสานและจักรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ กระบวนการเย็บแบบฝกหัดพื้นฐาน  การ
รอยดาย  กรอกระสวย และใสกระโหลกจักร  เย็บตะเข็บเบื้องตน ตามแบบที่กําหนดและเย็บตะเข็บตาม
แบบฝกหัดพื้นฐาน 
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2401 – 2302      การทําแบบตัดอุตสาหกรรมเบื้องตน     2   (4) 
       (Basic  Industrial  Pattern  Making) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ความหมายและประโยชนของการทําแบบตัดอุตสาหกรรมเบื้องตน 
2. มีความเขาใจหลักการ  วิธีการและขั้นตอนการทําแบบตัดอุตสาหกรรมเบื้องตน 
3. มีทักษะ  ประสบการณ  กระบวนการทําแบบตัดอุตสาหกรรม   สามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ 

4. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น  สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน 
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
6. อนุรักษทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดลอม  ใชพลังงานอยางคุมคาและถูกวิธี 
7. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ขยัน  อดทน  ซื่อสัตย  ประหยัด  คํานึงถึงความ  
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพชางทําแบบตัดอุตสาหกรรม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทําแบบตัดเส้ือผาอุตสาหกรรมแบบตาง ๆ 
2. เลือกขนาดมาตรฐานแบบตัดอุตสาหกรรมเบ้ืองตน 
3. ทําแบบตัดเส้ือผาอุตสาหกรรม 
4. ทําเคร่ืองหมายบนแบบตัด 
5. ทดลองแบบตัดและแกไขแบบตัด 
6. ตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ขนาดมาตรฐานแบบตัดอุตสาหกรรมเบื้องตน  การทําแบบตัดเสื้อผา
อุตสาหกรรมแบบตาง ๆ  การทําเคร่ืองหมายบนแบบตัด  การทดลองแบบตัดและการแกไขแบบตัด 
 



 

หลักสูตร  ปวช.  2545   สาขาวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย  

105

2401 – 2303      การทําแบบตัดอุตสาหกรรม      3   (6) 
       (Industrial  Pattern  Making) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ความหมายและประโยชนของการทําแบบตัดอุตสาหกรรม 
2. มีความเขาใจหลักการ  วิธีการและขั้นตอนการทําแบบตัดอุตสาหกรรม 
3. มีทักษะ  ประสบการณ  กระบวนการทําแบบตัดอุตสาหกรรม   สามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ 

4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานทําแบบตัดอุตสาหกรรม 
5. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น  สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน 
6. มีทักษะในการแสวงหาความรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
7. อนุรักษทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดลอม  ใชพลังงานอยางคุมคาและถูกวิธี 
8. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ขยัน  อดทน  ซื่อสัตย  ประหยัด  คํานึงถึงความ  
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพชางทําแบบตัดอุตสาหกรรม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เลือกใชขนาดมาตรฐานแบบตัดอุตสาหกรรม 
2. ทําแบบตัดเสื้อผาอุตสาหกรรมตามใบสั่งงาน 
3. ทําเคร่ืองหมายบนแบบตัด 
4. ทดลองแบบตัด  ปรับแบบและแกไขแบบตัด 
5.  ทําเสื้อตัวอยางตามใบสั่งงาน 
6. ตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ขนาดมาตรฐานแบบตัดอุตสาหกรรม  การทําแบบตัดเสื้อผา
อุตสาหกรรมแบบตาง ๆ  การทําเคร่ืองหมายบนแบบตัด  การทดลองแบบตัดและการแกไขแบบตัด  การ
ทําแบบตัดเสื้อผาอุตสาหกรรมตามใบสั่งงาน  การปรับขนาดแบบตัด  การทําเส้ือตัวอยาง 
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2401 – 2304      การวิเคราะหวัสดุผลิตภัณฑ      3   (6) 
       (Product  Material  Analyses) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ความหมายและประโยชนของการวิเคราะหวัสดุผลิตภัณฑ 
2. มีความเขาใจหลักการ  วิธีการและขั้นตอนการวิเคราะหวัสดุผลิตภัณฑ 
3. มีทักษะ  ประสบการณ   กระบวนการวิเคราะหวัสดุผลิตภัณฑ  สามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ 

4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการวิเคราะหวัสดุผลิตภัณฑ 
5. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น  สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน 
6. มีทักษะในการแสวงหาความรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
7. อนุรักษทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดลอม  ใชพลังงานอยางคุมคาและถูกวิธี 
8. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย  ขยัน  อดทน  ประหยัด  คํานึงถึงความ  
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพวิเคราะหวัสดุผลิตภัณฑ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะห  ตรวจสอบและคํานวณวัสดุที่ใชในการผลิต 
2. เขียนรายการวัสดุเพ่ือเตรียมการผลิต 
3. ตรวจสอบคุณภาพวัสดุ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  วัตถุดิบที่ใชในการผลิต  การตรวจสอบวัสดุ  การคํานวณวัสดุและการ
เขียนรายการวัสดุเพ่ือเตรียมการผลิต 
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2401 – 2305      การวางแบบตดัและการตัดระบบอุตสาหกรรม    3   (6) 
       (Pattern  Lying  and  Cutting  in  Industrial  Prosess) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ความหมายและประโยชนของการวางแผนและการตัดระบบอุตสาห-
กรรม 

2. มีความเขาใจหลักการ  วิธีการ  ขั้นตอนการวางแผนและการตัดระบบอุตสาหกรรม 
3. มีทักษะ ประสบการณ  กระบวนการวางแผนและการตัดระบบอุตสาหกรรม  สามารถนํา  
ไปใชในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ 

4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการวางแผนและการตัดระบบอุตสาหกรรม 
5. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น  สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน 
6. มีทักษะในการแสวงหาความรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
7. อนุรักษทรัพยากร  รักษาสิ่งแวดลอม  ใชพลังงานอยางคุมคาและถูกวิธี 
8. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย  ขยัน  อดทน  ประหยัด  คํานึงถึงความ  
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพตัดผาระบบอุตสาหกรรม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการวางแบบตัดและการตัดผาระบบอุตสาหกรรม 
2. วางแผนการตัด 
3. วางแบบตัดบนผาพื้น  ผาลายทาง  และผาลายสกอต 
4. ปูผาเพ่ือตัดในระบบอุตสาหกรรม 
5. ตัดผา  แยกมัดชิ้นงานและทําคูปองชิ้นงานในระบบอุตสาหกรรม 
6. ตรวจสอบคุณภาพช้ินงานตัด 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การวางแผนการตัด  วิธีวางแบบตัดบนผาพื้น  ผาลายทางและผาลาย 
สกอต  การปูผาแบบตาง ๆ  การตัด  การมัดแยกชิ้นงาน  และการทําคูปองชิ้นงาน 
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2401 – 2306  การเย็บระบบอุตสาหกรรม     3   (6) 
   (Industrial  Sewing  Process) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ความหมายและประโยชนของการเย็บระบบอุตสาหกรรม 
2. มีความเขาใจหลักการ  วิธีการ  ข้ันตอนการเย็บระบบอุตสาหกรรม 
3. มีทักษะ ประสบการณ  กระบวนการเย็บระบบอุตสาหกรรม  สามารถนําไปใชในชีวิต 
ประจําวันและประกอบอาชีพได 

4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการเย็บระบบอุตสาหกรรม 
5. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น  สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน 
6. มีทักษะในการแสวงหาความรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
7. อนุรักษทรัพยากร   รักษาสิ่งแวดลอม  ใชพลังงานอยางคุมคาและถูกวิธี 
8. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย  ขยัน  อดทน  ประหยัด  คํานึงถึงความ  
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพเย็บผาในระบบอุตสาหกรรม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหข้ันตอนการเย็บโดยใชแผนภูมิการเย็บ 
2. วางแผนการจัดสมดุลและการควบคุมการผลิต 
3. ใชเทคนิคการเย็บในระบบอุตสาหกรรม 
4. ซอมบํารุงรักษาจักรอุตสาหกรรมข้ันพ้ืนฐาน 
5. ตรวจสอบคุณภาพช้ินงานเย็บ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การวิเคราะหขั้นตอนการเย็บโดยใชแผนภูมิการเย็บ  การวางแผน    
การจัดสมดุลและการควบคุมการผลิต  เทคนิคการเย็บในระบบอุตสาหกรรม  การซอมบํารุงรักษาจักร  
อุตสาหกรรมข้ันพ้ืนฐาน 
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2401 – 2307      การตกแตงผลิตภัณฑสําเร็จ       3   (6) 
       (Production  Decoration) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ความหมายและประโยชนของการตกแตงผลิตภัณฑสําเร็จ 
2. มีความเขาใจหลักการ  วิธีการ   ขั้นตอนการตกแตงผลิตภัณฑสําเร็จ 
3. มีทักษะ ประสบการณ  กระบวนการตกแตงผลิตภัณฑสําเร็จ  สามารถนําไปใชในชีวิต 
ประจําวันและประกอบอาชีพ 

4. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการตกแตงผลิตภัณฑสําเร็จ 
5. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น  สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน 
6. มีทักษะในการแสวงหาความรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
7. อนุรักษทรัพยากร   รักษาสิ่งแวดลอม  ใชพลังงานอยางคุมคาและถูกวิธี 
8. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย  ขยัน  อดทน  ประหยัด  คํานึงถึงความ  
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพตกแตงผลิตภัณฑสําเร็จ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ตรวจสอบความถกูตองของผลิตภัณฑ 
2. ทําสมบูรณของผลิตภัณฑ 
3. ทําความสะอาด  ซัก  ฟอก  รีด  และบรรจุภัณฑ 
4. ตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การตรวจสอบความถูกตอง การทําสมบูรณของผลิตภัณฑ  การทํา
ความสะอาด  การซัก  การฟอก  การรีดและการบรรจุภัณฑ 
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2401 – 2308      กฎหมายแรงงาน       2   (2) 
       (Labour  Law) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของกฎหมายคุมครองแรงงาน  
แรงงานสัมพันธ  กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม  การสงเสริมอุตสาหกรรม  มาตรฐาน      
อุตสาหกรรมและกฎหมายประกันสงัคม 

2. มีความเขาใจหลักการ  วิธีการ  ขั้นตอนการคุมครองแรงงาน  การประกันสังคมและการ      
ฝกงาน 

3. มีทักษะในการแสวงหาความรู  สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจกฎหมายคุมครองแรงงาน   แรงงานสัมพันธ  กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม                
การสงเสริมอุตสาหกรรม  มาตรฐานอุตสาหกรรม  กฎหมายประกันสังคม  พระราชบัญญัติ
การฝกงานและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายคุมครองแรงงาน  แรงงานสัมพันธ  กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม        
การสงเสริมอุตสาหกรรม  มาตรฐานอุตสาหกรรม  กฎหมายประกันสังคม  พระราชบัญญัติการฝกงาน
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
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คําอธิบายรายวิชา 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
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คําอธิบายรายวิชา 
วิชาชีพสาขาวิชา 

 
2402 – 1001  การสุขาภิบาลอาหาร        2   (2) 

  (Food  Sanitation) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความเขาใจหลักสุขาภิบาลสถานที่ประกอบและจําหนายอาหาร  อนามัยของผูประกอบและ
เสิรฟอาหาร  โทษที่เกิดจากการกินอาหารที่ไมถูกสุขลักษณะ  อันตรายที่เกิดจากสารพิษและ      
วัตถุเจือปนในอาหาร  การปองกนัพาหะนําโรค  และการกําจัดขยะมูลฝอย 

2. ตระหนักถึงโทษที่เกิดจากการกินอาหารที่ไมถูกสุขลักษณะ อันตรายที่เกิดจากสารพิษและ
วัตถุเจือปนในอาหาร 

3. มีความสามารถปองกันโทษที่เกิดจากการกินอาหารไมถูกสุขลักษณะ  ปองกันอันตรายที่เกิด
จากสารพิษ  วัตถุเจือปนในอาหาร และสามารถกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกวิธ ี

4. มีความสามารถนําความรูดานสุขาภิบาลอาหารไปใชในงานอาหาร 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการสุขาภิบาลสถานที่ประกอบและจําหนายอาหาร อนามัยผูประกอบอาหารและ
เสิรฟอาหาร โทษที่เกิดจากการกินอาหารไมถูกสุขลักษณะ อันตรายที่เกิดจากสารพิษและ
วัตถุเจือปนในอาหาร การปองกันพาหะนําโรค และการกําจัดขยะมูลฝอย 

2. เขาใจวิธีการปองกันอันตรายที่เกิดจากการกินอาหารไมถูกสุขลักษณะ  อันตรายท่ีเกิดจาก
สารพิษและวัตถุเจือปนในอาหาร 

3. กําจัดขยะมูลฝอย 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ  หลักสุขาภิบาลสถานที่ประกอบและจําหนายอาหาร  อนามัยของผูประกอบและ
เสิรฟอาหาร  โทษที่เกิดจากการกินอาหารที่ไมถูกสุขลักษณะ  อันตรายจากสารพิษและวัตถุเจือปนใน
อาหาร  การปองกนัพาหะนําโรค  การกําจัดขยะมูลฝอย 
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2402 – 1002  โภชนาการเบื้องตน       2   (2) 
   (Principles  of  Nutrition) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประเภท ชนิด ของอาหารหลัก 5 หมู สารอาหาร หนาที่ของ 
สารอาหาร และปริมาณความตองการสารอาหาร 

2. มีความเขาใจเกี่ยวกับการยอยและการดูดซึมสารอาหาร 
3. มีความเขาใจภาวะโภชนาการ  ปญหาโภชนาการในประเทศไทย  และเสนอแนะวิธี
แกปญหาโภชนาการในประเทศไทย 

4. ตระหนักถึงความสําคัญของโภชนาการ สามารถนําความรูดานโภชนาการไปใชเปนพื้นฐาน
การเรียนวิชาชีพอาหารและใชในชีวิตประจําวัน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจเกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู สารอาหาร และปริมาณความตองการ  การยอยและ              
การดูดซึมอาหาร  ภาวะโภชนาการ  ปญหาโภชนาการและวิธีการแกปญหา 

2. นําความรูดานโภชนาการไปใชเปนพื้นฐานการเรียนและใชในชีวิตประจําวัน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ  ประเภทและชนิดของอาหารหลัก 5 หมู  สารอาหารและปริมาณความตองการ  
การยอยและการดูดซึมสารอาหาร  โปรตีน คารโบไฮเดรต  ไขมัน  เกลือแร  วิตามิน  นํ้า  ภาวะโภชนาการ
และปญหาโภชนาการในประเทศไทย 
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2402 – 1003  หลักการประกอบอาหาร       3   (5) 
   (Principles  of  Cooking) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูเกี่ยวกับความหมายของคําศัพทที่ใชในการประกอบอาหาร 
2. มีความเขาใจหลักการเตรียม  หลักการหุงตม  เทคนิคการประกอบอาหารประเภท เนื้อสัตว 
นม ไข  ผัก ผลไม ธัญพืช ไขมันและการเก็บรักษาอาหาร 

3. มีความสามารถในการเลือกใชวัตถุดิบ  เคร่ืองมืออุปกรณในการประกอบอาหาร 
4. มีความสามารถเตรียมวัตถุดิบ  และประกอบอาหารประเภทเน้ือสัตว นม ไข ผัก ผลไม  
ธัญพืช ไขมัน  ดัดแปลงอาหารและเก็บรักษาอาหาร 

5. มีเจตคติที่ดีและกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  
รอบคอบ  ปลอดภัย  และมีความรับผิดชอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจเกี่ยวกับคําศัพท หลักการเตรียม การหุงตม เทคนิคการประกอบอาหารประเภทตาง ๆ 
และการเก็บรักษา 

2 เลือกวัตถุดิบ เครื่องมืออุปกรณ ในการประกอบอาหาร 
3. เตรียมวัตถุดิบ  ประกอบอาหารชนิดตาง ๆ และเก็บรักษา 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกอบอาหาร ความหมายของคําศัพทที่ใชในการประกอบอาหาร 
หลักการ  และเทคนิคการประกอบอาหารประเภท   เน้ือสัตว นม ไข ผัก ผลไม ธัญพืช และไขมัน  
หลักการเตรียม  หลักการหุงตม  การเก็บรักษาอาหารประเภทตาง ๆ 
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2402 – 1004  การถนอมและแปรรูปอาหาร  1      3   (5) 
   ( Food  Preservation  and  Processing  1 )   
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความเขาใจหลักการ วิธีการถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร สาเหตุการเสื่อมเสียของ
อาหารและวิธีปองกัน  การเลือก  การเตรียมวัตถุดิบ  การเลือก  การใชเคร่ืองมืออุปกรณใน
การถนอมอาหาร  แปรรูปอาหาร  การพัฒนาผลิตภัณฑและการบรรจุภัณฑ 

2. มีความสามารถในการเลือกใช เคร่ืองมืออุปกรณ และใชเทคโนโลยีไดเหมาะสมกับงาน
ถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 

3. ตระหนักถึงความสําคัญ และความปลอดภัยของการถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 
4. มีความสามารถในการปองกันการเสื่อมเสียของอาหาร ใชสารเคมีในการถนอมอาหารและ
แปรรูปอาหารไดอยางปลอดภัย 

5. มีความสามารถในการถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
อาหาร 

6. มีเจตคติที่ดีตอการถนอมอาหาร  การแปรรูปอาหาร มีกิจนิสัยที่พึงประสงคในการทํางาน
และมีความรับผิดชอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการ  วิธีการถนอมและแปรรูปอาหาร  สาเหตุการเสื่อมเสียของอาหาร และวิธีการ
ปองกัน การเลือกวัตถุดิบ การใชเคร่ืองมือ อุปกรณ ในการถนอมและแปรรูอาหาร การถนอม
และแปรรูปอาหารโดยวิธีการตาง ๆ   การพัฒนาผลิตภัณฑและการบรรจุภัณฑ 

2. เลอืกใชเคร่ืองมือ  อุปกรณและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการถนอมและแปรรูปอาหาร 
3. ใชสารเคมีไดอยางปลอดภัย 
4. ถนอมและแปรรูปอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุอาหาร 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  หลักการ วิธีการถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร  สาเหตุการเสื่อมเสีย
ของอาหารและวิธีปองกัน การเลือกและการเตรียมวัตถดิุบ การเลือก การใชเคร่ืองมือและอุปกรณ 
ในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร  การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารโดยการทําแหง  การ
ใชความรอน  การใชความเย็น  การใชนํ้าตาล การใชสารเคมี  การหมักดอง  การใชรังสี  การใชสารเคมี
และอื่น ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ  การบรรจุภัณฑ 
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2402 – 1005  การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม      2   (3) 
   (Food  and  Beverage  Services) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความเขาใจความหมายของคําศัพทที่ใชในการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม คุณสมบัติที่ดี
ของพนักงานบริการ ประเภทของการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  การเลือกใชอุปกรณ
เคร่ืองใชในการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  การจัดอุปกรณบนโตะอาหาร  หลักการบริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมและการจัดบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในโอกาสตาง ๆ 

2. มีความสามารถเลือก ใชอุปกรณเคร่ืองใชในการบริการอาหารและจัดวางอุปกรณบนโตะ
อาหารไดเหมาะสม 

3. มีความสามารถจัดโตะอาหารไดเหมาะสมกับรูปแบบการจัดเลี้ยง 
4. มีความสามารถบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในโอกาสตาง ๆ ตามลักษณะของการจัดเลี้ยง 
5. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีตและรอบคอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจคําศัพทที่ใชในการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  คุณสมบัติที่ดีของพนักงานบริการ  
ประเภทของการบริการอาหารและเครื่องด่ืม  การเลือกใชอุปกรณ  เคร่ืองใช  การจัดอุปกรณ
บนโตะอาหาร  หลักการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในโอกาสตาง ๆ  

2. เลือกอุปกรณ  เคร่ืองใชในการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  และอุปกรณที่จัดวางบนโตะ
อาหาร 

3. จัดโตะอาหารเหมาะสมกับรูปแบบการจัดเล้ียง 
4. บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในโอกาสตาง ๆ  ตามลักษณะการจัดเลี้ยง 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ความหมายของคําศัพทที่ใชในการ
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  คุณสมบัติของพนักงานบริการ  รูปแบบของการบริการ  ความรูเกี่ยวกับ
อาหารและเครื่องด่ืม  ประเภทของอุปกรณที่ใชในการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  การทําความสะอาด 
การจัดโตะอาหาร  หลักการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  การจัดงานเลี้ยงแบบตางๆ 
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คําอธิบายรายวิชา 
สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 
2402 – 2001  โภชนาการบุคคล        2   (4) 
   (Personal  Nutrition) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความเขาใจหลักโภชนาการบุคคลวัยตาง ๆ และบุคคลภาวะพิเศษ ความตองปริมาณ
สารอาหารของบุคคลวัยตาง ๆ และบุคคลภาวะพิเศษ การกําหนดอาหาร การคํานวณความ
ตองการสารอาหาร การใชตารางสารอาหาร และการประกอบอาหารสําหรับบุคคลวัยตาง ๆ 
และบุคคลภาวะพิเศษ 

2. มีความสามารถกําหนดอาหารและคํานวณความตองการปริมาณสารอาหารของบุคคล 
วัยตาง ๆ และบุคคลภาวะพิเศษ จากตารางแสดงคุณคาอาหารของไทย 

3. มีความสามารถประกอบอาหารสําหรับบุคคลวัยตาง ๆ และบุคคลภาวะพิเศษ ตามหลัก
โภชนาการ 

4. เห็นคุณคาของอาหารและโภชนาการสําหรับบุคคลวัยตาง ๆ และบุคคลภาวะพิเศษ  
5. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบและมี
ความรับผิดชอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักโภชนาการบุคคลวัยตาง ๆ บุคคลภาวะพิเศษ ความตองการปริมาณพลังงานและ 
       สารอาหาร การกําหนดอาหาร การคํานวณความตองการพลังงานและสารอาหาร 
2.    กําหนดอาหารและคํานวณพลังงานและสารอาหารของบุคคลวัยตางๆ และบุคคลภาวะพิเศษ 
จากตารางคุณคาอาหารไทย 

3. ประกอบอาหารบุคคลวัยตาง ๆ และบุคคลภาวะพิเศษตามหลักโภชนาการ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การกําหนดอาหารสําหรับบุคคลวัยตาง ๆ และบุคคลภาวะพิเศษ    
หลักโภชนาการบุคคลวัยตาง ๆ และบุคคลภาวะพิเศษ  ความตองการปริมาณสารอาหาร  การคํานวณ
ความตองการสารอาหาร  การประกอบอาหารสําหรับบุคคลวัยตาง ๆ และบุคคลภาวะพิเศษ 
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2402 – 2002  อาหารเด็ก        2   (3) 
     (Food  for  Children) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความเขาใจการพัฒนาการเด็กวัยทารก  วัยกอนเรียน  และวัยเรียน 
2. มีความเขาใจความตองการปริมาณอาหารและสารอาหาร  การใหอาหารเสริม  การกําหนด
อาหารสําหรับเด็กวัยทารก  วัยกอนเรียน  และวัยเรียน 

3. มีความสามารถในการพฒันารูปแบบของอาหารสาํหรับเด็ก  เสริมคุณคาทางอาหารและการ 
ใหอาหารเสริมสําหรับเด็กวัยทารก 

4. มีความสามารถกําหนดอาหารและประกอบอาหารสาํหรับเด็ก 
5. มีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความประณีต รอบคอบและประหยดั 
6. มีจิตสํานึกท่ีดีในการประกอบอาหารและใหอาหารเด็ก 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กวัยทารก  วัยกอนเรียนและวัยเรียน 
2. เขาใจเกี่ยวกับความตองการพลังงาน สารอาหาร การใหอาหารเสริม การกําหนดอาหารเด็ก
วัยทารก  วัยกอนเรียนและวัยเรียน 

3. พัฒนารูปแบบของอาหารเด็ก เสริมคุณคาอาหารและใหอาหารเสริมสําหรับเด็กวัยทารก 
4. กําหนดและประกอบอาหารเด็กวัยทารก วัยกอนเรียนและวัยเรียนตามหลักโภชนาการ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การพัฒนาการเด็กวัยทารก  วัยกอนเรียน  และวัยเรียน ความตองการ
ปริมาณอาหารและสารอาหาร การใหอาหารเสริมสําหรับเด็กวัยทารก การกําหนดอาหาร การประกอบ
อาหารม้ือตาง ๆ สําหรับเด็กวัยทารก  วัยกอนเรียน  และวัยเรียน 
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2402 – 2003  อาหารผูสูงอายุ        2   (3) 
   ( Food  for  Elderly ) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความเขาใจการเปลี่ยนแปลงทางดานสรีระของผูสูงอายุ ความตองการพลังงาน สารอาหาร 
และการกําหนดอาหาร 

2. มีความรูเกี่ยวกับโรคที่พบในผูสูงอาย ุ
3. มีความสามารถคํานวณปริมาณความตองการพลังงานและสารอาหารสําหรับผูสูงอาย ุ
4. เห็นคุณคาของอาหารผูสูงอายุ  สามารถกําหนดอาหารผูสูงอายุภาวะปกติและภาวะพิเศษ  
5. มีความสามารถในการประกอบอาหารสําหรับผูสูงอายุภาวะปกติและภาวะพิเศษ 
6. มีกิจนิสัยที่พึงประสงคในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  
รอบคอบและมีความรับผิดชอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจการเปลี่ยนแปลงทางดานสรีระของผูสูงอายุ ความตองการพลังงาน และสารอาหารของ
ผูสูงอาย ุ โรคที่พบในผูสูงอายุ 

2. กําหนดอาหาร   คํานวณความตองการพลังงานและสารอาหารของผูสูงอายุ 
3. ประกอบอาหารสําหรับผูสูงอาย ุ

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การเปลี่ยนแปลงทางดานสรีระของผูสูงอายุ ความตองการพลังงาน
และสารอาหารของผูสงูอาย ุโรคที่พบในผูสูงอาย ุการกําหนดอาหาร การประกอบอาหารสําหรับผูสูงอาย ุ



 

หลักสูตร  ปวช.  2545                     สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

120

2402 – 2004  โภชนบําบัด        3   (5) 
   (Diet  Therapy) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับอาหารชนิดตาง ๆ ที่ใชในโรงพยาบาล 
2. มีความเขาใจเกี่ยวกับการกําหนดอาหาร โดยคํานวณจากอาหารแลกเปลี่ยน และการประกอบ
อาหารสําหรับผูปวยและผูพักฟน 

3. มีความสามารถในการกาํหนดอาหารโดยคาํนวณจากรายการอาหารแลกเปลีย่น 
4. มีความสามารถในการประกอบอาหารในโรงพยาบาล  อาหารสําหรับผูปวย  ผูพักฟน 
และอาหารบําบัดโรค 

5. มีเจตคติที่ดีตอการจัดอาหารในโรงพยาบาลสําหรับผูปวย  ผูพักฟน  อาหารบําบัดโรคและ
สามารถจัดอาหารในโรงพยาบาลไดเหมาะสม 

6. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความประณีต  รอบคอบและมีความรับผิดชอบ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจประเภทและชนิดของอาหารในโรงพยาบาล อาหารบาํบัดโรค อาหารผูปวยและ 
ผูพักฟนการกําหนดและคํานวณอาหารจากรายการอาหารแลกเปลี่ยน 

2. กําหนดและประกอบอาหารชนิดตาง ๆ ที่ใชในโรงพยาบาล  อาหารบําบัดโรค  อาหารผูปวย
และอาหารผูพักฟน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การประกอบอาหารในโรงพยาบาล ประเภทและชนิดของอาหารใน
โรงพยาบาล อาหารบําบัดโรค อาหารผูปวยและพักฟน  อาหารออน  อาหารธรรมดา  การกําหนดอาหาร
และการจัดอาหารสําหรับผูปวย และอาหารผูพักฟน  
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2402 – 2005  อาหารไทย        3   (6) 
   (Thai  Food) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับการเลือก การเตรียม การใชวัตถุดิบ  เลือก ใช เคร่ืองมือ อุปกรณในการ
ประกอบอาหารไทย การจัดรายการอาหาร หลักการ  วิธีการและเทคนิคประกอบอาหารไทย 

2. มีความสามารถในการใชวัตถุดิบ  ใชเคร่ืองมืออุปกรณในการประกอบอาหารไทย 
3. มีความสามารถจัดรายการอาหาร ประกอบอาหารไทย พัฒนาการทําอาหาร จัดตกแตง และ
จัดจําหนาย 

4. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  และรอบคอบ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจประเภทอาหารไทย การเลือกวัตถุดิบ เคร่ืองมือ อุปกรณ วิธีการและเทคนิคการ
ประกอบอาหารไทย  การจัดรายการอาหาร 

2. เลือกใชวัตถุดิบ เคร่ืองมืออุปกรณในการประกอบอาหารไทย 
3. จัดรายการอาหาร ประกอบอาหาร จัดตกแตงและจัดจําหนาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การเลือกใชวัตถุดิบในการประกอบอาหารไทย การเลือกใชเคร่ืองมือ
อุปกรณ ประเภทของอาหารไทย  หลักการ วิธีการและเทคนิคการประกอบอาหาร  การจัดรายการอาหาร  
การประกอบอาหารไทยประเภทตาง ๆ 
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2402 – 2006  อาหารทองถ่ิน        2   (3) 
   (Local  Food) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความเขาใจการใชวัตถุดิบประกอบอาหาร การเลือกใชเคร่ืองมือและอุปกรณในการ
ประกอบอาหาร การจัดอาหารตามประเพณีและเทศกาลสําคัญประจําทองถิ่น เขาใจวิธีการ
และเทคนิคการประกอบอาหารแตละทองถิ่น และการจัดจําหนาย 

2. มีความสามารถใชวัตถุดิบ เลือกใชเคร่ืองมืออุปกรณในการทําอาหารทองถ่ิน  
3. มีความสามารถประกอบอาหารแตละทองถิ่น อาหารตามประเพณี และเทศกาลที่สําคัญ จัด
ตกแตงและจัดจําหนาย 

4. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  และรอบคอบ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจการประกอบอาหารทองถิ่น อาหารตามประเพณี และเทศกาลสําคัญประจําทองถิ่น 
2. เขาใจการใชวัตถุดิบ  เคร่ืองมือ และอุปกรณ การประกอบอาหารประจําทองถิ่น วิธีการและ
เทคนิคในการประกอบอาหารทองถ่ิน 

3. ประกอบอาหารทองถิน่  อาหารตามประเพณี และเทศกาลสําคัญประจําทองถิ่น  จัดตกแตง
และจัดจําหนาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชวัตถุดิบประกอบอาหารทองถิ่น การเลือก ใชเคร่ืองมืออุปกรณ 
การจัดอาหารตามประเพณีและเทศกาลสําคัญประจําทองถิ่น  วิธีการและเทคนิคการประกอบอาหาร      
ทองถิ่น  การจัดจําหนาย 
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2402 – 2007  อาหารไทยยอดนิยม       2   (3) 
   (Popular  Thai  Food) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความเขาใจในการเลือกใชวัตถุดิบ เคร่ืองมืออุปกรณเคร่ืองใชในการประกอบอาหาร 
เทคนิควิธีการประกอบอาหาร  การทําตํารับมาตรฐาน  การประกอบอาหารไทยที่นิยม 

2. มีความสามารถในการใชวัตถุดิบ เคร่ืองมือและอุปกรณเคร่ืองใชในการประกอบอาหาร 
3. มีความสามารถในการประกอบและพัฒนาอาหารท่ีนิยมท่ัวไป นิยมในตางประเทศ             
จัดตกแตงอาหารและจัดจําหนาย 

4. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต และรอบคอบ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจการเลือกใชวัตถุดิบ เคร่ืองมือ  อุปกรณในการประกอบอาหาร เทคนิควิธีการประกอบ
อาหาร การทําตํารับมาตรฐาน 

2. เลือกใชวัตถุดิบ  เคร่ืองมือ  อุปกรณในการประกอบอาหารไทยยอดนิยม 
3. ประกอบและพัฒนาอาหารไทยยอดนิยม จัดตกแตงและจัดจําหนาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชวัตถุดิบในการประกอบอาหาร เทคนิควิธีการประกอบอาหาร  
การทําตํารับมาตรฐาน  การประกอบอาหารไทยที่นิยม  การจัดจําหนาย 
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2402 – 2008  อาหารวาง        2   (3) 
   (Snacks) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความเขาใจหลักการประกอบอาหารวาง การเลือกใชวัตถุดิบ เคร่ืองมืออุปกรณ การจัด
ตกแตง การบริการ การบรรจุภัณฑและจัดจําหนาย 

2. มีความสามารถในการเลือก การเตรียม ใชวัตถุดิบ เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการประกอบและ
บริการอาหารวาง 

3. มีความสามารถในการทําอาหารวางคาว หวาน จัดตกแตง บริการ บรรจุภัณฑและจัดจําหนาย 
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต และรอบคอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเลือกวัตถุดิบ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ   และการบริการอาหารวาง 
2. เลือกวัตถุดิบ  เคร่ืองมือ  อุปกรณในการประกอบและบริการอาหารวาง 
3. ประกอบอาหารวางคาว หวาน จัดตกแตง  บรรจุภัณฑ  จัดบริการและจัดจําหนาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกอบอาหารวางคาว  หวาน  ความรูเกี่ยวกับอาหารวาง การจัด
และบริการอาหารวาง  การบรรจุภัณฑ  การจัดจําหนาย 
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2402 – 2009  น้ําพริกและเครื่องจิ้ม       2   (3) 
    (Sauces) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความเขาใจหลักการทํานํ้าพริกและเคร่ืองจ้ิม  การเลือกวัตถุดิบ การเลือก ใช อุปกรณ    
เคร่ืองใช การดัดแปลงตํารับและพัฒนาการทํานํ้าพริกและเคร่ืองจ้ิม  การจัดตกแตงผักและ
เคร่ืองเคียง 

2. มีความสามารถในการเลือกใชวัตถุดิบ อุปกรณเคร่ืองใช ดัดแปลงตํารับและพัฒนาการทํา   
นํ้าพริกและเคร่ืองจ้ิม 

3. มีความสามารถในการทําน้ําพริกและเครื่องจิ้ม จัดตกแตงผัก  เคร่ืองเคียง และจําหนาย 
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีตและรอบคอบ 
และมีความรับผิดชอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทําน้ําพริกและเครื่องจิ้ม  การใชวัตถุดิบและอุปกรณ  การดัดแปลงตํารับทํา 
นํ้าพริกและเคร่ืองจ้ิม  การจัดตกแตงผักและเคร่ืองเคียง  

2. เลือกใชวัตถุดิบ อุปกรณเครื่องใช สําหรับทําน้ําพริก  เคร่ืองจ้ิมและเคร่ืองเคียง 
3. ทําน้ําพริก  เคร่ืองจ้ิม  และเครื่องเคียง  ดัดแปลงตํารับ จัดตกแตงผัก เคร่ืองเคียง และจัด
จําหนาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การทํานํ้าพริกและเคร่ืองจ้ิม  หลักการและเทคนิคการทํานํ้าพริกและ
เครื่องจ้ิม  การดัดแปลงตํารับและพัฒนานํ้าพริกและเคร่ืองจ้ิม  การเลือกวัตถุดิบ  การจัดตกแตงผักและ
เคร่ืองเคียง   การจัดจําหนาย 
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2402 – 2010  อาหารมังสวิรัต ิ        2   (3) 
   (Vegetarian  Food) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความเขาใจหลักการประกอบอาหารมังสวิรัติ  การเลือกใชวัตถุดิบ อุปกรณเคร่ืองใช และ
การดัดแปลงอาหารมังสวิรัติ 

2. มีความสามารถประกอบอาหารมังสวิรัติ คาว หวาน ดัดแปลงอาหารมังสวิรัติใหเหมาะสม
กับโอกาส และจัดจําหนาย 

3. มีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความมีระเบียบเรียบรอย ประณีต  รอบคอบและมี
ความรับผิดชอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลกัการประกอบอาหารมังสวิรัติ  การใชวัตถุดิบ อุปกรณเคร่ืองใช  และการดัดแปลง
อาหารมังสวิรัติ 

2. เลือกวัตถุดิบ  และอุปกรณสําหรับทําอาหารมังสวิรัติ 
3. ประกอบอาหารมังสวิรัติคาวหวาน ดัดแปลงอาหารใหเหมาะสมกับโอกาสและจัดจําหนาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   การประกอบอาหารมังสวิรัติ  คาว  หวาน  ความรูเกี่ยวกับอาหาร 

มังสวิรัติ  ความหมาย   ความสําคัญและประโยชนของอาหารมังสวิรัติ  การเลือก  การใชวัตถุดิบ  
หลักการประกอบอาหารมังสวิรัติ  การดัดแปลงอาหารมังสวิรัติ  การจัดจําหนาย 
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2402 – 2011  อาหารจาํนวนมาก       3   (6) 
(Mass  Food) 

 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความรูหลักการทําอาหารจํานวนมาก  การวางแผนการปฏิบัติงาน การเตรียมวัตถุดิบ  
อุปกรณและบุคลากร  การทําและการใชตํารับมาตรฐาน 

2. มีความสามารถในการวางแผนสําหรับทําอาหารจํานวนมาก ทํา และใชตํารับมาตรฐาน 
3. มีความสามารถในการทําอาหารจํานวนมาก 
4. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ  และมีความ 
รับผิดชอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทําอาหารจํานวนมาก การวางแผนการปฏิบัติงาน การเตรียมวัตถุดิบ  อุปกรณ
และบุคลากร  การประกอบอาหารและการใชตํารับมาตรฐาน 

2. วางแผนการทําอาหารจํานวนมาก  
3. ทําและใชตํารับมาตรฐาน 
4. ทําอาหารจํานวนมากและบริการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การทําอาหารจํานวนมาก  การวางแผน การเตรียมวัตถุดิบ  อุปกรณและ
บุคลากร  การทําและใชตํารับมาตรฐานในการประกอบอาหารจํานวนมาก  หลักการและวิธีการทําอาหาร
จํานวนมาก 
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2402 – 2012  อาหารนานาชาติ       3   (6) 
   (International  Food) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความเขาใจหลักการประกอบอาหารนานาชาติ  ลักษณะของอาหารนานาชาติ  การเลือก
วัตถุดิบ  และอุปกรณเครื่องใชในการประกอบและบริการอาหาร 

2. มีความสามารถในการเลือกใชวัตถุดิบและอุปกรณเคร่ืองใชในการประกอบอาหารนานาชาติ 
3. มีความสามารถในการประกอบอาหารนานาชาติ  จัดตกแตงและบริการ 
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ 
และมีความรับผิดชอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการประกอบอาหารนานาชาติ  ประเภทและลักษณะอาหารนานาชาติ  การเลือก
วัตถุดิบและอุปกรณเครื่องใชในการประกอบและบริการอาหาร 

2. เลือกวัตถุดิบ และอุปกรณในการประกอบอาหารนานาชาต ิ
3. ประกอบอาหารนานาชาติ  จัดตกแตงและบริการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกอบอาหารนานาชาติ  ประเภทและลักษณะของอาหาร       
นานาชาติ  การเลือกวัตถุดิบ  การเลือกใชอุปกรณเคร่ืองใชในการประกอบและการบริการ  หลักการและ
วิธีการประกอบอาหารนานาชาติ 
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2402 – 2013  ขนมไทย        3   (6) 
   (Thai  Desserts) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความเขาใจการเลือก  การใชวัตถุดิบ  อุปกรณ  วิธีการและเทคนิคการทําขนมไทย  การ
บรรจุภัณฑและจัดจําหนาย 

2. มีความสามารถในการเตรียมวัตถุดิบ  เลือกใชอุปกรณเครื่องใชในการทําขนมไทย 
3. มีความสามารถในการทําขนมไทย  จัดตกแตง  บรรจุภัณฑและจัดจําหนาย 
4. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต  รอบคอบ และมีความ               
รับผิดชอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจการเลือกวัตถุดิบและอุปกรณ  วิธีการและเทคนิคการทําขนมไทย  การบรรจุภัณฑและ
การจัดจําหนาย 

2. เลือก ใช อุปกรณเครื่องใชในการทําขนมไทย 
3. เตรียมวัตถุดิบในการทําขนมไทย 
4. ทําขนมไทย  จัดตกแตง  บรรจุภัณฑและจัดจําหนาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การเลือก การใชวัตถุดิบในการทําขนมไทย ประเภทของขนมไทย การ
เลือกใชอุปกรณในการทําขนมไทย  วิธีการและเทคนิคการทําขนมไทย  บรรจุภัณฑและจัดจําหนาย 
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2402 – 2014  ขนมไทยเพ่ือการคา       3   (6) 
   (Commercial  Thai  Desserts) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความเขาใจการวางแผน  การเตรียมวัตถุดิบ  การเลือกใชอุปกรณเคร่ืองใช การทําตํารับ
มาตรฐานและการทําขนมไทยเพื่อการคา 

2. มีความสามารถในการวางแผน  เตรียมวัตถุดิบ  เลือกใชอุปกรณเคร่ืองใชในการทําขนมไทย
เพ่ือการคา 

3. มีความสามารถในการทําตํารับมาตรฐานและประกอบขนมไทยเพื่อการคา จัดตกแตง    
บรรจุภัณฑและจําหนาย 

4. มีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีตรอบคอบ  และ 
มีความรับผิดชอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจการวางแผน การเตรียมวัตถุดิบ การเลือกอุปกรณเคร่ืองใช และการทําตํารับมาตรฐาน 
2. เตรียมวัตถุดิบ เลือกอุปกรณเครื่องใชในการทําขนมไทยเพื่อการคา 
3. ทําตํารับมาตรฐานและประกอบขนมไทยเพื่อการคา จัดตกแตง  บรรจุภัณฑและจัดจําหนาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การวางแผน  การเตรียมวัตถุดิบ  การเลือกใชอุปกรณเคร่ืองใช  การทํา
และใชตํารับมาตรฐานในการทําขนมไทยเพื่อการคา  การทําขนมไทยเพื่อการคา 
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2402 – 2015  เคร่ืองด่ืมและไอศกรีม       2   (3) 
   (Beverage  and  Ice-Cream) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความเขาใจหลักการและเทคนิคการทําเครื่องด่ืมและไอศกรีม การเลือก การเตรียมวัตถุดิบ 
การเก็บรักษาวัตถุดิบ  การเลือกใชอุปกรณเคร่ืองใช  การจัดตกแตงและการพัฒนาผลิตภัณฑ
เคร่ืองด่ืมและไอศกรีม 

2. มีความสามารถในการเลือก และประยุกตใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับงาน 
3. มีความสามารถในการทําเคร่ืองด่ืม ไอศกรีม และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืมและ
ไอศกรีม 

4. มีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต  รอบคอบ 
และมีความรับผิดชอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและเทคนิคการทําเครื่องด่ืมและไอศกรีม  การเลือก  การเตรียมวัตถุดิบ  การ
เลือกใชอุปกรณและการจัดตกแตง  

2. เตรียมวัตถุดิบ  และอุปกรณในการทําเคร่ืองด่ืมและไอศกรีม 
3. ทําเคร่ืองด่ืมและไอศกรีม  จัดตกแตง  และพัฒนาผลิตภัณฑ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การทําเครื่องดื่มและไอศกรีม การเลือก  การเตรียม  และการเก็บรักษา
วัตถุดิบ  การเลือก  ใชอุปกรณเคร่ืองใชในการทําเคร่ืองด่ืมและไอศกรีม  การจัดตกแตงและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ 
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2402 – 2016  ศิลปะการตกแตงอาหารและโตะอาหาร     2   (3) 
   (Art  of  Food  Garnishing  and  Table  Setting) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความเขาใจการใชหลักศิลปะในการออกแบบตกแตงอาหาร  ตกแตงโตะอาหาร การ
เลือกใชวัสดุในการตกแตงโตะอาหาร  การพับผาเช็ดมือ  การปูโตะ  การตกแตงอาหารใน 
โอกาสตาง ๆ 

2. มีความสามารถนําหลักศิลปะมาประยุกตใชในการตกแตงอาหารและจานอาหาร 
3. สามารถพับผาเช็ดมือ และปูโตะอาหารไดหลายรูปแบบ 
4. มีความสามารถออกแบบตกแตงโตะอาหาร  เลือกใชวัสดุตกแตงโตะอาหาร  จัดวางสิ่ง 
ตกแตงบนโตะอาหาร  ตกแตงโตะอาหารไดเหมาะสมกับโอกาส  และมีความคิดริเริ่มสราง 
สรรคงาน 

5. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ 
และมีความรับผิดชอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักศิลปะในการออกแบบตกแตงอาหารและโตะอาหาร การเลือกใชวัสดุในการ
ตกแตงโตะอาหาร  การพับผาเช็ดมือ การปูโตะ การตกแตงอาหารในโอกาสตาง ๆ  

2. พับผาเช็ดมือและปูโตะอาหาร 
3. ออกแบบตกแตงอาหารและโตะอาหาร ไดเหมาะสมกับโอกาส 
4. ตกแตงอาหารและโตะอาหาร 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การใชศิลปะในการตกแตงอาหาร  การออกแบบการตกแตงโตะอาหาร  
การเลือกใชวัสดุในการตกแตงโตะอาหาร  การพับผาเช็ดมือ  การปูโตะ  การตกแตงโตะอาหารในโอกาส
ตาง ๆ 
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2402 – 2017  เบเกอรี่เบื้องตน        3   (6) 
   (Introduction  to  Bakery) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความเขาใจหลักการและวิธีการทําคุกกี้  เคก  พาย  ขนมปงและโดนัท  การเลือกวัตถุดิบ    
ที่ใชในการทําเบเกอรี ่ การเลือก ใชอุปกรณเคร่ืองใช 

2. สามารถเลือก ใชวัตถุดิบ อุปกรณเครื่องใชและประยุกตใชเทคโนโลยีไดเหมาะสมกับงาน 
3. มีความสามารถในการทําคุกกี ้ เคก  พาย  ขนมปงและโดนัทอยางงาย  จัดตกแตง บรรจุภัณฑ
และจัดจําหนาย 

4. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบและ
ปลอดภัย 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและวิธีการทําคุกกี้ เคก พาย ขนมปงและโดนัท การเลือกวัตถุดิบ การใช
อุปกรณเคร่ืองใช 

2. เลือกใชวัตถุดิบ อุปกรณเครื่องใชและประยุกตใชเทคโนโลย ี
3. ทําคุกกี้ เคก พาย ขนมปงและโดนัท จัดตกแตงบรรจุภัณฑและจัดจําหนาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักและวิธีการทําผลิตภัณฑเบเกอร่ี คําศัพท การเลือกวัตถุดิบ การ
เลือกใชอุปกรณเคร่ืองใชในการทําเบเกอร่ี  การทําคุกกี ้ เคก  พาย  ขนมปงและโดนัทอยางงาย 
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2402 – 2018  เบเกอรี่เพื่อการคา       3   (6) 
   (Commercial  Bakery) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความสามารถในการเลือกใช และเตรียมวัตถุดิบสําหรับทําคุกกี ้เคก พาย ขนมปง และโดนัท 
2. มีความสามารถในการใชเคร่ืองมืออุปกรณ และนําเทคโนโลยีมาใชไดเหมาะสมกับงาน  
เบเกอร่ี 

3. มีความสามารถในการจัดทําและใชตํารับมาตรฐาน 
4. มีความสามารถในการทําผลิตภัณฑเบเกอรี่เพื่อการคา พัฒนาและดัดแปลง  ผลิตภัณฑ  บรรจุ
ภัณฑและจัดจําหนาย 

5. มีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ  
ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกและเตรียมวัตถุดิบสําหรับทําคุกกี้ เคก พาย ขนมปงและโดนัท 
2. เลือกอุปกรณและใชเทคโนโลยีไดเหมาะสม 
3. ผลิตเบเกอรี่เพื่อการคา พัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑและจัดจําหนาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัต ิ การวางแผนการปฏิบัติงาน การเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณเคร่ืองใช การทําและการใชตํารับ
มาตรฐาน  การทําผลิตภัณฑเบเกอร่ีเพ่ือการคา  การพัฒนาผลิตภัณฑ  การบรรจุภัณฑและจัดจําหนาย 
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2402 – 2019   เคกและการแตงหนาเคก       3   (6) 
   (Cake and Cake Decoration) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความเขาใจการเลือก ใชวัตถุดิบ อุปกรณในการทําเคก  การทําหนาเคก  การแตงหนาเคก
และประดิษฐวัสดุตกแตงหนาเคก 

2. มีความสามารถเลือกใชวัสดุอุปกรณและประยุตกใชเทคโนโลยีไดเหมาะสมกับงาน 
3. มีความสามารถในการทําเคก ทําครีมแตงหนาเคก และประดิษฐวัสดุตกแตงหนาเคก 
4. มีความสามารถในการแตงหนาเคกไดเหมาะสมกับโอกาส  บรรจุภัณฑ  และจัดจําหนาย 
5. มีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  ขยัน  อดทน
คอบและมีความรับผิดชอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจการเลือกใชวัตถุดิบ อุปกรณในการทําเคก การทําหนาเคก การแตงหนาเคก และ
ประดิษฐวัสดุตกแตงหนาเคก 

2. เลือกวัตถุดิบ  อุปกรณและประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
3. ทําเคก  ทําวัสดุแตงหนาเคก แตงหนาเคก บรรจุภัณฑและจัดจําหนาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การเลือกใชวัตถุดิบในการทําเคกและแตงหนาเคก การเลือกใชอุปกรณ
ในการทําเคกและแตงหนาเคก  วิธีการทําเคกและครีมแตงหนาเคก  การแตงหนาเคก  การประดิษฐวัสดุ
ตกแตงหนาเคก 
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2402 – 2020  การบรรจภุณัฑอาหาร      2   (3) 
   (Food  Packaging) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความเขาใจการเลือกใชบรรจุภัณฑใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑอาหาร  คุณสมบัติของวัสดุที่
นํามาใชทําบรรจุภัณฑ  และหลักการทําบรรจุภัณฑจากวัสดุธรรมชาติ 

2. มีความสามารถในการใชบรรจุภัณฑไดเหมาะสมกับชนิดของอาหาร 
3. มีความสามารถทําบรรจุภัณฑอาหารจากวัสดุธรรมชาติ 
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  และรอบคอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจคุณสมบัติของวัสดุที่นํามาใชทําบรรจุภัณฑ หลักการทําบรรจุภัณฑ การเลือกใชบรรจุ
ภัณฑใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑอาหาร 

2. เลือกใชบรรจุภัณฑไดเหมาะสมกับผลิตภัณฑอาหาร 
3. ทําบรรจุภัณฑอาหารจากวัสดุธรรมชาติ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การทําบรรจุภัณฑอาหาร  ชนิดและคุณสมบัติของวัสดุที่ใชในการทํา
บรรจุภัณฑอาหาร  การเลือกใชบรรจุภัณฑใหเหมาะสมกับอาหาร  การทําบรรจุภัณฑอาหารจากวัสดุ
ธรรมชาติ 
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2402 – 2021  เทคนิคการสาธิต        2   (4) 
   (Demonstration  Techniques) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความเขาใจหลักการเตรียมการสาธิต  หลักการและเทคนิคการสาธิต  การประเมินผลการ
สาธิต 

2. มีความสามารถในการเตรียมการสาธิต และใชอุปกรณการสาธิต 
3. มีความสามารถในการสาธิต  ประเมินผลการสาธิตและปรับปรุงพัฒนาเทคนิคการสาธิต 
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต  รอบคอบ 
และมีความรับผิดชอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการเตรียมการสาธิต  การเลือกใชอุปกรณการสาธิต  หลักการและเทคนิค                  
การสาธิต  การประเมินผลการสาธติ 

2. เตรียมการสาธิตและใชอุปกรณการสาธิต 
3. สาธิตและประเมินผลการสาธิต 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การสาธิต  การเตรียมการสาธิต  การเลือกและการใชอุปกรณการสาธิต  
หลักการและเทคนิคการสาธิต  การประเมินผลการสาธติ 
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2402 – 2022  การจดัการรานอาหาร       3   (4) 
   (Food  Shop  Management) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความเขาใจรูปแบบและการจัดต้ังกิจการรานจําหนายอาหาร  การทําอาหารเพ่ือจําหนาย 
การเลือกอุปกรณเครื่องใชเหมาะสมกับประเภทรานอาหาร  การบรรจุภัณฑอาหาร  การคิด
ตนทุน  การทําบัญชีและการเสียภาษี 

2. มีความสามารถเลือก ใช อุปกรณเคร่ืองใชเหมาะสมกับประเภทรานอาหาร 
3. มีความเขาใจกระบวนการดําเนินกิจการรานอาหาร 
4. มีความสามารถวิเคราะหความตองการของตลาดเกี่ยวกับธุรกิจอาหาร 
5. มีความสามารถเตรียมการดําเนินงานกิจการรานอาหาร 
6. มีเจตคติที่ดีตออาชีพธุรกิจอาหารและมีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความขยัน     
ซื่อสัตย  อดทน และมีความรับผิดชอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจรูปแบบและการจัดต้ังกิจการรานจําหนายอาหาร การทําอาหารเพื่อจําหนาย การตลาด
เกี่ยวกับงานอาหาร การเลือกใชอุปกรณใหเหมาะสมกับประเภทรานอาหาร การบรรจุภัณฑ
อาหาร การคิดตนทุน การทําบัญชีและการเสียภาษี 

2. เลือกใชอุปกรณ เคร่ืองใชเหมาะสมกบัประเภทรานอาหาร 
3. วิเคราะหความตองการของตลาดเกี่ยวกับธุรกิจรานอาหาร 
4. วางแผนเตรียมการดําเนินงานกจิการรานอาหาร 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การวางรูปแบบและการจัดต้ังกิจการรานจําหนายอาหาร  ความรู
เกี่ยวกับการทําอาหารเพื่อจัดจําหนาย  การตลาดเกี่ยวกับงานอาหาร  การเลือกอุปกรณเคร่ืองใชให
เหมาะสมกับประเภทของรานอาหาร  การบรรจุภัณฑอาหาร  การคิดตนทุน  การทําบัญชีและการเสียภาษี 
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2402 – 2023  การใชคอมพิวเตอรในธุรกิจอาหาร     2   (3) 
   (Computer  Use  in  Food  Business) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความเขาใจบทบาทของคอมพิวเตอรกับธุรกิจอาหาร  การประยุกตระบบงานคอมพิวเตอร
ใชกับงานอาหาร  การใชโปรแกรมพิมพตํารับอาหาร  เมนูอาหาร  แผนพับ  ใบปลิวโฆษณา
รานอาหารและการพมิพนามบัตร  การคํานวณรายไดคาใชจายของรานอาหารดวยโปรแกรม
ตารางงาน  การสืบคนขอมูลทางอาหารดวยอินเตอรเน็ต 

2. มีความสามารถใชคอมพิวเตอรในงานธุรกจิอาหาร 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจอาหาร 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจบทบาทของคอมพิวเตอรกับธุรกิจอาหาร การประยุกตระบบงานคอมพิวเตอรใชกับ
งานอาหาร การสืบคนขอมูลอาหารดวยระบบเครือขาย 

2. ใชคอมพิวเตอรในงานอาหาร 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ บทบาทของคอมพิวเตอรกับธุรกิจอาหาร  การประยุกตระบบงาน
คอมพิวเตอรในรานอาหาร  การใชโปรแกรมพิมพตํารับอาหาร  เมนูอาหาร  แผนพับ  ใบปลิวโฆษณา
รานอาหารและการพิมพนามบัตร  การคํานวณรายได  คาใชจายของรานอาหารดวยโปรแกรมตารางงาน  
การสืบคนขอมูลท่ีเก่ียวกับอาหารทางอินเตอรเน็ต 
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2402 – 2024  ภาษาอังกฤษเพื่องานอาหารและโภชนาการ    2   (3) 
   (English  For  Food  and  Nutrition) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรู  ความเขาใจความหมาย  ความสําคัญและประโยชนของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  
เพ่ืองานอาหารและโภชนาการ 

2. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท  สํานวน  การอาน  การเขียน  และการสนทนาในงาน
อาหารและโภชนาการ 

3. มีความสามารถในการอาน  การเขียนและการสนทนาในงานวิชาชีพอาหารและโภชนาการ 
4. มีความสามารถในการเขียนรายงาน และเขียนจดหมายเกี่ยวกับงานอาชีพ 
5. มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือใชในงานอาหารและโภชนาการ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจคําศัพท สํานวน การอาน การเขียน และการสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานอาหาร
และโภชนาการ  การเขียนรายงานและการเขียนจดหมายเกี่ยวกับงานอาชีพ 

2. ฟง  อาน เขียน และสนทนาเกี่ยวกับงานอาหารและโภชนาการ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การใชคําศัพท  สํานวน  การอาน  การเขียน  และการสนทนาในงาน
อาหารและโภชนาการ  การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  การเขียนรายงานและการเขียนจดหมายเกี่ยวกับ
งานอาชีพ 
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คําอธิบายรายวิชา 
สาขางานแปรรูปอาหาร 

 
2402 – 2101  การถนอมและแปรรูปอาหาร  2      3   (6) 
   (Food  Preservation  and  Processing  II) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความเขาใจหลักการถนอมอาหาร  การแปรรูปอาหาร การเลือกใชวัตถุดิบในทองถิ่น 
เคร่ืองมืออุปกรณและเทคโนโลยีท่ีใชในการถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 

2. มีความเขาใจข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพ  การพัฒนาผลิตภัณฑ  และการจัดจําหนาย 
3. สามารถถนอมอาหาร  แปรรูปอาหาร ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ และพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหม ๆ  บรรจุภัณฑเพ่ือจําหนาย  โดยประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

4. ตระหนักถึงความสําคัญ เร่ืองความปลอดภัยของกระบวนการแปรรูปอาหาร มีกิจนิสัยในการ
ทํางานดวยความขยัน  อดทน  รอบคอบ และมีความรับผิดชอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการถนอมและแปรรูปอาหาร  ปจจัยที่มีผลตอการถนอมและแปรรูปอาหาร             
การเลือกวัตถุดิบ   อุปกรณและเทคโนโลยี  การตรวจสอบคุณภาพ   การบรรจุภัณฑ                
การพัฒนาผลิตภัณฑ  และการจัดจําหนาย 

2. เตรียมวัตถุดิบ  และ อุปกรณสําหรับถนอมและแปรรูปอาหาร 
3. ใชเทคโนโลยี  สําหรับถนอมและแปรรูปอาหาร 
4. ถนอมและแปรรูปอาหารตามขั้นตอนกระบวนการ  ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ  พัฒนา
ผลิตภัณฑ  บรรจุภัณฑ  เก็บรักษาและจัดจําหนาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหารเพื่อการคา  ปจจัยที่มีผลตอการ
ถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร  การใชวัตถุดิบทั่วไปและวัตถุดิบในทองถิ่น  การใชเคร่ืองมืออุปกรณ
และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน การตรวจสอบคุณภาพ  การบรรจุภัณฑ  การพัฒนาผลิตภัณฑ  การจัดจําหนาย 
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2402 – 2102  การแปรรูปเน้ือสัตว        3   (5) 
(Meat  Processing)      

   (วิชาท่ีตองเรียนกอน  2402-1004  การถนอมและแปรรูปอาหาร  1) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความเขาใจ หลักการ  องคประกอบทางเคมีและการเปลี่ยนแปลงของเน้ือสัตวหลังการฆา 
การเลือกใชวัตถุดิบ อุปกรณและเคร่ืองมือ 

2. มีความเขาใจกระบวนการแปรรูปเน้ือสัตว  การพัฒนาผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ และการจัด
จําหนาย 

3. สามารถแปรรูปเน้ือสัตว ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ และพัฒนาผลิตภัณฑใหม  ๆ         
บรรจุภัณฑ เพ่ือจัดจําหนาย โดยประยุกตใชเทคโนโลยี 

4. ตระหนักถึงความสําคัญ เร่ืองความปลอดภัยของอาหาร และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม         
มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความขยัน อดทน รอบคอบและมีความรับผิดชอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการ องคประกอบทางเคมี การเปลี่ยนแปลงของเนื้อสัตวหลังการฆา การเลือกใช
วัตถุดิบ อุปกรณและเคร่ืองมือ 

2. เขาใจกระบวนการแปรรูปเน้ือสัตว การพัฒนาผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ  และการเก็บรักษา 
3. เตรียมวัตถุดิบ  และอุปกรณ  ในการแปรรูปเน้ือสัตว 
4. ใชเทคโนโลยีในการแปรรูปเน้ือสัตว 
5. แปรรูปเน้ือสัตว ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑและพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ  เก็บรักษา
และจัดจําหนาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การแปรรูปเน้ือสัตว ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน ประเภทและ
ชนิดของการแปรรูปเน้ือสัตว  องคประกอบทางเคมีของเนื้อสัตว  การเปลี่ยนแปลงของเน้ือสัตวหลังการ
ฆา  การตัดซากสัตว  การเลือกใชและเตรียมวัตถุดิบ  สารเคมี  เคร่ืองเทศ  อุปกรณและเคร่ืองมือในการ
แปรรูปเน้ือสัตว  การวางแผนการผลิต หลักการ  วิธีการ  และเทคนิค การแปรรูป  การตรวจสอบคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ  การบรรจุภัณฑ  การเก็บรักษา  การจัดจําหนาย  การพัฒนาผลิตภัณฑ  การสุขาภิบาล  และ
รักษาสิ่งแวดลอม 
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2402 – 2103  การแปรรูปผักและผลไม       3   (5) 
   (Fruits  and  Vegetables  Processing) 
   (วิชาท่ีตองเรียนกอน  2402-1004  การถนอมและแปรรูปอาหาร  1) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความเขาใจ หลักการ ประเภทและชนิดของการแปรรูปผักและผลไม องคประกอบทางเคมี
ของผักและผลไม  การเปลี่ยนแปลงของผักและผลไมหลังการเก็บเกี่ยว การเลือกใชวัตถุดิบ 
อุปกรณและเครื่องมือในการแปรรูปผักและผลไม  

2. มีความเขาใจกระบวนการแปรรูปผักและผลไม การพัฒนาผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ และ
การจัดจําหนาย 

3. สามารถแปรรูปผักและผลไม  ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ และพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ 
บรรจุภัณฑและจัดจําหนาย โดยประยุกตใชเทคโนโลยี 

4. ตระหนักถึงความสําคัญ เร่ืองความปลอดภัยของอาหาร และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม         
มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความขยัน อดทน รอบคอบและมีความรับผิดชอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการ ประเภทและชนิดการแปรรูปผักและผลไม  องคประกอบทางเคมี การ
เปลี่ยนแปลงของผักหลังการเก็บเกี่ยว การเลือกใชวัตถุดิบ อุปกรณและเคร่ืองมือ 

2. เขาใจกระบวนการแปรรูปผักและผลไม  การพัฒนาผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ  และการเก็บ
รักษา 

3. เตรียมวัตถุดิบ  และอุปกรณ  ในการแปรรูปผักและผลไม 
4. ใชเทคโนโลยีในการแปรรูปผักและผลไม 
5. แปรรูปผักและผลไม ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ  พัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ  เก็บรักษา 
และจัดจําหนาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การแปรรูปผักและผลไม  ความหมาย  ความสําคัญ  ประโยชน  
ประเภทและชนิดของการแปรรูปผักและผลไม  องคประกอบทางเคมีของผักและผลไม  การเปลี่ยนแปลง
หลังการเก็บเกี่ยว  การเลือกใชและเตรียมวัตถุดิบ  การเลือกใชอุปกรณและเคร่ืองมือในการแปรรูปผัก  
และผลไม  การวางแผนการผลิต หลักการ วิธีการและเทคนิคการแปรรูปผักและผลไม  การตรวจสอบ
คุณภาพของผลิตภัณฑ  การบรรจุภัณฑ  การเก็บรักษา  การจัดจําหนาย  การพัฒนาผลิตภัณฑ  การ
สุขาภิบาลและรักษาสิ่งแวดลอม 
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2402 – 2104  การแปรรูปธัญพืช       3   (5) 
   (Cereal  Processing) 
   (วิชาท่ีตองเรียนกอน  2402-1004  การถนอมและแปรรูปอาหาร  1) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความเขาใจ หลกัการแปรรูปธญัพืช ประเภทและชนิดของการแปรรูปธัญพืช องคประกอบ
ของเมล็ดธัญพืช การเลือกใชวัตถุดิบ อุปกรณและเคร่ืองมือในการแปรรูปธัญพืช 

2. มีความเขาใจกระบวนการแปรรูปธัญพืช  การพัฒนาผลิตภัณฑ  การบรรจุภัณฑ และการจัด
จําหนาย 

3. สามารถแปรรูปธัญพืช  ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ  และพัฒนาผลิตภัณฑใหม  ๆ             
บรรจุภัณฑเพ่ือจัดจําหนาย  โดยประยุกตใชเทคโนโลยี 

4. ตระหนักถึงความสําคัญ เร่ืองความปลอดภัยของอาหาร และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม         
มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความขยัน อดทน รอบคอบและมีความรับผิดชอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลกัการแปรรูปธัญพืช  ประเภทและชนิดการแปรรูปธัญพืช องคประกอบทางเคม ีการ
เปลี่ยนแปลงของธัญพืชหลังการเก็บเกี่ยว การเลือกใชวัตถุดิบ อุปกรณและเคร่ืองมือในการ
แปรรูปธัญพืช 

2. เขาใจกระบวนการแปรรูปธัญพืช  การพัฒนาผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ และการเก็บรักษา 
3. เตรียมวัตถุดิบ  และอุปกรณ   ในการแปรรูปผักและผลไม 
4. ใชเทคโนโลยีในการแปรรูปธญัพืช 
5. แปรรูปธัญพืช  ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ  พัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ  เก็บรักษา  และ
จัดจําหนาย  

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การแปรรูปธัญพืช  ความหมาย  ความสําคัญ  ประโยชน  ประเภทและ
ชนิดของการแปรรูปธัญพืช  องคประกอบของเมล็ดธัญพืช  การเลือกใชและเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณและ
เคร่ืองมือในการแปรรูปธัญพืช  การวางแผนการผลิต หลักการ วิธีการ และเทคนิคการแปรรูปธัญพืช   
การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ  การบรรจุภัณฑ การเก็บรักษา การจัดจําหนาย การพัฒนาผลิตภัณฑ  
การสุขาภิบาลและรักษาสิ่งแวดลอม 
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2402 – 2105  การแปรรูปนํ้านม         3   (5) 
   (Milk  Processing) 
   (วิชาท่ีตองเรียนกอน  2402-1004  การถนอมและแปรรูปอาหาร  1) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความเขาใจ หลักการ ประเภทและชนิดของการแปรรูปนํ้านม องคประกอบทางเคมีของ    
นํ้านม  การสรางและการหลั่งนํ้านม  การเลือกใชวัตถุดิบ  อุปกรณและเคร่ืองมือในการ       
แปรรูปนํ้านม 

2. มีความเขาใจกระบวนการแปรรูปนํ้านม  การพัฒนาผลิตภัณฑ  การบรรจุภัณฑ  และการจัด
จําหนาย 

3. มีความสามารถแปรรูปนํ้านม  ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ และพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ 
บรรจุภัณฑเพ่ือจัดจําหนาย และประยุกตใชเทคโนโลย ี

4. ตระหนักถึงความสําคัญ เร่ืองความปลอดภัยของอาหาร และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม         
มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความขยัน อดทน รอบคอบและมีความรับผิดชอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการ  ประเภทและชนิดการแปรรูปนํ้านม องคประกอบทางเคมีของนํ้านม การ 
สรางและการหลั่งน้ํานม การเลือกใชวัตถุดิบ อุปกรณและเครื่องมือในการแปรรูปน้ํานม 

3. เขาใจกระบวนการแปรรูปนํ้านม  การพัฒนาผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ และการเก็บรักษา 
4. เตรียมวัตถุดิบ  และอุปกรณในการแปรรูปนํ้านม 
5. ใชเทคโนโลยี  ในการแปรรูปนํ้านม 
6. แปรรูปนํ้านม  ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ  พัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ  เก็บรักษา และ
จัดจําหนาย  

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การแปรรูปนํ้านม  ความหมาย  ความสําคัญ  ประโยชน  ประเภทและ
ชนิดของการแปรรูปนํ้านม  องคประกอบทางเคมีของนํ้านม  การสรางและการหลั่งนํ้านม  การเลือกใช
และเตรียมวัตถุดิบ  อุปกรณและเคร่ืองมือในการแปรรูปนํ้านม  การวางแผนการผลิต  หลักการ วิธีการ 
และเทคนิคการแปรรูปน้ํานม  การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ  การบรรจุภัณฑ  การเก็บรักษา  การ
จัดจําหนาย  การพัฒนาผลิตภัณฑ  การสุขาภิบาลและรักษาสิ่งแวดลอม 
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2402 – 2106  การแปรรูปสัตวนํ้า      3  (5) 
  (Aquatic  Animals  Processing) 

 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับชนิด  และประเภทของสัตวนํ้าจืดและสัตวนํ้าเค็ม  องคประกอบทาง
กายภาพ  ทางเคมีและชีวภาพของสัตวน้ํา  หลักการแปรรูปสัตวนํ้า  สาเหตุของการเสื่อมเสีย  
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ  มาตรฐานการตรวจสอบผลิตภัณฑสัตวนํ้า  และการพัฒนา          
ผลิตภัณฑ 

2. มีความสามารถแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑสัตวน้ํา 
3. มีเจตคติที่ดีตอการแปรรูปสัตวนํ้า  และตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย         
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความขยัน  อดทน  รอบคอบ  และมี
ความรับผิดชอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจเกี่ยวกับชนิด  ประเภทของสัตวนํ้าจืดและสัตวนํ้าเค็มที่ใชในอุตสาหกรรมอาหาร  
กระบวนการแปรรูปสตัวนํ้า 

2. แปรรูป  และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑสัตวน้ําตามมาตรฐานและกฎหมายอาหาร 
3. พัฒนาผลิตภัณฑสัตวน้ํา 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดและประเภทของสัตวนํ้าจืดและสัตวนํ้าเค็มที่ใชในอุตสาหกรรม
อาหาร  องคประกอบทางกายภาพ  ทางเคมีและชีวภาพของสัตวนํ้า  สาเหตุของการเสื่อมเสีย  การ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพของสัตวน้ําและผลิตภัณฑ  หลกัการแปรรูป  การบรรจุ  การเก็บรักษาและการขนสง  
การควบคุมคุณภาพ  มาตรฐานการตรวจสอบผลิตภัณฑ  และการพัฒนาผลิตภัณฑ 
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2402 – 2107   ผลิตภัณฑอาหารหมัก      2  (3) 
   (Fermentation  Product) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับประเภทของการหมัก  จุลินทรียที่เกี่ยวของกับการหมัก  หลักการหมัก  
การเลือกใชวัตถุดิบในการหมัก  การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ  คุณคาทางอาหารของอาหาร
หมัก  ผลิตภัณฑอาหารหมักตาง ๆ 

2. มีทักษะในกระบวนการหมัก และสามารถนําไปประกอบอาชีพได 
3. มีเจตคติที่ดีตอการหมัก  และตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย  ผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม  มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความขยัน  อดทน  และมีความรับผิดชอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจเกี่ยวกับประเภทของการหมัก  จุลินทรียที่ เกี่ยวของกับการหมัก  หลักการหมัก             
การเลือกใชวัตถุดิบในการหมัก  การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ  คุณคาทางอาหารของอาหาร
หมัก  ผลิตภัณฑอาหารหมักตาง ๆ 

2. หมักผลิตภัณฑตามกระบวนการ 
3. ควบคุมคุณภาพอาหารหมักและพัฒนาผลิตภัณฑ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของการหมัก  จุลินทรียที่เกี่ยวของกับการหมัก  หลักการหมัก  
การเลือกใชวัตถุดิบในการหมัก  การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ  คุณคาทางอาหารของอาหารหมัก               
ผลิตภัณฑอาหารหมักตาง ๆ 
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2402 – 2108  วิทยาศาสตรการอาหาร       2   (2) 
   (Food  Science) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความเขาใจถึงโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพ  ทางเคมีของธัญพืช แปง นํ้าตาล 
เน้ือสัตว ถั่วเมล็ดแหง ไข นํ้านม ผัก ผลไม ไขมันและน้ํามัน และปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของ
อาหาร 

2. สามารถประยุกตใชกับวิชาชีพอาหาร 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจโครงสรางและองคประกอบทางกายภาพ และทางเคมีของอาหารประเภทตาง ๆ  ปจจัย
ท่ีมีผลตอคุณภาพอาหาร  

2. ประยุกตความรูดานวิทยาศาสตรการอาหารใชกับงานวิชาชีพอาหาร 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ โครงสรางและองคประกอบทางกายภาพและทางเคมีของธัญพืช แปง นํ้าตาล    
เน้ือสัตว  ถั่วเมล็ดแหง  ไข  นํ้านม  ผัก  ผลไม  ไขมันและน้ํามัน  ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอาหาร 
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2402 – 2109  สารเจือปนอาหาร       2   (2) 
   (Food  Additives) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความเขาใจถึงความสําคัญ ประโยชน คุณสมบัติและการเลือกใชสารเจือปนอาหาร 
2. มีความเขาใจถึงผลของสารเจือปนที่มีตอจุลินทรีย  คุณลักษณะทางกายภาพ  ทางเคมี  และ
ประสาทสัมผัสของอาหาร 

3. ตระหนักถึงความสําคัญเร่ืองความปลอดภัยของการใชสารเจือปนอาหาร และผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม 

4. สามารถเลือกใชสารเจือปนอาหารไดเหมาะสมกับอาหาร  และปลอดภัย 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจความหมาย ความสําคัญ ประโยชน คุณสมบัติและการเลือกใชสารเจือปนอาหาร              
ผลของสารเจือปนที่มีตอจุลินทรีย  คุณลักษณะทางกายภาพ  ทางเคมี  และประสาทสัมผัส
ของอาหาร 

2. เลือกใชสารเจือปนอาหารไดเหมาะสมกับอาหารทั้งชนิดและปริมาณ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน ประเภท คุณสมบัติและการเลือกใชสารเจือปนอาหาร  
ผลของสารเจือปนท่ีมีตอจุลินทรีย  คุณลักษณะทางกายภาพ  ทางเคม ี และประสาทสัมผัสของอาหาร 
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2402 – 2110  การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร      2   (3) 
   (Food  Products  Development) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  การประเมิน          
คุณภาพ  และการยอมรับผลิตภัณฑอาหาร  การคนควาทดลองพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

2. มีความสามารถพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
3. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และมีเจตคติท่ีดีตอการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  การประเมินคุณภาพและ
การยอมรับผลิตภัณฑอาหาร  การคนควาทดลองพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

2. คนควา  ทดลอง  พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
3. ประเมินคุณภาพและการยอมรับผลิตภัณฑอาหาร 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  การประเมิน
คุณภาพและการยอมรับผลิตภัณฑอาหาร  การคนควาทดลองพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
 
 
 
 
 

รายวิชาสาํหรับทวิภาคี 
 ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชาและมาตรฐานรายวิชา
จากหมวดวิชาชีพ  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมิน  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมง  มีคา
เทากับ  1  หนวยกิต 
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คําอธิบายรายวิชา 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
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คําอธิบายรายวิชา 
วิชาชีพสาขาวิชา 

 
2403 – 1001  ดอกไมสด  1       3   (6) 
   (Flower  Arrangement  I) 
 

จุดประสงครายวิชา    เพ่ือให 
1. มีความเขาใจหลักการออกแบบ  เตรียมวัสดุอุปกรณ และวิธีเก็บรักษาชิ้นงาน 
2. มีทักษะในการรอยมาลัย  จัดพานดอกไม  ประดิษฐเคร่ืองแขวน  จัดตกแตงและนําไปใช 
3. มีทักษะในการจัดดอกไมรูปทรงพื้นฐาน 
4. คิดคํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย 
5. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  สะอาด        
ปลอดภัย  และลักษณะเปนเอกลักษณประจําชาติ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการออกแบบ  การเตรียมวัสดุ อุปกรณ      การประดิษฐการจัดและตกแตง      การ
เก็บรักษาชิ้นงาน 

2.    ออกแบบ   กําหนดวัสดุ อุปกรณ   ประดิษฐ จัดและตกแตงดอกไมสด 
3.    คํานวณตนทุน  กําหนดราคาและจัดจําหนาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับ  การออกแบบ  การเตรียมวัสดุอุปกรณ และวิธีเก็บรักษาชิ้นงาน        
การประดิษฐการจัดและตกแตงดอกไมสด   รอยมาลัยกลม  มาลัยตุม   จัดพานดอกไม  ประดิษฐเคร่ือง
แขวน  จัดตกแตงและนําไปใช    จัดดอกไมรูปทรงพ้ืนฐาน  คํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย 
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2403 – 1002  ดอกไมประดิษฐ 1      3   (6) 
   (Artificial  Flower  Making  I) 
 

จุดประสงครายวิชา    เพ่ือให 
1. มีความเขาใจในการเลือก  การเตรียม การใชและบาํรุงรักษาวัสดุอุปกรณ   การประดิษฐ และ
การจัดตกแตง 

2. มีทักษะในการประดิษฐดอกไมจากผาและวัสดุอื่น ๆและจัดตกแตงเพ่ือจําหนาย 
3. มีทักษะในการออกแบบและทําบรรจุภัณฑ   คํานวณตนทุนกําหนดราคาและจัดจําหนาย 
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ 
สะอาด และปลอดภัย 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 1.   เขาใจหลักการเลือก การเตรียม การใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ   การประดิษฐและการจัด  
                    ตกแตง  การออกแบบและทําบรรจุภัณฑ การคํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย 

2. เลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ  ประดิษฐและจัดตกแตงดอกไมประดิษฐ   
3. ออกแบบและทําบรรจุภัณฑ  คํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเลือก    การเตรียม      การใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณใน
การทําดอกไมประดิษฐ  การประดิษฐดอกไมจากผาและวัสดุอ่ืน การจัดตกแตง  การออกแบบ และทํา
บรรจุภัณฑ     ประดิษฐและจัดตกแตงดอกไมประดิษฐแบบตางๆ จากผาและวัสดุอื่น ๆ   ออกแบบและทํา
บรรจุภัณฑ  คํานวณตนทุนกําหนดราคาและจัดจําหนาย 
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2403 – 1003  เย็บ  ปก  ถัก       2  (4) 
   (Sawing  Embroidery  and  Kniting) 
 

จุดประสงครายวิชา    เพ่ือให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบ การเลือก การใชและการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณใน
การเย็บ ปก ถัก   หลักการ วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานเย็บ ปก ถัก   การออกแบบและ
ทําบรรจุภัณฑ 

2. มีทักษะในการออกแบบ    ประดิษฐเคร่ืองใชเคร่ืองตกแตง  เคร่ืองประดับจากวัสดุตาง ๆ  
3. มีทักษะในการออกแบบ และทําบรรจุภัณฑ   คํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย 
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ 
สะอาด และปลอดภัย 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการออกแบบ    การเลือก  การใชและการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณในการเย็บ ปก ถัก    
       หลักการ วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานเย็บ ปก ถัก   การออกแบบและทําบรรจุภัณฑ 

 2.    ออกแบบ    ประดิษฐเคร่ืองใชเคร่ืองตกแตง  เครื่องประดับจากวัสดุตาง ๆ 
 3.    ออกแบบ และทําบรรจุภัณฑ   คํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ  การเลือก  การใช  และการเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ              
ในการเย็บ ปก ถัก หลักการ วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานเย็บ ปก ถัก   การออกแบบและทําบรรจุ
ภัณฑ     ประดิษฐเคร่ืองใช เคร่ืองตกแตง  เคร่ืองประดับจากวัสดุตาง ๆตามสมัยนิยม     ออกแบบและ   
ทําบรรจุภัณฑ    คํานวณตนทุน  กําหนดราคาและจัดจําหนาย 
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2403 – 1004  การอนุบาลและดูแลเด็ก      2  ( 4) 
   (Child  Care) 
 

จุดประสงครายวิชา    เพ่ือให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะการเจริญเติบโต  จิตวิทยาการเลี้ยงอบรมเด็ก  การดูแลดาน
อาหาร  สุขภาพอนามัย อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล การทําของเลนสําหรับเด็ก การจัด
กิจกรรมนันทนาการ    การจัดและดําเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็ก   

2. มีทักษะในการดูแลเด็ก  ทําของเลนสําหรับเด็ก จัดกิจกรรมนันทนาการ และจัดสถานรับ
เลี้ยงเด็ก 

3. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ   ขยัน    อดทน   สะอาด  เสียสละ  
เอ้ือเฟอ และมเีมตตาตอเด็ก 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจ ลักษณะการเจริญเติบโต     จิตวิทยาการเล้ียงอบรมเด็ก    การดูแลดานอาหาร   สุขภาพ 
อนามัย      อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล        การทําของเลนสําหรับเด็ก      การจัดกิจกรรม
นันทนาการ    การจัดและดําเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็ก   

2.    ดูแลเด็ก  ทําของเลนสําหรับเด็ก จัดกิจกรรมนันทนาการ และจัดสถานรับเลี้ยงเด็ก 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ลักษณะการเจริญเติบโต จิตวิทยาการเลี้ยงอบรมเด็ก  การดูแล

ดานอาหาร  สุขภาพอนามัย  อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล  การทําของเลนสําหรับเด็ก  การจัดกิจกรรม
นันทนาการ  การจัดและดําเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็ก   ดูแลเด็ก  ทําของเลนสําหรับเด็ก จัดกิจกรรม
นันทนาการ และจัดสถานรับเลี้ยงเด็ก 
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2403 – 1005  งานคหกรรมครบวงจร      3   (6) 
   (Complete  Home  Economic  Service) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความเขาใจในหลักการ  วิธีการดําเนินงาน ธุรกจิบริการคหกรรม 
2. มีทักษะในการจัดการงานคหกรรม เกี่ยวกับการจัดดอกไม  การบริการอาหาร  การทําของ
ชํารวย ของที่ระลึก  การดูแลเด็กและผูสูงอาย ุ การตัดเย็บและซักรีดเครื่องใช  และอ่ืน ๆ โดย
วิเคราะหงานคหกรรม  วางแผนผลิต  บรรจุภัณฑ  คํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัด
จําหนาย   

3. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ 
สะอาด และปลอดภัย  มีความซื่อสัตย  ตรงตอเวลา  มีมนุษยสัมพันธ  รักงานบริการ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1.    เขาใจในหลักการ  วิธีการดําเนินงาน ธุรกจิบริการคหกรรม 
2. จัดการงานคหกรรม เกี่ยวกับการจัดดอกไม  การบริการอาหาร  การทําของชํารวย ของที ่       
ระลึก  การดูแลเด็กและผูสูงอาย ุ การตัดเย็บและซักรีดเครื่องใช  และอื่น ๆ โดยวิเคราะหงาน    

        คหกรรม  วางแผนผลิต  บรรจุภัณฑ  คํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย   
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวิเคราะหงานคหกรรม การวางแผน การผลิต  การบรรจุภัณฑ    การ
คิดคํานวณตนทุน กําหนดราคาขาย  การจัดจําหนาย    การดําเนินงานธุรกิจบริการคหกรรม ดานการจัด
ดอกไม  จัดเลี้ยงและบริการอาหาร  ใหเชาอุปกรณ  บริการของชํารวย ของที่ระลึก  ดูแลเด็กและผูสูงอาย ุ 
การตัดเย็บและซักรีด เคร่ืองใชตาง ๆ และการผลิตเชิงอุตสาหกรรม  การจัดทํารายงานและประเมินผล 
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2403 – 1006  ความรูเกี่ยวกับผูบริโภค      2   (2) 
   (Consumer  Knowledge) 
 

จุดประสงครายวิชา    เพ่ือให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบริโภค  บทบาท หนาที ่ สิทธ ิ  พฤติกรรม  การเลือกซื้อสินคา
และบริการของผูบริโภค  มาตรฐานสินคา  กฏหมาย   พระราชบัญญัติและหนวยงานที่
เก่ียวของกับผูบริโภค 

2. มีความสามารถในการวิเคราะหและแกไขปญหาเกีย่วกบัพฤติกรรมการบริโภค 
3. มีคุณลักษณะของผูบริโภคที่ด ี และตระหนักในบทบาท หนาที่และสิทธิของผูบริโภค 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 1.   เขาใจหลกัการบริโภค   บทบาท    หนาที ่   สิทธ ิ พฤติกรรม    การเลือกซื้อสินคาและบริการ 
                   ของผูบริโภค   มาตรฐานสินคา   กฎหมาย        พระราชบัญญัติและหนวยงานที่เกี่ยวของกับผู 
                   บริโภค 
 2.  วิเคราะหและแกไขปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ  ความหมาย  ความสําคัญของการบริโภค ปญหาของผูบริโภค สิทธิ พฤติกรรม 
การเลือกซื้อสินคาและบริการของผูบริโภค  มาตรฐานสินคา  กฎหมาย  พระราชบัญญัติและหนวยงาน    
ท่ีเก่ียวของกับผูบริโภค 
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2403 – 1007                      การประดิษฐบรรจภุณัฑดวยกระดาษ               2   (4) 
   (Paper Package Design and Making) 
 
จุดประสงครายวิชา    เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบ  การเลือกใชวัสดุ  การสรางแบบ และการทําแบบตัด 
       การประดิษฐบรรจุภัณฑดวยกระดาษ 
2. มีทักษะในการออกแบบ  สรางแบบ   ทําแบบตัด และประดิษฐบรรจุภัณฑดวยกระดาษ  
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน  ปฏบัิติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย    ประณีต   รอบคอบ  
ประหยัด 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 1.    เขาใจหลักการออกแบบ   การเลือกใชวัสดุ  การสรางแบบ และการทําแบบตัด 
 2.    ออกแบบ  กําหนดวัสด ุ  ประดิษฐบรรจุภัณฑดวยกระดาษรูปแบบตาง ๆ 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลกัการออกแบบ   การเลือกใชวัสดุ  การสรางแบบ และการทําแบบตัด 
การประดิษฐบรรจุภัณฑดวยกระดาษ     ประดิษฐบรรจุภัณฑดวยกระดาษรูปแบบตาง ๆ 
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คําอธิบายรายวิชา 
สาขางานคหกรรมการผลิต 

 
2403 – 2001    ดอกไมสด  2       3   (6) 
   (Flower  Arrangement  II) 
 

จุดประสงครายวิชา    เพ่ือให 
1. มีความเขาใจหลักการออกแบบ  การเลือก  การเตรียมวัสดุอุปกรณ และวิธีเก็บรักษาชิ้นงาน 
       หลักการประดิษฐและจัดดอกไมสด 
2. มีทักษะในการออกแบบ   ประดิษฐและจัดดอกไมสด  เพื่อใชในโอกาสตาง ๆ 
3. มีทักษะในการคํานวณตนทุนและ กําหนดราคาขาย 
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความประณีต  ประหยัด  และรักษาสิ่งแวดลอม 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการออกแบบ   การเลือก   การเตรียมวัสดุอุปกรณ และวิธีเก็บรักษาชิ้นงาน      
หลักการประดิษฐและจัดดอกไมสด 

2. ออกแบบ   กําหนดวัสดุอุปกรณ     ประดิษฐและจัดดอกไมสด  เพื่อใชในโอกาสตาง ๆ 
  3.    คํานวณตนทุนและกําหนดราคาขาย 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การออกแบบ  การเลือก  การเตรียมวัสดุอุปกรณ  และวิธีเก็บรักษา
ชิ้นงาน  การประดิษฐและจัดดอกไมสด     รอยมาลัยกลมลายตาง ๆ   มาลัยแบน  มาลัยโซ      ประดิษฐ
และจัดดอกไมสด เพื่อใชในงานอุปสมบท     งานมงคลสมรส  งานศพ  งานตกแตงสถานที่ตาง ๆ  จัด
ดอกไมตามหลักสากลและเชิงธุรกิจ   คํานวณตนทุนและกําหนดราคาขาย 
 



 

หลักสูตร  ปวช.  2545  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

160

2403 – 2002    ดอกไมประดิษฐ  2      3   (6) 
   (Artificial  Flower  Making  II) 
 

จุดประสงครายวิชา    เพ่ือให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบ  การเลือกใชวัสดุ   เคร่ืองมือ อุปกรณในการ
ประดิษฐดอกไมระบบอุตสาหกรรม    วิธีการใช และการบํารุงรักษาเคร่ืองมือ       การบรรจุ
ภัณฑ     การ คํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย 

2. มีความเขาใจหลักการประดิษฐดอกไมเลียนแบบธรรมชาติ การประดิษฐดอกไมเชิง         
สรางสรรค  และการผลติดอกไมระบบอุตสาหกรรม 

3. มีทักษะในการออกแบบ    ประดิษฐดอกไมเลียนแบบธรรมชาติ     ประดิษฐดอกไมเชิง
สรางสรรค    ผลิตดอกไมระบบอุตสาหกรรม   บรรจุภัณฑ    คํานวณตนทุน   กําหนดราคา
และจัดจําหนาย  

4. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ 
ประหยัดและปลอดภัย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1.   เขาใจหลักการออกแบบ    การเลือกวัสด ุ   เคร่ืองมือ     อุปกรณในการประดิษฐดอกไมระบบ 
      อุตสาหกรรม  วิธีการใช และการบํารุงรักษาเครื่องมือ     การประดิษฐดอกไมเลียนเลียนแบบ 
      ธรรมชาติ        การประดิษฐดอกไมเชิงสรางสรรค           การผลิตดอกไมระบบอุตสาหกรรม 
      การบรรจุภัณฑ   การคํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย 
2.   ออกแบบ     ประดิษฐและผลิตดอกไมระบบอุตสาหกรรม    ทําบรรจุภัณฑ      คํานวณตนทุน   
      กําหนดราคาและจัดจําหนาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ         การเลือกใชวัสดุ    เคร่ืองมือ       อุปกรณในการ 
ประดิษฐดอกไมระบบอุตสาหกรรม   วิธีการใช และ การบํารุงรักษาเคร่ืองมือ   การประดิษฐดอกไม
เลียนแบบธรรมชาติ     การประดิษฐดอกไมเชิงสรางสรรค    การผลิตดอกไมระบบอุตสาหกรรม        
ประดิษฐดอกไมเลียนแบบธรรมชาติ       ประดิษฐดอกไมเชิงสรางสรรค      ผลิตดอกไมระบบ
อุตสาหกรรม    การบรรจุภัณฑ   คํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย 
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2403 – 2003  ใบตองและแกะสลัก  1      3   (6) 
   (Banana  Leaf  Work  and  Carving  I) 
 

จุดประสงครายวิชา    เพ่ือให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบ  การเลือก การเตรียมวัสดุอุปกรณและวิธีเก็บรักษา
ชิ้นงาน  การประดิษฐ งานใบตองและแกะสลัก  การจัดตกแตงและนําไปใช การคํานวณ
ตนทุนและกําหนดราคา 

2. มีทักษะในการออกแบบ  ประดิษฐงานใบตองและแกะสลักผัก ผลไม  จัดตกแตง  คํานวณ
ตนทุนและกําหนดราคา 

3. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ 
สะอาด และปลอดภัย  มีลักษณะอันเปนเอกลักษณประจําชาติ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการออกแบบ   การเลือก   การเตรียมวัสดุอุปกรณและวิธีเก็บรักษาชิ้นงาน      การ   
                     ประดิษฐงานใบตองและแกะสลัก      การจัดตกแตงและนําไปใช      การคํานวณตนทุนและ  
                     กําหนดราคา 

2.   ออกแบบ    ประดิษฐงานใบตองและแกะสลักผัก ผลไม       การจัดตกแตง      คํานวณตนทุน  
      และกําหนดราคา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การออกแบบ  เลือก  เตรียมวัสดุอุปกรณและวิธีเก็บรักษาชิ้นงาน  การ
ประดิษฐงานใบตองและแกะสลัก  การจัดตกแตงและการนําไปใช     ประดิษฐกระทงดอกไม  กระทง
ลอย  บายศรี  แกะสลักผัก  ผลไม  จัดตกแตง       คํานวณตนทุนและกําหนดราคา 
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2403 – 2004    ใบตองและแกะสลัก  2      3   (6) 
   (Banana  Leaf  Work  and  Craving  II) 
 

จุดประสงครายวิชา    เพ่ือให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบ   การเลือก  การเตรียมวัสดุอุปกรณและวิธีเก็บรักษา
ชิ้นงาน  เทคนิคการประดิษฐใบตองและแกะสลัก  การคํานวณตนทุนและกําหนดราคา  

2. มีทักษะในการออกแบบ    ประดิษฐงานใบตองและแกะสลักผัก ผลไม และวัสดุอ่ืนๆ เพื่อ
ใชในโอกาสตาง ๆ    คํานวณตนทุนและกําหนดราคา 

3. มีทักษะในการแสวงหาความรู   คิดริเร่ิมสรางสรรค และพัฒนางานใหมีคุณภาพ 
4. มีกิจนิสัยการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ  
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และรักษาสิ่งแวดลอม  

 
มาตรฐานรายวิชา 

1.    เขาใจหลักการออกแบบ   การเลือก  การเตรียมวัสดุอุปกรณและวิธีเก็บรักษาชิ้นงาน  เทคนิค 
       การประดิษฐใบตองและแกะสลกั   การคํานวณตนทุนและกําหนดราคา  
2. ออกแบบ  กําหนดวัสด ุ ประดิษฐงานใบตองและแกะสลักผัก ผลไม และวัสดุอื่นๆ เพื่อใชใน   

                    โอกาสตาง ๆ    คํานวณตนทุนและกําหนดราคา 
  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ การเลือก การเตรียมวัสดุอุปกรณและวิธีเก็บรักษาชิ้นงาน  
เทคนิคการประดิษฐงานใบตองและแกะสลัก    ประดิษฐงานใบตองและแกะสลักผัก ผลไม วัสดุอ่ืน ๆ 
เพื่อใชในโอกาสตาง ๆ      คํานวณตนทุนและกําหนดราคา 
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2403 – 2005    ของชํารวย และของท่ีระลึก  1     3   (6) 
   (Gift  and  Souvenir   I) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบ   การเลือก  การเตรียมวัสดุอุปกรณ   การประดิษฐ
ของชํารวยและ ของที่ระลึกแบบตาง ๆ   การบรรจุภัณฑ  การคํานวณตนทุนและกําหนด
ราคาขาย    

2. มีทักษะในการออกแบบ  ประดิษฐของชํารวยและของที่ระลึกแบบตาง ๆ   บรรจุภัณฑ   
คํานวณตนทุนและกําหนดราคาขาย 

3. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความประณีต  ประหยัด  และรักษาสิ่งแวดลอม 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 1.     เขาใจหลักการออกแบบ    การเลือก    การเตรียมวัสดุอุปกรณ         การประดิษฐของชํารวย    
                     และของที่ระลึกแบบตาง ๆ    การบรรจุภัณฑ   การคํานวณตนทุนและกําหนดราคาขาย 

2.    ออกแบบ     ประดิษฐของชํารวยและของที่ระลึกแบบตาง ๆ    บรรจุภัณฑ      คํานวณตนทุน  
       และกําหนดราคาขาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ  การเตรียมวัสดุอุปกรณ การประดิษฐของชํารวยและ  
ของที่ระลึก     ประดิษฐของชํารวยและของที่ระลึกแบบอนุรักษไทยและแบบสมัยนิยมจากวัสดุธรรมชาต ิ 
วัสดุทองถิ่นและวัสดุอื่น ๆ     การบรรจุภัณฑ    คํานวณราคาตนทุนและกําหนดราคาขาย 
 



 

หลักสูตร  ปวช.  2545  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

164

2403 – 2006    ของชํารวย และของท่ีระลึก  2     3   (6) 
   (Gift  and  Souvenir   II) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบ การเลือก การเตรียมวัสดุอุปกรณ  การประดิษฐของ
ชํารวยและของที่ระลึกเชิงธุรกิจ  การบรรจุภัณฑ  การคํานวณ ตนทุน  กําหนดราคาและจัด
จําหนาย 

2. มีทักษะในการออกแบบ    ประดิษฐของชํารวยและของที่ระลึกเชิงธุรกิจ  และทําบรรจุภัณฑ   
3. มีทักษะในการคํานวณตนทุน  กําหนดราคาและจัดจําหนาย 
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความประณีต  ประหยัด และรักษาสิ่งแวดลอม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1.   เขาใจหลักการออกแบบ    การเลือก    การเตรียมวัสดุอุปกรณ     การประดิษฐของชํารวยและ            
      ของที่ระลึกเชิงธุรกิจ   การบรรจุภัณฑ   การคํานวณ ตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย 
2.   ออกแบบ     กําหนดวัสดุ      ประดิษฐของชํารวยและของที่ระลึกเชิงธุรกิจ       ทําบรรจุภัณฑ   
      คํานวณตนทุน  กําหนดราคาและจัดจําหนาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบของชํารวยและของที่ระลึกเชิงธุรกิจ การเลือก  การเตรียม
วัสดุอุปกรณประเภทเคร่ืองหอมและอ่ืน ๆ  การประดิษฐของชํารวยและของที่ระลึกเชิงธุรกิจ  ประดิษฐ
ของชํารวยและของที่ระลึกเชิงธุรกิจ    บรรจุภัณฑ    คํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย 
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2403 – 2007    งานประดิษฐตามสมัยนิยม     3   (6) 
   (Modern  Artifacts) 
 

จุดประสงครายวิชา    เพ่ือให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบโครงสรางงานประดิษฐ  การเลือกวัสดุที่ใชในงาน
ประดิษฐ    การประดิษฐงานตามสมัยนิยม  การบรรจุภัณฑ    การคํานวณตนทุน กําหนด
ราคาและจัดจําหนาย 

2. มีทักษะในการออกแบบโครงสรางงานประดิษฐ  ประดิษฐงานตามสมัยนิยม  บรรจุภัณฑ 
คํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย 

3. มีความสามารถในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานประดิษฐตามสมัยนิยม 
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ 
ประหยัด และปลอดภัย 

 
มาตรฐานรายวิชา 
  
               1.   เขาใจหลักการออกแบบโครงสรางงานประดิษฐ    การเลือกวัสดุที่ใชในงานประดิษฐ     การ 
                     ประดิษฐงานตามสมัยนิยม  การบรรจุภัณฑ  การคํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย 
               2.   ออกแบบโครงสรางงานประดิษฐ  ประดิษฐงานตามสมัยนิยม  บรรจุภัณฑ     คํานวณตนทุน   
                     กําหนดราคาและจัดจําหนาย 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเปนมาเกี่ยวกับชาง 10 หมู การออกแบบโครงสรางงาน
ประดิษฐ     การเลือกวัสดุที่ใชในงานประดิษฐ      การประดิษฐงานตามสมัยนิยม       ประดิษฐงานตาม
สมัยนิยม   การบรรจุภัณฑ    คํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย 
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2403 – 2008  บรรจภุณัฑงานคหกรรม      2   (3) 
   (Artificial  Packaging) 
 

จุดประสงครายวิชา    เพ่ือให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบรรจุภัณฑ  การออกแบบบรรจุภัณฑประเภทงานคหกรรม  
การเลือกวัสดุอุปกรณ    กฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ  การประดิษฐกลองบรรจุภัณฑ
ประเภทเคร่ืองใช   เคร่ืองประดับตกแตง ของชํารวย ของที่ระลึกและอ่ืน ๆ  การคํานวณ
ตนทุนและกําหนดราคา  บรรจุภัณฑ 

2. มีทักษะในการออกแบบ    ประดิษฐบรรจุภัณฑงานผลิตภัณฑคหกรรม    คํานวณตนทุนและ                      
กําหนดราคาบรรจุภัณฑ 

3. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความประณีต  รอบคอบ  ประหยัดและปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการบรรจุภัณฑ     การออกแบบบรรจุภัณฑประเภทงานคหกรรม     การเลือกวัสดุ                      
อุปกรณ    กฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ         การประดิษฐกลองบรรจุภัณฑประเภทเคร่ืองใช                     
เคร่ืองประดับตกแตง ของชํารวย ของที่ระลึกและอ่ืน ๆ  การคํานวณตนทุนและกําหนดราคา       
บรรจุภัณฑ 

2. ออกแบบ   ประดิษฐบรรจุภัณฑงานผลิตภัณฑคหกรรม   คํานวณตนทุนและกําหนดราคา
บรรจุภัณฑ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการบรรจุภัณฑ  การออกแบบบรรจุภัณฑประเภทงานคหกรรม  
การเลือกวัสดุอุปกรณ    กฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ การประดิษฐกลองบรรจุภัณฑประเภทเคร่ืองใช  
เคร่ืองประดับตกแตง  ของชํารวย  ของที่ระลึกและอ่ืน ๆ      ประดิษฐบรรจุภัณฑงานผลิตภัณฑคหกรรม
ประเภทตาง ๆ    คํานวณตนทุนและกําหนดราคา 
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2403 – 2009    ตุกตา  1        3   (6) 
   (Doll  Making  I) 
 

จุดประสงครายวิชา    เพ่ือให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบ  การสรางแบบ  การเลือก  การใชวัสดุและเคร่ือง
ตกแตงตุกตา  การบรรจุภัณฑ  การคิดคํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย 

2. มีทักษะในการออกแบบ   ประดิษฐตุกตาประเภทตาง ๆ ทําบรรจุภัณฑ คํานวณตนทุน
กําหนดราคาและจัดจําหนาย 

3. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และพัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ 
ประหยัด และปลอดภัย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1.  เขาใจหลักการออกแบบ  การสรางแบบ  การเลือก  การใชวัสดุและเคร่ืองตกแตงตุกตา  การ
บรรจุภัณฑ  การคิดคํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย 

2. ออกแบบ   ประดิษฐตุกตาประเภทตาง ๆ   ทําบรรจุภัณฑ      คํานวณตนทุนกําหนดราคาและ
จัดจําหนาย 

  
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การออกแบบ  การสรางแบบตุกตา  การเลือกใชวัสดุและเคร่ืองตกแตง  
เทคนิคการประดิษฐตุกตา   ประดิษฐตุกตาประเภทตาง ๆ  การทําบรรจุภัณฑ การคํานวณตนทุนกําหนด
ราคาและจัดจําหนาย 
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2403 – 2010  ตุกตา  2        3   (6) 
   (Doll Making  II) 
 

จุดประสงครายวิชา    เพ่ือให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบ เทคนิควิธ ี       ข้ันตอนและการทําตนแบบตุกตาเชิง
อุตสาหกรรม   การประดิษฐตุกตาเชิงอุตสาหกรรม   การตรวจสอบคุณภาพ   การบรรจุภัณฑ  
การคํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย   

2. มีทักษะในการออกแบบ  ทําตนแบบ  ประดิษฐตุกตาเชิงอุตสาหกรรม  ตรวจสอบคุณภาพ             
บรรจุภัณฑ  ประยกุตใชเทคโนโลยีในการประดิษฐ 

3. คํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย 
4. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และพัฒนางานไดตามสมัยนิยม 
5. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ 
ประหยัด และปลอดภัย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการออกแบบ      เทคนิควิธ ี     ข้ันตอนและการทําตนแบบตุกตาเชิงอุตสาหกรรม
การตรวจสอบคุณภาพ     การบรรจุภัณฑ    การคํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย   

2. ออกแบบ  ทําตนแบบ  ประดิษฐตุกตาเชิงอุตสาหกรรม     ตรวจสอบคุณภาพ       บรรจุภัณฑ  
ประยกุตใชเทคโนโลยีในการประดิษฐ 

3. คํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลกัการออกแบบ     เทคนิควิธ ี     ข้ันตอนและการทําตนแบบตุกตาเชิง
อุตสาหกรรม      การประดิษฐตุกตาเชิงอุตสาหกรรม          ประดิษฐตุกตาประเภทตาง ๆเชิงอุตสาหกรรม  
การตรวจสอบคุณภาพ    การบรรจุภัณฑ    การคํานวณตนทุนและกําหนดราคาขาย 
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2403 – 2011  เครื่องใช เครื่องตกแตงบาน  1     3   (6) 
   (Upholstery  I) 
 

จุดประสงครายวิชา    เพ่ือให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบ     การเลือกวัสด ุ   การใชอุปกรณในการตัดเย็บ
เคร่ืองใชเคร่ืองตกแตงบาน   การสรางแบบ  การขยายแบบและยอสวน   การทําแบบตัด    
การตัดเย็บเคร่ืองใชเคร่ืองตกแตงบาน 

2. มีทักษะในการออกแบบ  เลือกใชวัสด ุ   ทําแบบตัด   ตัดเย็บและตกแตงเคร่ืองใชแบบตาง ๆ  
        ประยุกตใชเทคโนโลยีในการตัดเย็บ 
3. คํานวณตนทุน กําหนดราคาและหาลูกคา 
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ 
ประหยัด และปลอดภัย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. หลักการออกแบบ   การเลือกวัสด ุ    การใชอุปกรณในการตัดเย็บเคร่ืองใชเคร่ืองตกแตงบาน   
การสรางแบบ      การขยายแบบและยอสวน       การทําแบบตัด     การตัดเย็บเคร่ืองใชเคร่ือง
ตกแตงบาน 

2. ออกแบบ  เลือกใชวัสด ุ   ทําแบบตัด   ตัดเย็บและตกแตงเครื่องใชแบบตาง ๆ      ประยุกตใช
เทคโนโลยีในการตัดเย็บ 

3. คํานวณตนทุน กําหนดราคาและหาลูกคา 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ      การเลือกวัสด ุ    การใชอุปกรณในการตัดเย็บเคร่ืองใช 
เคร่ืองตกแตงบาน    การสรางแบบ      การขยายแบบและยอสวน       การทําแบบตัด      การตัดเย็บ
เคร่ืองใชเคร่ืองตกแตงบาน       ตัดเย็บและตกแตงเคร่ืองใชแบบตาง ๆ       การคํานวณตนทุน  กําหนด
ราคาและหาลูกคา 
 



 

หลักสูตร  ปวช.  2545  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

170

2403 – 2012  เครื่องใช เครื่องตกแตงบาน  2     3   (6) 
   (Upholstery  II) 
 

จุดประสงครายวิชา    เพ่ือให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบ    การทําแบบตัด    การเลือก  การเตรียมวัสดุ  การใช                    
อุปกรณ     การประดิษฐ เคร่ืองใช เคร่ืองตกแตงบานเชิงธุรกิจ     การตวจสอบคุณภาพ    การ                    
บรรจุภัณฑ     การคํานวณตนทุนและกําหนดราคาขาย 

2. มีทักษะในการออกแบบ    สรางแบบตัดเย็บเชิงธุรกิจ      ประดิษฐเคร่ืองใช เคร่ืองตกแตง
บาน    เชิงธุรกิจ    บรรจุภัณฑ     คํานวณตนทุนและกําหนดราคาขาย 

3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และพัฒนางานไดตามสมัยนิยม 
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน      ปฏบัิติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย      ประณีต     
รอบคอบ                    ประหยัด และปลอดภัย 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 1.    เขาใจหลักการออกแบบ    การทําแบบตัด     การเลือก       การเตรียมวัสดุ       การใชอุปกรณ   
                     การประดิษฐ เคร่ืองใช เคร่ืองตกแตงบานเชิงธรุกิจ   การตวจสอบคุณภาพ   การบรรจุภัณฑ  
                     การคํานวณตนทุนและกําหนดราคาขาย 
              2.    ออกแบบ    สรางแบบตัดเย็บเชิงธุรกิจ      ประดิษฐเคร่ืองใช เคร่ืองตกแตงบานเชิงธุรกิจ     
                     บรรจุภัณฑ      
              3.    คํานวณตนทุนละกําหนดราคาขาย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การออกแบบ  การทําแบบตัด  การเลือก       การเตรียมวัสดุ       การใช
อุปกรณ    การประดิษฐ เครื่องใช เครื่องตกแตงบานเชิงธุรกิจ      ประดิษฐเครื่องใช เคร่ืองตกแตงบานเชิง
ธุรกิจ   การตรวจสอบคุณภาพ   การบรรจุภัณฑ   การคํานวณตนทุนและกําหนดราคาขาย 
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2403 – 2013  งานเขียนลวดลายดวยสี      3   (6) 
   (Painting) 
 

จุดประสงครายวิชา    เพ่ือให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  ขั้นตอน  เทคนิควิธี  และการออกแบบการเขียนลวดลายดวย
สีบนผาและวัสดุอ่ืน ๆ     การเลือก   การใชวัสดุอุปกรณในการเขียนลวดลายดวยสี   การ
เขียนลวดลายดวยสีบนผา และวัสดุตาง ๆ   การบรรจุภัณฑ   การคํานวณตนทุนและกําหนด
ราคาขาย  

2. มีทักษะในการออกแบบ  เขียนลวดลายดวยสีบนผา และวัสดุตาง ๆ ทําบรรจุภัณฑ  คํานวณ
ตนทุนและกําหนดราคาขาย 

3. มีความสามารถในการนําเทคโนโลยมีาประยุกตใชในการเขียนลวดลายดวยสี 
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ 
สะอาด  และ ประหยัด  

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ     ข้ันตอน     เทคนิควิธ ี และการออกแบบการเขียนลวดลายดวยสีบนผาและ        
วัสดุอ่ืน ๆ     การเลือก     การใชวัสดุอุปกรณในการเขียนลวดลายดวย        การเขียนลวดลาย       
ดวยสีบนผาและวัสดุตาง ๆ      การบรรจุภัณฑ       การคํานวณตนทุน     กําหนดราคาและจัด       
จําหนาย 

2. ออกแบบ  เขียนลวดลายดวยสีบนผา และวัสดุตาง ๆ    ทําบรรจุภัณฑ   
3. คํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ  ขั้นตอน  เทคนิควิธีและการออกแบบการเขียนลวดลายดวยส ี 
บนผาและวัสดุอ่ืน ๆ  การเลือก  การใชวัสดุอุปกรณ      การเขียนลวดลายดวยสีลงบนผาและวัสดุตาง ๆ 
การบรรจุภัณฑ  การคํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย 
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คําอธิบายรายวิชา 
สาขางานคหกรรมการบริการ 

 
2403 – 2101  การบริบาลผูสูงอายุ      2   (4) 
   (Eldery  Care) 
 

จุดประสงครายวิชา    เพ่ือให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบริบาล ผูสูงอาย ุ   การจัดและดําเนินงานสถานดูแลผูสูงอาย ุ
2. มีทักษะในการดูแลผูสูงอาย ุ จัดอาหาร  จัดกิจกรรมนันทนาการและจัดสถานดูแลผูสูงอาย ุ
3. มีกิจนิสัยในการทํางาน  รับผิดชอบ  ขยัน  อดทน  สะอาด  เสียสละ  เอ้ือเฟอ  และมีเมตตาตอ
ผูสูงอาย ุ

 
มาตรฐานรายวิชา 

1.    เขาใจหลกัการบริบาล ผูสูงอาย ุ   การจัดและดําเนินงานสถานดูแลผูสูงอาย ุ
2.    มีทักษะในการดูแลผูสูงอาย ุ จัดอาหาร  จัดกิจกรรมนันทนาการและจัดสถานดูแลผูสูงอาย ุ

  
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การเปลีย่นแปลงทางสรีระ  และจิตวิทยาผูสูงอาย ุ คุณสมบัติของผูดูแล
ผูสูงอาย ุ  การดูแลสุขภาพ  การจัดอาหาร  การจัดกิจกรรมนันทนาการ  การจัดและดําเนินงานสถานดูแล
ผูสูงอาย ุ   ดูแลผูสูงอายุจัดอาหาร จัดกิจกรรมนันทนาการและจัดสถานดูแลผูสูงอาย ุ
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2403 – 2102  เครื่องใชเด็กออน      3   (6) 
   (Baby  Clothes) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
             1.     มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบ      การเลือกวัสดุ และการดูแลรักษาเครื่องใช  
                     สําหรับ เด็กออน   การเลือกใช และดูแลรักษา เคร่ืองใชในการรับประทานอาหาร   การนอน       
                     การขับถาย      การทําความสะอาด และการแตงกายเด็กออน    การสรางแบบและการตัดเยบ็   
                     เคร่ือง ใชเคร่ืองนุงหมสําหรับเด็กออน   
              2.    มีทักษะในการออกแบบ     ตัดเย็บเคร่ืองใช เคร่ืองนุมหมสําหรับเด็กออน 
              3.    มีกิจนิสัยในการทํางาน     ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย     ประณีต     รอบคอบ  
                     ประหยัด 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 1.    เขาใจหลักการออกแบบ      การเลือกวัสด ุ    การดูแลรักษาเครื่องใช สําหรับ เด็กออน     การ 
                     เลอืกใช และดูแลรักษา เคร่ืองใชในการรับประทานอาหาร   การนอน    การขับถาย    การทํา 
                     ความสะอาด และการแตงกายเด็กออน   การสรางแบบและการตัดเย็บเคร่ืองใชเคร่ืองนุงหม  
                     สําหรับเด็กออน   
             2.     ออกแบบ   สรางแบบและตัดเย็บเคร่ืองใช เคร่ืองนุมหมสําหรับเด็กออน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องใชสําหรับเด็กออน การออกแบบ การเลือกใชวัสดุ  การดูแลรักษา
เคร่ืองใชในการรับประทานอาหาร  การนอน  การขับถาย  การทําความสะอาดรางกายและการแตงกาย
เด็กออน  การสรางแบบและการตัดเย็บเคร่ืองใชเคร่ืองนุงหมสําหรับเด็กออน   ตัดเย็บเคร่ืองใช
เคร่ืองนุงหมสําหรับเด็กออน 
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2403 – 2103  นันทนาการสําหรับเด็ก      2   (3) 
   (Recreation  for  Children) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
             1    . มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับเด็ก         การออกแบบและการ 
                    ประดิษฐอุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการ           
              2.    มีทักษะในการออกแบบ       และประดิษฐอุปกรณใหเหมาะสมกับวุฒิภาวะของเด็กแตละวัย 
                     และจัดกิจกรรมนันทนาการ    
              3.    มีคุณสมบัติของผูจัดกิจกรรมนันทนาการเด็กที่ดี 
              4.    มีคุณลักษณะผูปฏิบัติงานที่ด ี  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย     รอบคอบ      รัก  
                      และเมตตาเด็ก  มีจิตใจออนโยน  พูดจาไพเราะ  บุคลิกภาพด ี
 
มาตรฐานรายวิชา 
              1.     เขาใจหลักการจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับเด็ก    การออกแบบและการประดิษฐอุปกรณ 
                      ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
              2.     ออกแบบ     และประดิษฐอุปกรณในการจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับเด็ก             และจัด    
                      กิจกรรมนันทนาการสําหรับเด็ก 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ     ความสําคัญ    ประโยชนของนันทนาการเด็ก   ประเภทของกิจกรรม
นันทนาการ  คุณสมบัติของผูนํานันทนาการ  การจัดกิจกรรมนันทนาการสาํหรับ     การออกแบบและการ
ประดิษฐอุปกรณ ในการจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับเด็ก        ประดิษฐอุปกรณ ในการจัดกิจกรรม
นันทนาการสําหรับเด็ก 
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2403 – 2104  บานและครอบครัว      2   (2) 
   (Home  and  Family) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท  หนาที ่   ความรับผิดชอบของสมาชิกครอบครัว     วัฏจักรและ    
การเปลี่ยนแปลงของครอบครัว        การสรางครอบครัว    การจัดและใชทรัพยากรครอบครัว      
การจัดและปรับปรุงตกแตงบาน     การเลือกและดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใชในบาน กฎหมาย
ครอบครัว 

2. มีความสามารถในการวิเคราะหเกี่ยวกับการเลือกใชทรัพยากรของครอบครัวอยางประหยัดและ
เปนประโยชน 

3. มีความสามารถในการประเมินผลเกีย่วกบัการจัดและปรับปรุงตกแตงบาน       การเลือกและการ
ดูแลรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชในบาน 

4. ตระหนักในหนาที ่  ความรับผิดชอบของตนตอครอบครัว  สังคม และประเทศชาต ิ    และมี          
เจตคติท่ีดีในการดําเนินชีวิตครอบครัวอยางมีความสุข 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 1.   เขาใจบทบาท  หนาที ่   ความรับผิดชอบของสมาชิกครอบครัว  วัฎจักรและการเปลี่ยนแปลง    
                    ของครอบครัว        การสรางครอบครัว    การจัดและใชทรัพยากรครอบครัว        การจัดและ    
                    ปรับปรุงตกแตงบาน  การเลือกและดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใชในบาน  กฏหมายครอบครัว 
 2.    วิเคราะหเลือกใชทรัพยากรของครอบครัวอยางประหยดัและเปนประโยชน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับบทบาท  หนาที่    ความรับผิดชอบของสมาชิกครอบครัว     วัฏจักรและการ
เปลี่ยนแปลงของครอบครัว    การสรางครอบครัว    การจัดและใชทรัพยากรครอบครัว        การจัดและ
ปรับปรุง    
ตกแตงบาน  การเลือกและดูแลรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชในบาน  กฏหมายครอบครัว   
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2403 – 2105         ความสัมพันธในครอบครัว               2  (2) 
                                                (Family   Relationship) 
 
จุดประสงครายวิชา    เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับพันธุกรรมและสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอครอบครัว 
2. มีความสามารถในการวิเคราะหและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว 
3. มีความสามารถในการเสริมสรางความสัมพันธภายในครอบครัว 
4. มีเจตคติท่ีดีในการเสริมสรางความสัมพนัธภายในครอบครัว 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจเกี่ยวกับพันธุกรรมและสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอครอบครัว 
2. วิเคราะหและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว 
3. กําหนดวิธีการเสริมสรางความสัมพันธภายในครอบครัว 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ  พันธุกรรมและสิ่งแวดลอม       การเสริมสรางความสัมพันธภายในครอบครัว  
วิกฤตการณในครอบครัวและการแกปญหา 
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2403 – 2106   อนามัยครอบครัวและเคหพยาบาล    2  (4) 
   (Family  Hygiene  and  Home  Nursing) 
 
จุดประสงครายวิชา    เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการปฐมพยาบาลเบื้องตน  หลักการดูแลสุขภาพอนามัย  อุบัติเหตุ 
โรคตาง ๆ และวิธีปองกัน  การสุขาภิบาล 

2. มีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องตน  ดูแลสุขภาพอนามัย   และจัดสุขาภิบาลในบาน 
3. มีเจตคติท่ีดีในการดูแลสุขภาพอนามัย       การจัดสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมที่ดีในครอบครัว       
และชุมชน 

  
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการปฐมพยาบาลเบื้องตน    หลักการดูแลสุขภาพอนามัย   อุบัติเหตุ   โรค  
       ตาง ๆ และวิธีปองกัน   การสุขาภิบาล 
2.     ปฐมพยาบาลเบื้องตน   ดูแลสุขภาพอนามัยและจัดสุขาภิบาลในบาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องตน   หลักการดูแลสุขภาพอนามัย  อุบัติเหตุ   โรค 
ตาง ๆและวิธีปองกัน  การสุขาภิบาล 
 



 

หลักสูตร  ปวช.  2545  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

178

2403 – 2107   งานแมบาน               2 (4) 
   (House  Work) 
 
จุดประสงครายวิชา    เพ่ือให 

1.  มีความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของงานแมบานสถาบัน      การทําความสะอาด         การใช
เคร่ืองมือและอุปกรณการทําความสะอาด     การบํารุงรักษาเคร่ืองมือ     การประสานงาน  
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

2. มีทักษะในการเลือกใชเครื่องมือและอุปกรณในการทําความสะอาด   บํารุงรักษาเคร่ืองมือใน          
การทําความสะอาด 

3. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  รอบคอบ  ปลอดภัย   ใช         
ทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา  รวมทั้งรักษาสิ่งแวดลอม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1.    เขาใจลักษณะของงานแมบานสถาบัน   การทําความสะอาด       การใชเคร่ืองมือและอุปกรณ 
       การทําความสะอาด    การบํารุงรักษาเคร่ืองมือ    การประสานงาน  สุขภาพอนามัยและความ  
       ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2.    เลือกใชเครื่องมือและอุปกรณในการทําความสะอาด           บํารุงรักษาเคร่ืองมือและทําความ   
       สะอาดบาน สํานักงานและสถานที่อื่น ๆ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของแมบานสถาบัน       ลักษณะงานในหนาที่รับผิดชอบของ
แมบาน   มารยาทและจรรยาบรรณของแมบานสถาบัน    บุคลิกภาพ  ลักษณะนิสัยที่ดขีองแมบานสถาบัน   
การทําความสะอาด    การใชเครื่องมือและอุปกรณการทําความสะอาด       การบํารุงรักษาเคร่ืองมือ    การ
ประสานงาน      สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน          เลือกใชเครื่องมือและอุปกรณ
ในการทําความสะอาด    บํารุงรักษาเครื่องมือและทําความสะอาดบาน สํานักงานและสถานที่อื่น ๆ   
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2403 – 2108  นักวิชาชพีคหกรรมศาสตร     2   (2) 
   (Home  Economist) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความเขาใจหลักการและการดําเนินงานของนักคหกรรมศาสตร 
2. มีความสามารถในการพัฒนาบุคลิกภาพ  เปนผูนําและผูตามที่ด ี
3. มีทักษะในการแสวงหาความรู  ริเร่ิมสรางสรรค  เผยแพร  และพัฒนางานอาชีพ 
4. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  ปฏิบัติตนอยางมีคุณคาตอสังคม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการและการดําเนินงานของนักคหกรรมศาสตร 
2. พัฒนาบุคลิกภาพความเปนผูนําและผูตามที่ดี   แสวงหาความรู   ริเร่ิมสรางสรรค  เผยแพร  
และพัฒนางานอาชีพ  

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ  ความสําคัญ  หลักการ  การบริหาร  การดําเนินงานและกิจกรรมของนักคหกรรม
ศาสตร แนวคิดและความสําคัญ หลักการและวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ แนวทางในการศึกษาและประกอบ
อาชีพ และนําความรูทางคหกรรมศาสตรไปเผยแพร 
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2403 – 2109  อุปกรณเคร่ืองใชในบาน      2   (4) 
   (Household  Equipment) 
 

จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับประเภทและชนิดของอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชภายในบาน  หลักการ 
        เลือกซื้อ  วิธีใชและการบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชภายในบาน   
2. มีทักษะในการใชและบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชภายในบาน 
3. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ  ปลอดภัย  รักษาสิ่งแวดลอมและใช
ทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจประเภทและชนิดของอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชภายในบาน  หลักการเลือกซื้อ  วิธีใช  
                     และบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชภายในบาน 
 2.     เลือกซื้อ   เลือกใชและบํารุงรักษาอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในบาน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภทและชนิดของอุปกรณเคร่ืองมือ เคร่ืองใชภายในบาน  หลักการ
เลือกซื้อ  วิธีใชและการบํารุงรักษาอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชภายในบาน    ใชอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใช
ในบานประเภทอุปกรณเคร่ืองมือทําความสะอาดบาน     เคร่ืองมือเคร่ืองอุปกรณงานครัว และอื่น ๆ 
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2403 – 2110  การจดัการรานเสริมสวย      2   (2) 
   (Beauty  Salon  Management) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการจัดการธุรกิจรานเสริมสวย  การจัดการสุขาภิบาลและความ
ปลอดภัยในงานเสริมสวย และหลักการดําเนินธุรกจิรานเสริมสวย 

2. มีความสามารถในการวางแผนและกําหนดวิธีการดําเนินงานธุรกิจรานเสริมสวย 
3. มีเจตคติท่ีดีในงานอาชีพ รับผิดชอบ  ซื่อสัตย  อดทน  และมจีรรยาบรรณงานอาชีพเสริมสวย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการจัดการธุรกิจรานเสริมสวย  การจัดการสุขาภิบาลและความปลอดภัยในงาน
เสริมสวย และหลักการดําเนินธุรกจิรานเสริมสวย 

              2.   วางแผนและกําหนดวิธีการดําเนินงานธุรกิจรานเสริมสวย 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ  สุขภาพอนามัย  บุคลิกภาพ  จรรยาบรรณของชางเสริมสวย  การสุขาภิบาลและ
ความปลอดภัยในงานเสริมสวย  การดําเนินธุรกจิรานเสริมสวย    
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2403 – 2111  การแตงผม       3   (6) 
   (Hairdressing) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการดูแลเสนผม  การเลือกใชผลิตภัณฑ   เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการ
แตงผมและการบํารุงรักษา  การออกแบบและการตกแตงเสนผม        การคํานวณตนทุนและ
กําหนดราคาบริการ 

2. มีทักษะในการใชเครื่องมือ เคร่ืองใช ผลิตภัณฑและเลือกใชเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการแตงผม
ไดเหมาะสมและปลอดภัย 

3. มีทักษะในการออกแบบและตกแตงทรงผม  คํานวณตนทุนและกําหนดราคาบริการ 
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ 
ปลอดภัย  ขยัน  ซื่อสัตย ประหยัด  อดทน และรักษาสิ่งแวดลอม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการดูแลเสนผม  การเลือกใชผลิตภัณฑ เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการแตงผมและการ
บํารุงรักษา  การออกแบบและการตกแตงเสนผม  การคํานวณตนทุนและกําหนดราคาบริการ 

2. เลือกเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ผลิตภัณฑและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการแตงผมไดเหมาะสมและ
ปลอดภัย 

3. ออกแบบและตกแตงทรงผม   คํานวณตนทุนและกําหนดราคาบริการ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลกัการดูแลเสนผม  ลักษณะเสนผม  การปองกันโรคที่เกี่ยวกับผมและ
หนังศีรษะ การเลือกใชผลิตภัณฑ เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการแตงผมและการบํารุงรักษา  การออกแบบและ
การตกแตงทรงผม   ตกแตงผมแบบตาง ๆ   การคํานวณตนทุนและกําหนดราคาบริการ 
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2403 – 2112  การแตงหนา       2   (4) 
   (Make  up  and  Nail  Trimming) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับการเลือกวัสดุ อุปกรณ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใชและผลิตภัณฑสําหรับ
แตงหนาและนวดหนา   การดูแลผิวหนาและการแกไข  ลักษณะรูปหนา  การใชสี  จิตวิทยา
บริการ  การนวดหนาและแตงหนา   การคํานวณตนทุนและราคาบริการ 

2. มีทักษะในการเลือกใชวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ  เครื่องใชและผลิตภัณฑสําหรับแตงหนาและ
นวดหนา     การดูแลผิวหนาและแกไข  และเลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมและปลอดภัย 

3. มีทักษะในการนวดหนา   แตงหนา  คํานวณตนทุนและราคาบริการ 
4. มีความสามารถในการแสวงหาความรู  ริเร่ิมสรางสรรคและพัฒนางาน 
5. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ ขยัน  
ซื่อสัตย  ประหยัด  อดทนและมีความปลอดภัยในการทํางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจเกี่ยวกับการเลือกวัสดุ อุปกรณ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใชและผลิตภัณฑสําหรับแตงหนา
และนวดหนา   การดูแลผิวหนาและการแกไข  ลักษณะรูปหนา  การใชสี  จิตวิทยาบริการ  
การนวดหนาและแตงหนา   การคํานวณตนทุนและราคาบริการ 

2. เลือกใชวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ    เครื่องใชและผลิตภัณฑ    การดูแลผิวหนาและแกไข   และ
เลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมและปลอดภัย 

3. นวดหนา   แตงหนา  คํานวณตนทุนและราคาบริการ 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกวัสดุอุปกรณ    เคร่ืองมือ    เครื่องใชและผลิตภัณฑสําหรับแตง 
หนาและนวดหนา      การดูแลผิวหนาและการแกไข   ลักษณะรูปหนา    การใชสี    จิตวิทยาบริการ   การ
นวดหนาและแตงหนา    นวดหนา   แตงหนา     การคํานวณตนทุนและราคาบริการ 
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2403 – 2113   การแตงเล็บ             2  (4) 
   (Nail  Trimming) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับการเตรียม  การเลือกใชวัสดุอุปกรณและผลิตภัณฑสําหรับแตงเล็บ    
                     หลักการ  วิธีการและขั้นตอนการแตงเล็บ  จิตวิทยาบริการ  การนวดมือ การนวดเทา   การ  
                     แตงเล็บมือและเล็บเทา  การคํานวณตนทุนและราคาบริการ 
 2.    มีทักษะในการเตรียม  เลือกใชวัสดุอุปกรณและผลิตภัณฑสําหรับแตงเล็บ 
 3.    มีทักษะในการนวดมือ  นวดเทา   แตงเล็บ   มือและเลบ็เทา  คํานวณตนทุนและราคาบริการ 

4. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ ขยัน  
ซื่อสัตย  ประหยัด  อดทนและมีความปลอดภัยในการทํางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับการเตรียม  การเลือกใชวัสดุอุปกรณและผลิตภัณฑสําหรับแตงเล็บ    
                     หลักการ  วิธีการและขั้นตอนการแตงเล็บ  จิตวิทยาบริการ  การนวดมือ การนวดเทา   การ  
                     แตงเล็บมือและเล็บเทา  การคํานวณตนทุนและราคาบริการ 
 2.    เตรียม  เลือกใชวัสดุอุปกรณและผลิตภัณฑสําหรับแตงเล็บ 
             3.    นวดมือ  นวดเทา   แตงเล็บมือและเล็บเทา    คํานวณตนทุนและราคาบริการ 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียม    การเลือกใชวัสดุอุปกรณและผลิตภัณฑสําหรับแตงเล็บ   
หลักการ  วิธีการและข้ันตอนการแตงเล็บ  จิตวิทยาบริการ  การนวดมือ การนวดเทา   การแตงเล็บมือและ
เลบ็เทา      นวดมือ  นวดเทา   แตงเล็บมือและเล็บเทา      การคํานวณตนทุนและราคาบริการ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

วิชาชีพธุรกิจ 
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คําอธิบายรายวิชา 
วิชาชีพธุรกิจ 

 
2200 – 1001  ธุรกิจทั่วไป 2  (2)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูพื้นฐานทางธุรกิจ 
2. มีความเขาใจลักษณะการดําเนินงานขององคการธุรกิจรูปแบบตาง ๆ 
3. ตระหนักถึงความสําคัญและสรางกิจนิสัยที่ดีในการประกอบธุรกิจ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธบิายรูปแบบขององคการธรุกิจ 
2. ดําเนินงานขององคการธุรกิจรูปแบบตาง ๆ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายและความสําคัญของธุรกิจ  รูปแบบขององคการธุรกิจ  การจัดการทั่วไปและ
การใชเทคโนโลยีประกอบธุรกิจ  จรรณยาบรรณและคุณสมบัติของผูประกอบธุรกิจ  ระบบการ
แลกเปลี่ยนแหลงเงินทุน  สถาบันท่ีชวยสนับสนุนการดําเนินงานธุรกิจ  ความสัมพันธระหวางธุรกิจกับ
สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
2201 – 1002  บัญชีเบื้องตน  1 3  (4)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  วิธีการ  และขั้นตอนการจัดทําบัญชีสําหรับกิจการ       
เจาของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ 

2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องตนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สําหรับกิจการเจาของ       
คนเดียวประเภทธุรกิจบริการ 

3. มีกิจนิสัย  ความมีระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  มีวินัยตรงตอเวลา  และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ
บัญชี 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการ  วิธีการ  และขั้นตอนการจัดทําบัญชี สําหรับกิจการเจาของคนเดียวประเภท
ธุรกิจบริการ 

2. บันทึกรายการคาในสมุดรายวันทั่วไป  สมุดเงินสด  2  ชอง  และผานรายการไปบัญชีแยก
ประเภทที่เกี่ยวของ 

3. ทํากระดาษทาํการชนิด  6  ชอง  และรายงานทางการเงิน 
4. ปดบัญช ี เม่ือส้ินงวดบัญชี 

 

คําอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาความหมายและจุดประสงคของการบัญช ี ประโยชนของขอมูลการบัญชี ขอสมมติ
ตามแมบทการบัญชี  ความหมายของสินทรัพย  หนี้สิน  และสวนของเจาของ  สมการบัญชีและงบดุล             
การวิเคราะหรายการคา   การจดบันทึกรายการคาตามหลักบัญชีคูของธุรกิจบริการเจาของคนเดียวในสมุด
รายวันทั่วไป   และผานรายการไปบัญชีแยกประเภท   งบทดลอง    กระดาษทําการ  6  ชอง    การปด
บัญชี   งบการเงิน  และสรุปวงจรบัญชี 
 
2201 – 1003  บัญชีเบื้องตน  2 3  (4)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  วิธีการและขั้นตอนการจัดทําบัญชีสําหรับกิจการของ   
เจาของคนเดียวประเภทธุรกิจซ้ือขาย 

2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องตนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สําหรับกิจการเจาของ      
คนเดียวประเภทธุรกิจซื้อขายสินคา 

3. มีกิจนิสัย  ความมีระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  มีวินัยตรงตอเวลา  และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ
บัญชี   

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการ  วิธีการ  และขั้นตอนการจัดทําบัญชี  สําหรับกิจการเจาของคนเดียว  ประเภท
ธุรกิจซื้อขายสินคา 

2. บันทึกรายการคาในสมุดรายวันเฉพาะและผานรายการไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของ 
3. บันทึกรายการปรับปรุงเม่ือส้ินงวดบัญชี 
4. ทํากระดาษทาํการชนิด   8  ชอง  และรายงานทางการเงิน 
5. ปดบัญช ี เม่ือส้ินงวดบัญชี 
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คําอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาความหมายของสินคา  การจดบันทึกรายการเกี่ยวกับสินคาในสมุดบันทึกรายการ      
ข้ันตน  การผานรายการไปบัญชีแยกประเภท  รายการปรับปรุงเมื่อสิ้นงวดบัญชี  การปดบัญชี  กระดาษ
ทําการ  8  ชอง  งบกําไรขาดทุนและงบดุล  และสรุปวงจรบัญชี 
 
2201 – 1004 การขาย  1 3  (3)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความเขาใจความรูพื้นฐานของงานขาย  ประเภท  ลักษณะงานขาย  ความรูเกี่ยวกับ            
ผลิตภัณฑ  กิจการลูกคา  คูแขงขัน  และเทคนิคการขาย 

2. มีความเขาใจเทคนิคการขายพื้นฐาน 
3. มีทักษะในงานอาชีพขาย 
4. ตระหนักถึงความสําคัญของอาชีพการขาย 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายความสําคัญของการขาย  แนวความคิดทางการตลาด 
2. บอกประเภท และลักษณะของการขาย 
3. จําแนกผลิตภัณฑ  กิจการ  ลูกคา  คูแขงขัน 
4. บอกคุณสมบัติ  และจรรยาบรรณของพนักงานขาย 
5. อธิบายโอกาสและความกาวหนาของอาชีพพนักงานขายได 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความสําคัญของการขาย   แนวความคิดทางการตลาด  ประเภทและลักษณะของการขาย     
ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  กิจการ  ลูกคา  คูแขงขัน  และเทคนิคการขาย   คุณสมบัติและจรรณยาบรรณ
ของพนักงานขาย  โอกาสความกาวหนาของพนักงานขาย  ความรูทางเทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวของกับ
งานขาย  
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2201 – 1005  พิมพดีดไทย  1 2 (4)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องพิมพดีดไทย 
2. มีทักษะในการพิมพดีดแบบสัมผัส 
3. มีทักษะในการแกไขเครื่องพิมพดีดอยางงาย และบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีด 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพิมพดีด 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกสวนตาง ๆ และการบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีด 
2. พิมพแบบสัมผัส 
3. คํานวณคําสุทธ ิ

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสวนประกอบตาง ๆ  ของเคร่ืองพิมพดีดไทย  การสรางเทคนิคที่ดีใน
การพิมพสัมผัส  การบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพดีดและการแกไขอยางงาย  การเรียนรูแปนพิมพ  การพิมพ
สัมผัส  และวิธีคํานวณคํา 
 
2201 – 1007 พิมพดีดอังกฤษ  1 1 (3)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องพิมพดีดอังกฤษ 
2. มีทักษะในการพิมพดีดแบบสัมผัส 
3. มีทักษะในการแกไขเครื่องพิมพดีดอยางงายและบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีด 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพิมพดีด 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกสวนตาง ๆ และการบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีด 
2. พิมพแบบสัมผัส 
3. คํานวณคําสุทธ ิ
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสวนประกอบตาง ๆ  ของเคร่ืองพิมพดีดอังกฤษ  การสรางเทคนิคที่ดีใน
การพิมพสัมผัส  การบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพดีดและการแกไขอยางงาย  การเรียนรูแปนพิมพ  การพิมพ
สัมผัส  และวิธีคํานวณคํา 
 
2201 – 1009 พิมพไทยดวยคอมพิวเตอร  1 2  (4)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. เขาใจองคประกอบของเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา 
2. เขาใจลักษณะและรูปแบบของแปนพิมพคอมพิวเตอรภาษาไทย 
3. มีทักษะในการบังคับแปนพิมพคอมพิวเตอรแบบสัมผัส 
4. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมท่ีดีในการใชคอมพิวเตอร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกสวนประกอบตาง ๆ  ของเคร่ืองคอมพิวเตอร  และการบํารุงรักษา 
2. พิมพแบบสัมผัส 
3. การคํานวณคําสุทธิ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองคประกอบของเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร  และการบํารุงรักษา  
ลักษณะและรูปแบบของแปนพิมพคอมพิวเตอรภาษาไทย  ทาน่ัง  การวางมือ  การเคาะแปนอักษร  การ
พิมพแบบสัมผัส  และการคํานวณคํา 
 
2201 – 2204       การดําเนินธุรกิจขนาดยอม                       3  (4) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจ ลักษณะและรูปแบบขององคกรการธุรกิจตางๆ 
2. มีความรูความเขาใจในดารนําข้ันตอนในการจัดต้ังธุรกิจประเภทตางๆ 
3. มีความรูเกี่ยวกับเอกสารตางๆ ท่ีตองย่ืนขออนุญาต จดทะเบียน 
4. เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับธุรกิจสัมปทานหรือฟรานไซด  ทําเลที่ตั้ง  แหลงเงินทุนและตลาด
สําหรับธุรกิจขนาดยอม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. กรอกขอความในคําขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย 
2. เลือกทําเลที่ตั้งธุรกิจขนาดยอมและแหลงเงินทุน 
3. เขียนแผนการตลาดธุรกิจขนาดยอม 
4. จัดกจิกรรมสวนผสมการขาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะและรูปแบบของธุรกิจขนาดยอมประเภทตางๆ 
เอกสารตางๆ ที่ตองยื่นขออนุญาตจดทะเบียนตออายุ จดทะเบียนการคา และการพาณิชย ความหมาย        
ของธุรกิจสัมปทานหรือฟรานไซด ทําเลที่ต้ังธุรกิจขนาดยอม แหลงเงินทุน และการตลาด สําหรับธุรกิจ 
ขนาดยอม 
 
2201 – 2205       การโฆษณา                          3   (5) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับวิวัฒนาการ  ความหมาย  และวัตถุประสงคของการโฆษณา 
2. เชื่อมโยงแนวความคิดของการโฆษณาและการขายที่ใชอยูในกิจการธุรกิจตางๆ 
3. มีความเขาใจเกี่ยวกับการเลือกสื่อโฆษณาใหตรงกับกลุมเปาหมาย 
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของการโฆษณา 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายความหมาย  ความสําคัญ  และประเภทของการโฆษณา 
2. เลือกสื่อโฆษณาใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
3. นําเทคโนโลยีมาประยกุตใชในการจัดทําสือ่โฆษณาอยางมีจรรยาบรรณ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการโฆษณา ประเภทของการโฆษณา  
การสื่อความคิดดวยภาพ สื่อการโฆษณา การตกแตงราน การติดตามผลการโฆษณา อาชีพโฆษณา และ
จรรยาบรรณของอาชีพ  และการนําเทคโนโลยีประยกุตใชในการโฆษณา 
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2201 – 2208      การสงเสริมการขาย            3   (4) 
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. ความรูความเขาใจ  การสงเสริมการขาย 
2. สามารถเลือกรูปแบบการสงเสริมการขายไดอยางเหมาะสม 
3. มีทักษะในกจิกรรมการสงเสริมการขาย 
4. เห็นคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอการสงเสริมการขาย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกความหมาย  ความสําคัญและวัตถุประสงคของการสงเสริมการขาย 
2. จัดกิจกรรมที่ใชในการสงเสริมการขายมุงสูผูบริโภค  มุงสูคนกลาง  และมุงสูพนักงานขาย 
3. ดําเนินการวัดผลการสงเสริมการขาย และเสนอแนะวิธีการแกปญหาและอุปสรรคในการ     
สงเสริมการขาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของการสงเสริมการขายวัตถุประสงคของ
การสงเสริมการขาย กิจกรรมที่ใชในการสงเสริมการขาย การสงเสริมการขายมุงสูผูบริโภคการสงเสริม
การขายมุงสูคนกลาง การสงเสริมการขายมุงสูพนักงานขาย การวัดผลการสงเสริมการขายปญหาและ           
อุปสรรคในการสงเสริมการขาย 
 
2201 – 2306       การใชเครื่องใชสํานักงาน            2   (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องใชสํานักงาน 
2. มีทักษะในการใชเครื่องใชสํานักงาน 
3. สามารถบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกขั้นตอนการใชและการบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน 
2. ใชเครื่องใชสํานักงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิวัฒนาการ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การบํารุงรักษา        
เคร่ืองใชสํานักงาน  การฝกปฏิบัติใชเคร่ืองใชสํานักงาน การใชเครื่องใชสํานักงานที่ทันสมัย กิจนิสัยที่ดี
ในการปฏิบัติงาน 
 
2201 – 2401 คอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการเบื้องตน           2   (4) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. รูหลักการและพ้ืนฐานเก่ียวกับองคประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร 
2. รูความหมาย หนาที่และความสําคัญของระบบปฏิบัติการ 
3. มีทักษะในการใชโปรแกรมระบบปฏิบัติการเบื้องตน 
4. มีทักษะในการใชโปรแกรมยูทิลิตี้ได 
5. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ในการใชคอมพิวเตอร 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายความหมายองคประกอบและระบบการทํางานของคอมพิวเตอร 
2. อธิบายความหมาย  ความสําคัญของการทํางานของระบบปฏิบัติการ 
3. ปฏิบัติการใชคําสั่งของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
4. ปฏิบัติการใชโปรแกรมยูทิลิตี ้
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองคประกอบของเคร่ืองคอมคอมพิวเตอร หลักการทํางานของ
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง สื่อบันทึกขอมูล ความหมายและหนาที่ของระบบปฏิบัติการ ประเภท
ของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การใชโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การใชโปรแกรมยูทิลิตี้ 
 
2201 – 2404 การใชโปรแกรมตารางงาน           2   (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. รูความหมายและความสําคัญของโปรแกรมตารางงาน 
2. มีทักษะในการปอนขอมูล จัดรูปแบบการแสดงผลขอมูล และจัดเก็บขอมูล 
3. รูหลักเกณฑในการนําขอมูลมาทําการแกไข ปรับปรุงได 
4. มีทักษะในการสรางสูตรและฟงกชันในการคํานวณ 
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5. เขาใจกระบวนการนําขอมูลมาทําการคํานวณตลอดจนทํารายงานในรูปของแผนภูมิชนิด
ตางๆ 

6. รูหลักการนําขอมูลในแฟมขอมูลออกทางเครื่องพิมพ 
7. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี ในการใชคอมพิวเตอร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายความหมาย  หนาที ่ และสวนประกอบของโปรแกรมตาราง 
2. ปฏิบัติการปอนและจัดรูปแบบขอมูลแตละชนิด 
3. ทําการแสดงผลขอมูลออกทางจอภาพและเครื่องพิมพ  (Printer)   
4. จัดเก็บและเรียกขอมูลมาใชงาน 
5. สรางสูตรและฟงกชั่นสําเร็จรูปทางสถิติอยางงายเพื่อใชในการคํานวณ 
6. จัดทํารายงานในรูปแบบของตารางและแผนภูมิ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเร่ิมตนใชโปรแกรมตารางงาน สวนประกอบของโปรแกรมตาราง
งาน การปอนและจัดรูปแบบขอมูล การสรางสูตรและการใชฟงกชันในการคํานวณ การปรับแกขอมูล 
การจัดการจัดการฐานขอมูลในตารางงาน การออกรายงานในรูปแบบขอความและแผนภูมิ การวิเคราะห
ขอมูล สรางตารางสรุปสาระสําคัญ (Pivot Table) การสรางแมโครเบ้ืองตน 
 
2201 – 2406 การใชโปรแกรมนําเสนอขอมูล                         2   (4) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เขาใจบทบาทและความสําคัญของการนําเสนอขอมูล 
2. รูหลักการ วิธีการนําเสนอผลงานโดยใชโปรแกรมการนําเสนอ 
3. มีทักษะการใชโปรแกรมการนําเสนอ 
4. มีกิจนิสัยและสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ด ี ในการใชคอมพิวเตอร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายความหมายและความสําคัญของการนําเสนอขอมูลในงานธุรกิจ 
2. อธิบายความหมาย  หนาที ่ และสวนประกอบของโปรแกรมนําเสนอขอมูล 
3. ประยุกตใชโปรแกรมนําเสนอขอมูลในการนําเสนอขอมูลทางธุรกิจ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการนําเสนอขอมูล หลักการออกแบบ
งานที่จะนําเสนอ การใชโปรแกรมการนําเสนอขอมูล 
 
2201 - 2701 หลักการประชาสัมพนัธ             3  (3) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. ทราบถึงหลักการและลักษณะงานประชาสัมพันธ 
2. เขาใจตอบทบาทหนาที่ของนักประชาสัมพันธ 
3. ทราบถึงความหมายของประชามติและความสําคัญของประชามต ิ
4. สามารถประกอบอาชีพดานการประชาสัมพันธ 
5. เห็นคุณคาของการประชาสัมพันธ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. กําหนดกลุมเปาหมายการประชาสัมพันธ 
2. บอกขั้นตอนงานประชาสัมพันธ 
3. จัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ 
4. ใชเครื่องมือในการประชาสัมพันธ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการประชาสัมพันธ ประวัติและ

วิวัฒนาการประชาสัมพันธ  ประชามติ  กลุมเปาหมายของการประชาสัมพันธ  ขั้นตอนในการ
ประชาสัมพันธ การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ เคร่ืองมือที่ใชในการ
ประชาสมัพันธ 
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คําอธิบายรายวิชา 
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คําอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 
2002 – 0101 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  1                  (2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจและมีทักษะเกี่ยวกับระเบียบวินัย  ระบบหมู  การเปนผูนํา  ผูตาม  การ
ทํางานเปนหมูคณะ 

2. เสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรมและวินัยใหเกิดในตนเอง  โดยสามารถนําไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เปนผูมีระเบียบวินัย 
2. มีความเปนผูนํา  ผูตาม 
3. สามารถทํางานรวมกับผูอื่นเปนหมูคณะได 
4. เปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับขบวนการลูกเสือและพิธีการตาง ๆ ของลูกเสือวิสามัญ การปฏิญาณและ
กฎของลูกเสือวิสามัญ  ระเบียบแถว  ทักษะที่เกี่ยวกับลูกเสือวิสามัญ 
 
2002 – 0102 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  2                   (2)  
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจและมีทักษะเกี่ยวกับความคิด  วิเคราะหวางแผนปฏิบัติและประเมินผล 
2. เปนผูบําเพ็ญประโยชนตอสาธารณะชน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สามารถคิดวิเคราะห  วางแผน  ปฏิบัติและประเมินผลการทํางานได 
2. เปนผูบําเพ็ญประโยชนตอสาธารณะ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติกิจกรรมการเขียนโครงการและปฏิบัติตามโครงการ  ตามหลักสูตรลูกเสือวิสามัญและ
เลือกวิชาพิเศษของลูกเสือวิสามัญปฏิบัติอีกอยางนอย  2  เร่ือง 
 
2002 – 0103 – 0104 กิจกรรมองคการวิชาชีพ  1 – 4                 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เกิดความรับผิดชอบตรงตอเวลา  มีความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  และ
รูจักชวยเหลือสังคม 

2. มีบุคลิกภาพที่ดี  เขารวมกิจกรรมกับผูอ่ืนไดอยางดี  รูจักหารายได  การออมทรัพย  มีความ
เปนผูนําและผูตาม  มีความสํานึกรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติ 

3. สามารถจัดกิจกรรมในวันสําคัญ  กิจกรรมแนะแนวการเรียน  การประกอบอาชีพ  การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ  และเขารวมกิจกรรมระหวางองคการวิชาชีพทั้งในและตางประเทศได
เปนอยางดี 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เปนผูมีความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 
2. เปนผูปฏิบัติตนชวยเหลือสังคม 
3. เปนผูสามารถหารายได  ออมทรัพย 
4. มีความเปนผูนําและผูตาม 
5. ทํางานรวมกับผูอ่ืนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  ภายใตกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบั ติกิจกรรมตามแนวทางองคการวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ศึกษา  โดยสามารถจัดได         
ยืดหยุนในรายวิชาองคการวิชาชีพ  1 – 4  ทั้ง  4  รายวิชาตามสภาพ  แนวทางการจัดเงื่อนไขและความ
เหมาะสมของแตละสถานศึกษา  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครายวิชาเมื่อผูเรียนจบการศึกษา 
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2002 – 0105 – 0112 (กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษา / สถานประกอบการจัด)                (2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เกิดความรับผิดชอบตรงตอเวลา 
2. เกิดความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 
3. เกิดบุคลิกภาพที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมทั้งในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต
ประจําวัน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เปนผูมีความรับผิดชอบ  ตรงตอเวลา 
2. เปนผูมีความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 
3. เปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรมในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิตประจําวัน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ใหสถานประกอบการ / สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของสภาพและเงื่อนไขของ
ตนเอง  เพื่อพัฒนากิจนิสัยผูเรียนใหบรรลุจุดประสงครายวิชา 



หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  (ปวช.  2545) 
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หมวดวิชาสามัญ 
 

1. วิชาสามัญทั่วไป (ไมนอยกวา 18 หนวยกิต) 
 

 1.1 กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต) 
 

  วิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 2000-1101 จํานวน 2 หนวยกิต และเลือก
เรียนรายวิชาอ่ืนอีกไมนอยกวา 2 หนวยกิต รวมไมนอยกวา 4 หนวยกิต 

2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 2 (2) 
2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 2 (2) 
2000-1103 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 2 (2) 
2000-1104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 (2) 
2000-1105 โครงงานภาษาไทย 2 (2) 
2000-1106 ศิลปะการพูด 2 (2) 

  วิชาภาษาอังกฤษ (4 หนวยกิต) 
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 2 (2) 
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 2 (2) 

 

 1.2 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 2000-1301 จํานวน 2 หนวยกิต และ
เลือกเรียนรายวิชาอ่ืนอีกไมนอยกวา 2 หนวยกิต รวมไมนอยกวา 4 หนวยกิต 

2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 (2) 
2000-1302 ภูมิเศรษฐศาสตร 2 (2) 
2000-1303 การดํารงชาติไทย 2 (2) 
2000-1304 โครงงานชุมชนสําคัญ 2 (2) 
2000-1305 คติไทยศึกษา 2 (2) 
2000-1306 ภูมิศาสตรกายภาพเพื่อชีวิต 2 (2) 
2000-1307 เหตุการณปจจุบัน 2 (2) 

 

 1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (4 หนวยกิต) 
 

วิชาวิทยาศาสตร (2 หนวยกิต) 
2000-1401 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 (3) 
วิชาคณิตศาสตร (2 หนวยกิต) 
2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต 1 2 (2) 
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 1.4 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)   
  ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมพลศึกษา ไมนอยกวา 1 หนวยกิต และเลือกรายวิชาในกลุมสุขศกึษาอีก
ไมนอยกวา 1 หนวยกิต รวมไมนอยกวา 2 หนวยกิต หรือ เลือกเรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการพลศึกษาและสุข
ศึกษา ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 

 

  วิชาพลศึกษา  
2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 1 (2) 
2000-1605 การออกกําลังกายเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน 1 (2) 
2000-1606 การปองกันตนเองจากภัยสังคม 1 (2) 
2000-1607 พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง 1 (2) 

  วิชาสุขศึกษา 
2000-1602 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต 1 (1) 
2000-1608 พัฒนาการและทักษะในการดําเนินชีวิต 1 (1) 
2000-1609 สุขภาพกับการทํางาน 1 (1) 
2000-1610 ความปลอดภัยในโรงงาน 1 (1) 
2000-1611 ความปลอดภัยในงานเกษตร 1 (1) 

  วิชาบูรณาการพลศึกษาและสุขศึกษา  
2000-1603 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (3) 
2000-1604 การจัดระเบียบชีวิตเพ่ือความสุข 2 (3) 

 
2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 - 10 หนวยกิต) 

 

 2.1 กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)  
  วิชาภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 

2000-1220 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 1 (2) 
2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 1 (2) 
2000-1222 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 1 (2) 
2000-1223 ภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม 1 (2) 
2000-1224 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2) 
2000-1225 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 1 (2) 
2000-1226 ภาษาอังกฤษศิลปกรรม 1 (2) 
2000-1227 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานคหกรรม 1 (2) 
2000-1228 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเกษตร 1 (2) 
2000-1229 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประมง 1 (2) 
2000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร 1 (2) 



 

หมวดวิชาสามัญ  (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

ก - 3

2000-1231 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการประมง 1 (2) 
2000-1232 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 (2) 
2000-1233 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
2000-1234 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
2000-1235 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
2000-1236 การศึกษาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
2000-1237 ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ 1 (2) 
2000-1238 ภาษาอังกฤษอาหารและโภชนาการ 1 (2) 
2000-1239 ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา 1 (2) 
2000-1240 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานชาง 1 (2) 
2000-1241 การเขียนจดหมายโตตอบ 1 (2) 
2000-1242 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานพาณิชยศิลป 1 (2) 
2000-1243 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานวิจิตรศิลป 1 (2) 
2000-1244 ภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ 1 (2) 
2000-1245 การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 (2) 
2000-1246 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเคร่ืองประดับอัญมณี 1 (2) 
2000-1247 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเคร่ืองเคลือบดินเผา 1 (2) 
2000-1248 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานหัตถกรรม 1 (2) 
2000-1249 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเคร่ืองหนัง 1 (2) 
2000-1250 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 1 1 (2) 
2000-1251 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 2 1 (2) 
2000-1252 ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน 1 1 (2) 
2000-1253 ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน 2 1 (2) 
2000-1254 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 1 (2) 
2000-1255 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2 1 (2) 
2000-1256 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 1 1 (2) 
2000-1257 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 2 1 (2) 
 

 2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)   
  วิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี  

2000-1420 วิทยาศาสตรอุตสาหกรรม 2 (3) 
2000-1421 วิทยาศาสตรประยุกต 2 (3) 
2000-1422 วิทยาศาสตรเกษตร 2 (3) 
2000-1423 วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 2 (3) 
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2000-1424 โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*) 
2000-1425 ชีวเคมี 2 (3) 
2000-1426 เคมีพ้ืนฐาน 2 (3) 
2000-1427 ฟสิกสพ้ืนฐาน 1 2 (3) 
2000-1428 ฟสิกสพ้ืนฐาน 2 2 (3) 
2000-1429 ฟสิกสพ้ืนฐาน 3 2 (3) 
2000-1430 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 2 (3) 
 

  วิชาคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา 2 – 4  หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
2000-1520 คณิตศาสตรประยุกต 2 2 (2) 
2000-1521 คณิตศาสตรประยุกต 3 2 (2) 
2000-1522 คณิตศาสตรประยุกต 4 2 (2) 
2000-1523 คณิตศาสตรประยุกต 5 2 (2) 
2000-1524 คณิตศาสตรประยุกต 6 2 (2) 
2000-1525 คณิตศาสตรประยุกต 7 2 (2) 
2000-1526 คณิตศาสตรประยุกต 8 2 (2) 
2000-1527 คณิตศาสตรประยุกต 9 2 (2) 
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา 
 
2000-1101 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 1 2 (2) 
  (Thai for the Workplace 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจธรรมชาติ  พลังของภาษา  และภูมิปญญาทางภาษาไทย 
2. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับความสําคัญ และประสิทธิภาพของการใชทักษะภาษาไทยใน
การสื่อสาร 

3. เพ่ือใหใชทักษะทางภาษาไทยในการแสวงหาความรู เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเอง และงาน
อาชีพ 

4. นําความรู ขอคิดที่ไดจากการศึกษาวรรณคดี  วรรณกรรม และภูมิปญญาทางภาษาไทยไปใชใน
การดํารงชีวิตและงานอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายธรรมชาติ พลังของภาษา  และภูมิปญญาทางภาษาไทยได 
2. สรุปความสําคัญ และประสิทธิภาพของการเขียน การอาน การฟง การด ูและการพูดได 
3. นําทักษะภาษาไทยไปใชในการส่ือสารไดถูกตองเหมาะสม และมีมารยาท 
4. นําความรู ขอคิดที่ไดจากการศึกษาวรรณคดี วรรณกรรม และภูมิปญญาทางภาษาไทยไปใชใน
การดํารงชีวิตและงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับธรรมชาติและพลังของภาษาไทย ภูมิปญญาทางภาษาไทย ความสําคัญ
และประสิทธิภาพการเขียน ในการอาน การฟง การดู และการพูด การวิเคราะห สังเคราะห วิจารณสารใน
รูปแบบตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานอาชีพการเขียนเรียงความ ยอความ อธิบายความ ช้ีแจงรายงานการปฏิบัติงาน 
จดหมายท่ีจําเปนตองานอาชีพ การกรอกแบบฟอรม การพูดแสดงความคิดเห็น พูดสาธิต การศึกษาวรรณคด ี
วรรณกรรมพ้ืนบานท่ีสงเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม และประยุกตใช 
 
2000-1102 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 2 2 (2) 
  (Thai for the Workplace 2) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับการเรียบเรียงถอยคําในการส่ือสารไดถูกตอง 
2. เพ่ือใหใชภาษาไทยเปนเคร่ืองมือในการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อใหเห็นคุณคาและความงามของภาษาไทย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนประโยคเพื่อสื่อสารไดตรงตามความตองการในโอกาสตาง ๆ 
2. ใชวิจารณญาณในการเลือกถอยคําสาํนวนโวหารในการรับสารและสงสาร 
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3. ประเมินคุณคา วรรณคด ีและวรรณกรรม ท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรมไทย และนําไปใชในชีวิตและงาน
อาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกทักษะ การใชประโยคตามเจตนาของการสื่อสาร การวิเคราะห สังเคราะห วิจารณ 
ประเมินคาสิ่งท่ีไดจากการอาน การฟง และการดู การเขียนแสดงทรรศนะ การเขียนบันทึกท่ีจําเปนในงาน
อาชีพ การเขียนโนมนาวใจ การเขียนบทประพันธท่ีเก่ียวของกับงานอาชีพ การพูดในท่ีประชุมชน และในงาน
ของสังคม การศึกษาวรรณคด ีและวรรณกรรมที่เสริมสราง และสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
 
2000-1103 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 3 2 (2) 
  (Thai for the Workplace 3) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในการใชถอยคํา สํานวน โวหาร สุภาษิต คําพังเพยท่ีเหมาะกับการ
สื่อสาร 

2. เพ่ือใหเลือกใชถอยคํา สํานวนในการเขียนสารประเภทตาง ๆ ไดเหมาะสมตามความตองการ 
3. เพ่ือใหอางอิงขอมูล สารสนเทศในงานเขียนไดถูกตอง 
4. เพ่ือใหเห็นคุณคาความงดงามของภาษาไทย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ระบุความหมาย วิธีการใชถอยคํา สํานวน สุภาษิต คาํพังเพยได 
2. เลือกใชถอยคํา สํานวน ในการเขียนสารประเภทตาง ๆ ไดถูกตองตามความตองการ 
3. เขียนแหลงท่ีมาของขอมูลและสารสนเทศท่ีนํามาอางอิงในงานเขียนไดถูกตอง 
4. สรุปขอคิดท่ีไดจากการอานวรรณคดี วรรณกรรมพ้ืนบานท่ีสงเสริมความรักชาติ ศาสน  กษัตริย  
และนําไปใชประโยชนได 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกทักษะ การใชถอยคํา สํานวนโวหาร สุภาษิต คําพังเพยในการสื่อสาร การใชภาษากับ
วัฒนธรรมไทย การเขียนเชิงสรางสรรค การเขียนโครงการ การเขียนรายงานเชิงวิชาการ การอางอิงขอมูล
สารสนเทศ การพูดท่ีสรางสรรคในงานอาชีพ การอานวรรณคดี วรรณกรรม ท่ีเสริมสรางความรักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
 
2000-1104 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 2 (2) 
  (Thai for Communication) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูและทักษะการใชภาษาไทย ในการส่ือสารถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะ  บุคคล  
และโอกาส 
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2. เพ่ือใหนําความรูและทักษะทางภาษาไทย ไปใชส่ือสารในชีวิตประจําวันและในอาชีพอยาง
สัมฤทธ์ิผล 

3. เพ่ือใหเห็นคุณคาความงดงามของภาษาไทย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายหลักเกณฑการใชภาษาในการส่ือสารตามสถานการณไดตาง ๆ ได 
2. ใชภาษาไทยในการสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. วิเคราะห  วิจารณ และประเมินคาของส่ิงท่ีไดจากการฟง  การด ูการอานได 
4. ใชภาษาไทยเขียนเชิงวิชาการ เขยีนโนมนาวใจได 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกทักษะการใชวัจนภาษาและอวัจนะภาษาในการสื่อสารอยางถุกตองเหมาะสมตาม
กาลเทศะ บุคคลและโอกาส การวิเคราะห วิจารณ และประเมินคาสิ่งท่ีไดจากการฟง การดู การอาน การสรุป
ความ การขยายความ ศิลปะการใชภาษาเพื่อโนมนาวใจ การแสดงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางสรางสรรค 
การเขียนรายงาน การเขียนโครงการ 
 
2000-1105 โครงงานภาษาไทย 2 (2) 
  (Thai Project Work) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเรื่องโครงงาน 
2. เพ่ือใหจัดทําโครงงานภาษาไทยได 
3. เพ่ือสงเสริมใหมีนิสัยรักการอานและการสืบคน 
4. เพื่อใหเห็นคุณคาของภาษาไทย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายข้ันตอนการจัดทําโครงงานภาษาไทยได 
2. นําเสนอผลงานท่ีเกิดจากการทําโครงงานภาษาไทยได 
3. นําส่ิงท่ีไดรับจากการจัดทําโครงงานไปใชประโยชนในชีวิตได 
4. ใชกระบวนการจัดทําโครงงานไปประยุกตใชในการแกปญหาได 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับความหมาย ความสําคัญ รูปแบบและกระบวนการจัดทําโครงงาน  วิธีการ
ประเมินและเกณฑการประเมิน การทําโครงงานภาษาไทย 
 
2000-1106 ศิลปะการพูด 2 (2) 
  (Speech Art) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจในหลักการพูด  ศิลปะในการพูด 
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2. เพ่ือใหการพูดในโอกาสตาง ๆ มีประสทิธิภาพ 
3. เพื่อใหเห็นคุณคาและความสําคัญของการพูด 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สรุปหลักการพูด และศิลปะการพูดตามท่ีตองการได 
2. พูดในโอกาสตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการพูด และใชการพูดเปนเคร่ืองมือในการส่ือสารไดสัมฤทธ์ิผล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกทักษะหลักการพูดและวิธีการพูด ศิลปะในการพูด การพูดสัมภาษณ การกลาวสุนทร
พจน การกลาวปราศรัย การอภิปราย การพูดโนมนาวใจ การทําหนาที่พิธีกรและโฆษก การพูดในโอกาสตาง ๆ 
ของสังคม และในงานอาชีพ 
 
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 2 (2) 

(English for Communication 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ  
2. เพ่ือใหเขาใจวัฒนธรรม สังคมตามบริบทท่ีพบ 
3. เพ่ือใชกลยุทธในการเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา 
4. เพื่อเห็นประโยชนของการรูภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูและเขาสูสังคม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ พูดและเขยีนแนะนําตนเอง สมาชิกในครอบครัว เพ่ือน 
สถานศึกษา  ฯลฯ 

2. กลาวและตอบรับการทักทาย การกลาวลา ขอบคุณ และขอโทษ พูดแทรก พูดเพื่อขอความ
กระจาง  และขอใหพูดซํ้า  เลือกใชศัพท สํานวน เลือกใชภาษาทาทางท่ีเหมาะสมกับบุคคลและ
กาลเทศะ 

3. บอกใจความสําคัญ และรายละเอียดของเร่ืองท่ีฟงและอาน จากสื่อแระเภทตาง ๆ โดยใชกลยุทธ
ในการฟงและอานท่ีเหมาะสมกับบริบท 

4. บูรณาการการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียน โดยมีหลักฐานการเรียน 
บันทึกการเรียนรู การประเมินผลตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน เขียน เร่ืองราวเน้ือหา  สนทนาเร่ืองเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน    การ

แนะนําตนเอง ครอบครัว การถามและการใหขอมูลบุคคล วัน เวลา เหตุการณในอดีต ปจจุบัน เสนอใหความ
ชวยเหลือ การตอบรับ-ปฏิเสธ การพูดแทรกอยางสุภาพ การใชภาษาและทาทางสื่อสารไดอยางถูกตองตาม
มารยาทสังคมเหมาะสมกับกาลเทศะ ศึกษาความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 
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การใช คํา การอาน สัญลักษณ แผนท่ี ฯลฯ ถายโอนขอมูลจากเร่ืองท่ีอานและฟง เขาใจเก่ียวกับวันสําคัญและ
ประเพณีของเจาของภาษา การวางแผนการเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษา  

 
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 2 (2) 
   (English for Communication 2) 
   เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 มากอน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียน  ตอเน่ืองจากภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 
2. เพ่ือใชกลยุทธในการเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา 
3. เพื่อเห็นประโยชนของการรูภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูและเขาสูสังคม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง  ๆ โดยเลือกใชภาษาทาทางท่ีเหมาะสมกับบุคคลและ
กาลเทศะ 

2. ใชภาษาเพื่อใหคําแนะนํา  ขอและใหขอมูล บรรยาย เปรียบเทียบ   บรรยายเหตุการณ  บคุคล 
ส่ิงของ  และสัญลักษณ ดวยประโยคหรือขอความส้ัน ๆ  

3. ถาม-ตอบ เพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลโดยใชคําถามประเภทตาง ๆ  
4. ใชกลยุทธในการฟงและอานท่ีเหมาะสมกับบริบทเพ่ือความเขาใจ 
5. บูรณาการการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียน โดยมีหลักฐานการเรียน 
บันทึกการเรียนรู การประเมินผลความกาวหนาของตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน เขียน เรื่องราว เหตุการณสําคัญตาง ๆ เหตุการณในอดีต อนาคต การ

ใช คําสํานวน วลีในการสนทนาในชีวิตประจําวันและการทํางาน  การบรรยายบุคคล  ส่ิงของ   สถานท่ี สุขภาพ 
การบอกทิศทาง อานส่ือส่ิงพิมพ  ขาว  เร่ืองท่ัวไป ประเภทตาง ๆ เขาใจ ความเหมือนและความแตกตาง
ระหวางภาษาอังกฤษ และภาษาไทย การใชภาษและทาทางไดถูกตองตามมารยาทสังคมเหมาะสมกับกาลเทศะ 
ถายโอนขอมูลจากเร่ืองท่ีอาน และฟง เขาใจเก่ียวกับวันสําคัญ และประเพณีของเจาของภาษา วางแผนการเรียน
โดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษา 

 
2000-1220 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 1 (2) 

(English for Communication in the Workplace) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจชือ่อาชีพ ลักษณะงาน สถานท่ีทํางานในอาชีพตาง ๆ และสํานวน
ภาษาที่ใชในที่ทํางาน 

2. เพ่ือใหมีความเขาใจการอานสัญลักษณ แผนภาพ แผนภูมิ ปายประกาศตาง ๆ และคูมือ และการ
ฟงคําแนะนําในการปฏิบัติงาน 
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3. เพ่ือใหรูจัดวิธีการแสดงหาความรูโดยใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูและอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาเก่ียวกับสถานการณตาง ๆ ในท่ีทํางานบอกเลาเก่ียวกับอาชีพตาง ๆ ลักษณะงานและ
สถานท่ีทํางาน 

2. เขียนใบลาหยุดดวยเหตุผลตาง ๆ กรอกแบบฟอรม หรือ เอกสารทางธุรกิจ  
3. ตีความและถายโอน  สัญลักษณ  เคร่ืองหมาย   แผนภาพ  แผนภูมิ เปนคํา หรือประโยค 
4. อาน และ ปฏิบัติตามคําส่ัง   คูมือ คําแนะนํา   อานโฆษณา  ฉลาก ปายเตือน   ปายประกาศท่ีพบ
ในท่ีการทํางานตาง ๆ 

5. อานประกาศรับสมัครงาน กรอกใบสมัครงาน และเขียนประวัติยอ 
6. เลือกใชส่ือและเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจภาษาตามความจําเปนและ
ความสนใจ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝกปฏิบัติ การใชภาษาอังกฤษในการทํางาน ลักษณะงาน และสถานท่ีทํางาน การตอนรับ การ
นัดหมาย การรับโทรศัพท การใหและขอมูล นําเสนอ รายงานสั้น ๆ ท่ีเก่ียวของกับอาชีพ อานโฆษณาสินคา 
บริการ ประกาศรับสมัครงาน แผนภูมิ คูมือ ฉลาก ประกาศ ตาราง การกรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ ใบ
สมัคร ประวัติยอ การศึกษา ประสบการณ/อาชีพ ในการสัมภาษณงาน โดยใชภาษา ทาทาง ในการสื่อสารได
เหมาะสมตามมารยาทสังคม และกาลเทศะ วางแผนการเรียนแสวงหาวิธีการเรียนท่ีเหมาะสมกับตนเองโดยใช
สื่อและเทคโนโลย ีจากศนูยการเรียนรูในสถานศกึษาและนอกสถานศึกษา 
 
2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 1 (2) 
  (English Conversation 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจภาษาท่ีใชระหวางภาษาในการสนทนาในชีวิตประจําวันและในงาน
อาชีพ 

2. เพ่ือพัฒนาการใช  สํานวนภาษาและทาทางในการส่ือสารท่ีเหมาะสมกับบุคคล 
3. เพ่ือใหมีเขาใจดานวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกตางของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
นําไปใชอยางถูกตองเหมาะสมกับบุคล และกาลเทศะ 

4. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปใชในชีวิตประจํา   
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาโตตอบเร่ืองในชีวิตประจําวันและการทํางาน โดยใชบทบาทสมมุติ หรือสถานการณ
จําลอง 

2. บอกใจความสําคัญ และรายละเอียดจากเร่ืองท่ีฟง และอาน 
3. บรรยาย นําเสนอเร่ืองราวท่ีสนใจ หรือเร่ืองทางวิชาชีพท่ีเหมาะสมกับระดับ 
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4. เปรียบเทียบการใชถอยคํา สํานวนของภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 
5. กําหนดแผนการเรียนและเลือกกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาทักษะการสนทนา
ภาษาอังกฤษ โดยใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา และฝกปฏิบัติ การฟง พูด เรื่องราวเก่ียวกับชิวตประจําวันและเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับงานอาชีพ 
หรือเรื่องราวเก่ียวกับเหตุการณสําคัญตาง ๆ เหตุการณในอดีต ปจจุบัน การแสดงความคิดเห็น เขาใจนํ้าเสียง 
ความรูสึกของผูพูด ใชภาษาและทาทาง ไดถูกตองตามมารยาทสังคม เหมาะสมกับกาลเทศะ ภาษาท่ีเก่ียวของ
กับอาชีพ ศึกษาความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษ และภาษาไทย การใชคํา สํานวน วลี ถาย
โอนขอมูลจากเรื่องท่ีอาน และฟง วางแผนการเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูใน
สถานศึกษา 
 
2000-1222 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 1 (2) 
 (English Conversation 2) 
 เรยีนสนทนาภาษาอังกฤษ 1 มากอน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะการส่ือสารในสถานการณตาง ๆ ตอเน่ืองจากการสนทนาภาษาอังกฤษ  
2. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ   ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวันและงานในอาชีพ  
2. ใชภาษาและทาทางท่ีเหมาะสมตามมารยาทสังคมเพ่ือความเขาใจท่ีดีในการส่ือสาร 
3. บอกใจความสําคัญ รายละเอียด เหตุผล จากเร่ืองท่ีฟง หรือ อาน 
4. บรรยายภาพ สัญลักษณ แผนภูมิ แผนท่ี โดยถายโอนความหมายเปนประโยค หรือขอความส้ัน ๆ  
5. กําหนดแผนการเรียนและเลือกกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาทักษะการสนทนา
ภาษาอังกฤษ โดยใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน เขียน เรื่องราวท่ัวไป สนทนาท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน และเรื่อง
เน้ือหาดานอาชีพ ตอเน่ืองจากสนทนาภาษาอังกฤษ 1 การบรรยาย การเปรียบเทียบ ใชภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารเพ่ือการทํางาน เขาใจนํ้าเสียง ความรูสึกของผูพูด ใชภาษาและทาทางไดถูกตองตามมารยาทสังคม 
เหมาะสมกับกาลเทศะ ศึกษาความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษ และภาษาไทย การใชคํา 
สํานวน วลี ถายโอนขอมูลจากเรื่องท่ีอาน และฟง วางแผนการเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการ
เรียนรูในสถานศึกษา 
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2000-1223 ภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม 1 (2) 
 (English for Industrial Trades) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพท และสาํนวนพ้ืนฐานท่ีใชในการปฏิบัติงานทางดานวิชาชีพ
ชางอุตสาหกรรม 

2. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ วัฒนธรรมของเจาของภาษา    ตลอดจนสํานวนภาษาและทาทางใน
การสื่อสารที่เหมาะสม 

3. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ ในขบวนการเรียนรูแบบพ่ึงพาตนเองโดยการเลือกใชส่ือ และ
เทคโนโลยีตามความถนัดและสนใจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบาย บรรยาย ใหขอมูล สัดสวน ขนาด รูปทรง เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ คุณลักษณะเฉพาะโดย
ใชคําศัพทเทคนิคพื้นฐานหรือประโยคสั้น ๆ  

2. อานและปฏิบัติตามวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติคูมือ ปายเตือนภัย และคําแนะนําความปลอดภยัใน
โรงฝกงาน 

3. สนทนาเพ่ือขอหรือใหขอมูล คําแนะนํา การใหบรกิาร และข้ันตอนการปฏิบัติ โดยใชภาษา  และ
ทาทางท่ีเหมาะสม 

4. วางแผนการเรียน เก็บบันทึกหลักฐานการเรียน และประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง จากการ
เลือกใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูหรือแหลงสือ่นอกสถานศึกษา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเนื้อหาสาระที่เห็นพื้นฐานทางชางอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ สัดสวน 
ขนาด รูปทรง ช่ือวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือในการทํางาน คุณลักษณะเฉพาะ ของเคร่ืองมือ เครื่องหมาย ปายเตือน
ภัย (Warning Signs) ความปลอดภัยในโรงฝกงาน (Workshop Safety) คูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานชาง สาธิต
วิธีการ ช้ันตอนการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานสั้น ๆ  (Job report) การรับงาน (Job work Order) การกรอก
แบบฟอรมตาง ๆ ศึกษาความหมายของคําและศัพทเทคนิคพื้นฐาน การบรรยายลักษณะงาน การแนะนํา ให
ขอมูลและการใหบริการ ฯลฯ ใชภาษาท่ีใชในการปฏิบัติงาน สนทนาเร่ืองเก่ียวกับอาชีพชางอุตสาหกรรม การ
วางแผนการเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  
 
2000-1224 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2) 
 (Business English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจคําศัพท พ้ืนฐานทางธุรกิจ 
2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการอานเอกสารทางธุรกิจ 
3. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการฟง พูดในสถานการณตาง ๆ ในท่ีทํางานท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรม
สังคม 
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4. เพ่ือใหเห็นประโยชนจากการใชภาษาอังกฤษท่ีนําไปใชในงานธุรกิจตาง ๆ 
5. เพ่ือใหวางแผนและจัดการเรียนรูดวยตนเอง โดยเลือกกลยุทธการเรียน แหลงการเรียนรูส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกจําแนกความหมายของคําศพัททางธุรกิจ ท่ีพบในเร่ืองท่ีฟงหรืออาน และนําคําศัพท  สํานวน
ภาษาตาง ๆ ท่ีใชในบริบททางธุรกิจ 

2. ถายโอนและสรุปขอมูลจากเร่ืองท่ีฟง หรือ อาน  
3. ถายโอนและบรรยาย แผนภูมิ กราฟ ตาราง ฯลฯ เปนประโยคและ/หรือขอความส้ัน ๆ 
4. สนทนาสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการติดตอในสํานักงาน และการสมัครงาน โดยใช
สํานวนทางภาษาและมารยาทสังคมที่เหมาะสม 

5. กําหนดแผนการเรียนรูไดดวยตนเอง และปฏิบัติงานตามแผน โดยเลือกใชกลยุทธในการเรียน 
แหลงการเรียนรู ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท้ังในและนอกสถานศึกษา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ปฏิบัติ ทักษะการฟง พูด อาน เขียน เน้ือหา/เอกสารทางธุรกิจ แผนพับ คูมือ ศึกษาความหมาย
ของคําและศัพทเทคนิคพ้ืนฐานทางธุรกิจ งานสํานักงาน การตอนรบั การนัดหมาย การสนทนาทางโทรศัพท 
การใหบรหิาร การซื้อ–ขาย จดหมายเชญิ จดหมายทางธุรกิจ การสอบถาม การส่ังซ้ือ การสมัครงาน การกรอก
แบบฟอรมประเภทตาง ๆ การใชภาษาในการขอและใหขอมูล การใหบรกิาร การใชภาษาและทาทางในการ
ส่ือสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา คนควาเร่ืองราวอาชีพจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
การวางแผนการเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษา  และนอกสถานศึกษา  
 
2000-1225 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 1 (2) 
 (English for the Tourism Industry) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจคําศัพทเทคนิคพ้ืนฐานของการทองเท่ียว 
2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการอาน เน้ือหาทางธุรกิจการทองเท่ียวในชุมชน 
3. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการฟง–การพูด ตามสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ   ทองเท่ียว 
4. เพ่ือใหวางแผนและจัดการเรียนรูดวยตนเองโดยใชกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมจากศูนยการ
เรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษา  

5. เพ่ือถายทอดประสบการณ ท่ีไดรับจากการคนควาเน้ือหาสาระดานการทองเท่ียวเปนภาษาอังกฤษ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกความหมายของคําและศัพทเทคนิคดานการทองเท่ียวเปนภาษาอังกฤษ 
2. ถายโอนและสรุปขอมูลหรือเร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว แผนท่ี รายการทองเที่ยว 
3. นําเสนอ รายงาน เร่ืองเก่ียวกับแหลงทองท่ีในชุมนุม หรือสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงท้ังในและ
ตางประเทศ 
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4. สนทนาเพ่ือขอและใหขอมูลเก่ียวกับเร่ืองราวดานการบริการทองเท่ียวในชุมชน โดยใชภาษาตาม
มารยาทสังคม 

5. ประเมินความกาวหนาการเรียนภาษาอังกฤษทองเท่ียวของตน บอกจุดเดน จุดดอย โดย
เปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีต้ังไว 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน เขียน เน้ือหาเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวในประเทศไทยและตางประเทศ 

บริการทองเท่ียว การโรงแรม การตอนรบั การจองหองพัก ศึกษาความหมายของคําและศัพทเทคนิคพ้ืนฐาน
ทางการทองเท่ียว การใชภาษาในการขอและใหขอมูล การใหบรกิาร การแสดงความ      คดิเห็น โดยใชภาษา
และทาทางในการส่ือสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรม ประเพณีของเจาของภาษา คนควาเร่ืองราวเก่ียวสถานท่ี
ทองเท่ียว การใหบริการของโรงแรมจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย     การวางแผนการเรียนโดยใชสื่อ
เทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรู ในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา 

 
2000-1226 ภาษาอังกฤษศิลปกรรม 1 (2) 
 (English for Arts) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเจาใจ คําศัพทพื้นฐานทั่วไปในงานศิลปะประเภทตาง ๆ  
2. เพ่ือใหมี ความเขาใจการอานเน้ือหา – เอกสาร คูมืองานศิลปะประเภทตาง ๆ 
3. เพ่ือใหมีความเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา – บริการ งานศิลปะประเภทตาง ๆ 
4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตองานศิลปะแขนงตาง  ๆ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอก จําแนก คําศัพทท่ีเก่ียวของกับประเภทของงานศิลปะ 
2. สรุปขอมูลจากเร่ืองท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสมตามบริบท 
3. สอบถามและใหขอมูลสินคาเก่ียวกับสินคา และลักษณะของศิลปะ 
4. รวบรวมคําศพัท  รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานศิลปะสาขาตาง ๆ  
5. สืบคนขอมูลเก่ียวกับงานศิลปะสาขาตาง ๆ จากส่ือ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย   

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติ การอาน เขียน เน้ือหา สาระทางดานศิลปะ ศึกษาความหมายของคําและ
ศัพทเทคนิคพ้ืนฐาน ส ี ขนาด สัดสวน ประเภทของงานศิลปะ คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ ใชภาษาสาธิต
วิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานศิลปะ คําบรรยายภาพ จิตรกร ลักษณะของงานใชภาษาในการแสดงความคิดเห็น 
ความรูสึก การเสนอ/ใหขอมูลและบริการ การสมัครงาน นําเสนอเรือ่งราวกิจกรรมงานศลิปะ โดยใชภาษาและ
ทาทางในการสื่อสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา สนทนาเร่ืองเก่ียวกับงานศิลปะ คนควา
เรื่องราวอาชีพจากแหลงการเรียนรู การวางแผนการเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลย ี ท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูใน
สถานศึกษา และนอกสถานศึกษา เขารวมกิจกรรมเก่ียวกับ วันสําคัญ ประเพณ ีตามความสนใจ 
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2000-1227 ภาษาอังกฤษเพือ่งานคหกรรม 1 (2) 
 (English for Home Economics) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจภาษาอังกฤษท่ีใชในงานคหกรรมเบ้ืองตน 
2. เพ่ือฝกทักษะ การ ฟง พูด อาน เขียน  เรื่องราวดานคหกรรม 
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของกับงานคหกรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความหมายของคํา และศัพทเทคนิคดานคหกรรม 
2. ปฏิบัติตามคําส่ัง  คําชี้แจง  คําแนะนํา เก่ียวกับโภชนาการ  คูมือการใช  คูมือการประดิษฐ 
3. บรรยายภาพ สัญลักษณ  ตาราง แผนภาพ เปนคํา  ประโยค หรือขอความส้ัน ๆ  
4. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆเพ่ือแสดงความตองการ ตอบรับ หรือปฏิเสธการใหบริการ
โดยใชสํานวนทางภาษาท่ีเหมาะสมตามมารยามสังคม 

5. สืบคนขอมูล  หาคําศพัท  เร่ืองเก่ียวกับงานคหกรรมจากแหลงสือ่ ท่ีหลากหลาย 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  ปฏิบัติ  การฟง พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ สนทนาเร่ืองเก่ียวกับงานคหกรรม แสดงความ
คิดเห็น แนะนําการเจรจาตอรอง แสดงความตองการของตน การเสนอ/ใหขอมูลและบริการงานจาง ใชภาษา
และทาทางในการส่ือสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมของ ศึกษาความหมายของคําและศัพทเทคนิค คนควา
เร่ืองราวอาชีพจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลายส่ืออิเล็กทรอนิกส  วางแผนการเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมี
อยูในศนูยการเรียนรูในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา แสดงหลักฐาน   ประเมินผลความกาวหนาการศึกษา
คนควาดวยตนเอง 
 
2000-1228 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเกษตร 1 (2) 
 (English for Agriculture) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหรูและเขาใจคําศัพทพ้ืนฐาน และสํานวนภาษาท่ีท่ีใชในการเกษตร 
2. เพ่ือใหใชสํานวนภาษาและมารยาททางสังคมท่ีเหมาะสมในการสนทนาเก่ียวกับเร่ืองเกษตรและ
ในงานอาชีพเกษตร 

3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษอังกฤษท่ีนําไปใชในวิชาชีพเกษตร 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหและบอกความหมายของคําศัพทท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีในงานเกษตร ท่ีพบในเร่ืองท่ี
ฟงหรืออาน และนําคําศัพทและสํานวนภาษาตาง ๆ ไปใชในบริบททางการเกษตร 

2. ถายโอนและบรรยาย แผนภูมิ กราฟ ตาราง ฯลฯ เปนประโยค และ/หรือ ขอความส้ัน ๆ 
3. สนทนาเรื่องทางการเกษตรและงานอาชีพเกษตร โดยใชสาํนวนภาษาตามมารยาททางสังคมที่
เหมาะสม 
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4. กําหนดแผนการเรียนรูดวยตนเอง และปฏิบัติตามแผนโดยใชกลยุทธการเรียน และเลือกใชส่ือ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม จากแหลงการเรียนรูและท้ังในและนอกสถานศึกษา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเนื้อหาสาระทางการเกษตรจากสื่อประเภทตาง ๆ หรือจากแผนพับ ฉลาก 
แผนปลิว โฆษณา คูมือ คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ สาธิตวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติเก่ียวกับการเกษตร 
ศึกษาความหมายของคําและศัพทเทคนิคพ้ืนฐานดาน พืช สัตว เคร่ืองมือทางการเกษตร สภาพอากาศ ใชภาษา
ในการแสดงความคิดเห็น การเจรจาตอรอง แสดงความตองการของตน การเสนอ /ใหขอมูลและบริการ 
นําเสนอกิจกรรมเร่ืองราวกิจกรรมบริการสินคาเกษตรในฤดูกาลตาง ๆ หรือ การบริการในทองถ่ิน โดยใชภาษา
และทาทางในการส่ือสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา สนทนาเร่ืองเก่ียวกับอาชีพเกษตร 
คนควาเร่ืองราวอาชีพการเกษตรจากแหลงการเรียนรู พจนานุกรม และหนังสืออางอิงอ่ืน ๆ วางแผนการเรียน
โดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
 
2000-1229 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประมง 1 (2) 
 (English for Fishery Industry) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหรูและเขาใจคําศัพทพ้ืนฐาน และสํานวนภาษาท่ีท่ีใชในการประมง 
2. เพ่ือใหใชสํานวนภาษาและมารยาททางสังคมท่ีเหมาะสมในการสนทนาเก่ียวกับเร่ืองประมงและ
ในงานอาชีพประมง 

3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษอังกฤษท่ีนําไปใชในวิชาชีพประมง 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหและบอกความหมายของคําศัพทท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีในงานประมง ท่ีพบในเร่ืองท่ี
ฟงหรืออาน และนําคําศัพทและสํานวนภาษาตาง ๆ ไปใชในบริบททางการประมง 

2. ถายโอนและบรรยาย แผนภูมิ กราฟ ตาราง ฯลฯ เปนประโยค และ/หรือ ขอความส้ัน ๆ  
3. สนทนาเรื่องทางการประมง และงานอาชีพประมงโดยใชสํานวนภาษาและมารยาททางสังคมท่ี
เหมาะสม 

4. กําหนดแผนการเรียนรูดวยตนเองและปฏิบัติตามแผนโดยเลือกใชกลยุทธการเรียน แหลงการ
เรียนรูส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท้ังในและนอกสถานศึกษา  แสดงหลักฐานการเรียนรูและ
ประเมินผลความกาวหนาของตน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเนื้อหาสาระทางการประมง จากส่ือส่ิงพิมพประเภทตาง ๆ หรือจากแผนพับ 

ฉลาก แผนปลิว โฆษณา คูมือ คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือเก่ียวกับการประมง ศึกษาความหมายของคํา 
และศัพทเทคนิคพ้ืนฐานดานการประมงใชภาษาในสาธิตวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การแสดงความคิดเห็น 
แสดงความรูสึก เหตุผลการเจรจาตอรอง การใหขอมูลและบริการ นําเสนอเร่ืองราวกิจกรรมเก่ียวกับการประมง
ประเภทตาง ๆ  หรือการบริการในทองถ่ิน โดยใชภาษาและทาทางในการสื่อสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรม
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ของเจาของภาษา สนทนาเร่ืองเก่ียวกับอาชีพประมง คนควาเรื่องราวอาชีพจากแหลงการเรียนรู พจนานุกรม 
และหนังสืออางอิงอ่ืน ๆ การวางแผนการเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษา 
และนอกสถานศึกษา 

 
2000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร 1 (2) 
 (English for Agricultural Technology) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหรูและเขาใจคําศัพทและสาํนวนภาษาท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีในงานเกษตร 
2. เพ่ือใหใชภาษาอังกฤษส่ือสารในการประกอบอาชีพเกษตร 
3. เพ่ือใหนําความรูภาษาอังกฤษไปใชในการแสวงหาความรูทางวิชาชีพเกษตรและเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวของ จากแหลงความรูตาง ๆ โดยเลือกใชกลยุทธในการเรียน สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีนําไปใชในวิชาชีพเกษตร 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหและบอกความหมายของคําศัพทท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีในงานเกษตร และนําคําศัพท
และสํานวนภาษาตาง ๆ ไปใชในบริบททางการเกษตร 

2. สํารวจขอมูลทางการเกษตร จากแหลงตาง ๆ และนําเสนอขอมูลดวยการบรรยายเปรียบเทียบโดย
ใชประโยค ขอความส้ัน ๆ ภาพ แผนภูมิ กราฟ ตาราง ฯลฯ 

3. สนทนาเก่ียวกับงานอาชีพเกษตร โดยใชสํานวนภาษาและมารยาททางสังคมท่ีเหมาะสม 
4. กรอกแบบฟอรมใบส่ังซ้ือสินคา และแบบฟอรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพเกษตร 
5. จัดทําและจัดแสดงผลงานภาษาอังกฤษท่ีใชคําศัพททางการเกษตร เทคโนโลยีเก่ียวของเบ้ืองตน
และสํานวนภาษาท่ีเหมาะสมกับบริบท 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝกปฏิบัติ สํานวนภาษาเก่ียวกับกิจวัตรประจําวันงานดานธุรกิจการเกษตร การถาม และตอบ 
เพ่ือหาขอมูลทางวิชาชีพดานการเกษตร ลักษณะ ราคาผลิตภัณฑ คําศัพทเทคนิคพ้ืนฐาน ถายโอน ความหมาย
จากตารางการสํารวจขอมูล จากแหลงตาง ๆ ขอมูลการตลาด สถานประกอบการบรรยาย เปรียบเทียบ ขนาด
ของพืช สัตว การทําฟารม การเยี่ยมฟารม ขอมูลตลาด การใชภาษาในการซื้อ – ขาย การสั่งซื้อ จดหมายสั่งซื้อ 
แบบฟอรมการสั่งซื้อ และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ คนควาเรื่องราวอาชีพจากแหลงการเรียนรู พจนานุกรม 
และหนังสืออางอิงอ่ืน ๆ วางแผนการเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรุในสถานศึกษาและ
นอกสถานศกึษา 
 
2000-1231 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการประมง 1 (2) 
 (English for Fishery Technology) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหรูและเขาใจคําศัพทและสาํนวนภาษาท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีในงานประมง 
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2. เพ่ือใหใชภาษาอังกฤษส่ือสารในการประกอบอาชีพประมง 
3. เพ่ือใหนําความรูภาษาอังกฤษไปใชในการแสวงหาความรูทางวิชาชีพประมงและเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวของ จากแหลงความรูตาง ๆ โดยเลือกใชกลยุทธในการเรียน ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีนําไปใชในวิชาชีพประมง 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหและบอกความหมายของคําศัพทท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีในงานประมง และนําคําศัพท
และสํานวนภาษาตาง ๆ ไปใชในบริบททางการประมง 

2. สํารวจขอมูลทางการประมง จากแหลงตาง ๆ และนําเสนอขอมูลดวยการบรรยายเปรียบเทียบโดย
ใชประโยค ขอความส้ัน ๆ  จากภาพประกอบตาง ๆ  เชน กราฟ  ตาราง ฯลฯ 

3. สนทนาเก่ียวกับงานอาชีพประมง โดยใชสํานวนภาษาและมารยาททางสังคมที่เหมาะสม 
4. กรอกแบบฟอรมใบส่ังซ้ือสินคา และแบบฟอรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพประมง 
5. จัดทําและจัดแสดงผลงานภาษาอังกฤษท่ีใชคําศัพททางการประมง เทคโนโลยีเก่ียวของเบ้ืองตน
และสํานวนภาษาท่ีเหมาะสมกับบริบท 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝกปฏิบัติ สํานวนภาษาเก่ียวกับกิจวัตรประจําวันในงานดานธุรกิจการประมง การถาม และ
ตอบ เพ่ือหาขอมูลทางวิชาชีพการประมง ลักษณะ ราคาผลิตภัณฑ คําศัพทเทคนิคพ้ืนฐาน ถายโอน ความหมาย
จากตารางการสํารวจขอมูล จากแหลงตาง ๆ ขอมูลการตลาด สถานประกอบการบรรยาย เปรียบเทียบ ขนาด 
การทําฟารม การใชภาษาในการซือ้–ขาย การส่ังซ้ือ จดหมายส่ังซ้ือ แบบฟอรมการส่ังซ้ือ และการกรอก 
แบบฟอรมตาง ๆ คนควาเร่ืองราวอาชีพจากแหลงการเรียนรู พจนานุกรม และหนังสืออางอิงอ่ืน ๆ วางแผนการ
เรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
 
2000-1232 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 (2) 
 (Supplementary English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ รูปแบบ โครงสรางภาษาที่จําเปน 
2. เพ่ือพัฒนาทักษะการอานออกเสยีง อานเพ่ือความเขาใจในเร่ืองท่ัวไป หรือท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ 
3. เพ่ือฝกการวางแผน กลยุทธวิธีการเรียนภาษาเพื่อพัฒนาความบกพรองทางภาษา และเพ่ือใหเกิด
ทักษะทางกาเรียนภาษาตอไป 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชรูปแบบและโครงสราง และสํานวนภาษาท่ีจําเปนในการเขียนและการพูด 
2. เดาความหมายของคําศพัท จากการวิเคราะหรากศัพท และการตีความจากบริบท ตลอดจนใช
พจนานุกรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ 

3. อานออกเสียงบทอานไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียง  อานเพ่ือความเขาใจเร่ืองราวท่ัวไป 
หรือท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพโดยใชกลยุทธและทักษะในการอาน 
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4. วางแผนการเรียน เพื่อพัฒนาความบกพรองทางภาษาของตนเอง โดยใชสื่อและเทคโนโลยีตาง ๆ 
เพ่ือใหคนพบวิธีการเรียนของตนเอง  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝกปฏิบัติ ทักษะโครงสรางภาษาที่จําเปน  อานออกเสียง   อานเพ่ือความเขาใจสําหรับผูเรียนท่ีมี
ความบกพรองทางภาษา เพ่ือเปนพ้ืนฐานสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษในรายวิชาท่ีเก่ียวของ หรือจัดเน้ือหา
ตามความจําเปนของผูเรียน 
 
2000-1233 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
 (Internet English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจวิธีการใชอินเตอรเน็ตเบ้ืองตนในการสืบคันขอมูล 
2. เพ่ือใหรูจักแหลงการคนควาเร่ืองตาง ๆ  โดยเลือกใชผานทางเว็บไซต   
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการใชเทคโนโลยีกับการพัฒนาทักษะทางภาษา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใช Web browser , Search engines ในการสบืคนขอมูล 
2. สืบคนขอมูลผานเว็บไซตในหัวขอเร่ืองท่ีนาสนใจ และเกี่ยวของกับสาขาอาชีพ 
3. สรุปขอมูลสําคัญจากเร่ืองท่ีอานจากเว็บไซต 
4. แสดงหลักฐานการเรียนรูภาษาอังกฤษท่ีไดจากเว็บไซตตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝกปฏิบัติวิธีการใชอินเตอรเน็ต การใช Web browsers : Internet Explorer, Netscape,   ศึกษา  
Surfing the Web, Electronic mail, News Online, Web cards , e-mail, การสืบคนขอมูลเก่ียวกับเร่ืองท่ีสนใจ 
และเร่ือทางวิชาชีพเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาทักษะทางภาษาและเปดโลกทัศนของตน   วางแผนการเรียน
โดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในและนอกสถานศึกษา บันทึก สรุปผล และแสดงหลักฐานผลการเรียนรูจาก
การศึกษาและสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต ประเมินผลความกาวหนาของตน  
 
2000-1234 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
 (English Project Work) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการทําโครงงานภาษาอังกฤษ 
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการทําโครงงานภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรู และทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วางแผนการจัดทําโครงงานภาษาอังกฤษในเร่ืองท่ีสนใจ หรือเร่ืองเก่ียวกับวิชาชีพ 
2. แสวงหาความรูภาษาอังกฤษในหัวหัวขอเร่ืองท่ีสนใจจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ   
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3. นําเสนอโครงงานท่ีจัดทําเปนรายกลุมหรือรายบุคคล 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ปฏิบัติการทําโครงงานภาษาอังกฤษ เก่ียวกับเร่ือง หรือหัวขอท่ีสนใจ เปนรายบุคคล และ/หรือ
รายกลุม โดยใชทักษะทางภาษาตาง ๆ วางแผนการทําโครงงาน กําหนดจุดประสงค คนควา และรวบรวมขอมูล 
แสดงหลักฐาน และนําเสนอผลงาน โดยวิธีการและใชส่ือท่ีหลากหลายใหสอดคลองเหมาะสมกับผลงานท่ี
นําเสนอ และประเมินผลงานของตนเองและเพ่ือน 
 
2000-1235 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
 (English for the Workplace) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษท่ีจําเปนในสถานประกอบการ 
2. เพ่ือฝกทักษะการแกปญหา  การตัดสินใจ และการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการรูภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรูและการเตรียมเขาสูการประกอบ
อาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อานชื่อ  ปาย  สัญลักษณ เครื่องหมาย ตาง ๆท่ีอยูในสถานประกอบการ 
2. สอบถาม ใหขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับสถานประกอบการ ตอนรับ ใหบริการบุคคลท่ีมาติดตอ 
3. รวบรวมคํา ศัพทเทคนิคท่ีใชในสถานประกอบการ  สํานวนภาษาอังกฤษท่ีจําเปนตาง ๆ  
4. กรอกขอมูลตามแบบฟอรมตาง ๆ  ท่ีจําเปนกับลักษณะงาน เหมาะสมกับระดับ 
5. บันทึก   สรุปหลักฐานการเรียนรู   จุดเดน จุดดอย  ประเมินผลความกาวหนาของตน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ปฏิบัติ  การอาน เขียน  ภาษาอังกฤษเบ้ืองตนท่ีใชในสถานประกอบการ  การอานชื่อ  สถานท่ี
แผนกตาง ๆ ตําแหนงงาน ปายประกาศ เคร่ืองหมาย เอกสาร แผนพับ ตาง ๆ  สอบถาม ใหขอมูลเบ้ืองตน
เก่ียวกับสถานท่ีทํางาน การตอนรับผูมาติดตอ การรับโทรศัพท กรอกขอมูลแบบฟอรมในเอกสาร   บันทึกการ
เรียนรู สรุปรวบรวมหลักฐานการเรียนรูภาษาอังกฤษ ประเมินผลความกาวหนาของตน  
 
2000-1236 การศึกษาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
 (Independent Study in English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจกระบวนการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาของตนเอง
โดยมีครูผูสอนภาษาอังกฤษเปนผูใหคําปรึกษา แนะนํา 

2. เพ่ือใหรูจักการใชกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมกับวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของตน 
3. เพ่ือใหตระหนักรู เห็นคุณคาของการเรียนรูดวยตนเองโดยใชเทคโนโลยีท่ีหลากหลายท่ีมีอยูใน
ศูนยการเรยีนรูภาษาอังกฤษดวยตนเองในสถานศึกษาและนอกสถานศกึษา 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะห  ปญหา ความตองการจําเปนในการพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียน  
2. วางแผน กําหนดเปาหมายการพัฒนาทักษะทางภาษาตามความตองการจําเปน หรือ ความสนใจ 
3. เลือกใชกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมกับวิธีการเรียนรูของตน วิเคราะห แกปญหา 
4. เขียนบันทึกการเรียนรู  ประเมินจุดเดน จุดดอย ความกาวหนาในการฝกทักษะทางภาษาของตน 
5. รวบรวมหลักฐานการเรียนรู  นําเสนอ สรุปผล 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ปฏิบัติ วางแผนการการพัฒนาทักษะทางภาษาตามความตองการจําเปน หรือความสนใจโดย
ฝกหัดผูเรียนใหรูจักวิธีการเรียนรูดวยตนเอง (Self-access language learning) การใชกลยุทธในการเรียนเพ่ือ
การพัฒนาตนเองโดย เลือกใชสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวิธีการเรียนของตนท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรู
ภาษาอังกฤษดวยตนเอง หรือจากแหลงสื่อท่ีหลากหลาย เขียนบันทึกการเรียนรู วิเคราะห       จุดเดน จุดดอย 
ประเมินผลความกาวหนา รวบรวมหลักฐานการเรียนรู  นําเสนอ สรุปผล 
 
2000-1237 ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ 1 (2) 
  (English Terminology) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพื้นฐานทางดานอาชีพเฉพาะสาขา  
2. เพ่ือเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน การเขียนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ โดยใชคาํศัพทเหลานี้เปน
พ้ืนฐาน 

3. เพ่ือพัฒนาทักษะการสืบคน และแสวงหาความรูคําศัพทเทคนิค ในการนําไปใชในการศึกษาตอ 
และการทํางานในสาขาอาชีพของตน 

4. เพ่ือใหเห็นประโยชน และคุณคาของการเรียนรูคําศัพทเทคนิค ในการนําไปใชในการศึกษาตอ 
และการทํางานในสาขาอาชีพของตน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิคที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชพีที่ตนเรียน 
2. ถายโอนคําศัพทเฉพาะสาขาที่เรียน  เขียนคํา  ประโยค หรือบทสนทนาในบริบทวิชาชพีของตน 
3. รวบรวมคําศพัทเฉพาะในสาขาของตน โดยการสืบคนจากแหลงขอมูลตาง ๆเพ่ือนําไปใชในเปน
พ้ืนฐานในการอานเน้ือหาทางวิชาชพี 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา คนควา ความหมาย คาํศัพทเทคนิคดานวิชาชีพ จากแหลงการเรียนรูตาง ๆ  เพ่ือเปนพ้ืนฐาน 
พัฒนาทักษะการอานเร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ ฝกการใชคําศัพทเหลาน้ันในการเขียนประโยค 
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2000-1238 ภาษาอังกฤษอาหารและโภชนาการ 1 (2) 
 (English for Food and Nutrition) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจภาษาอังกฤษท่ีใชในงานอาหารและโภชนาการ 
2. เพ่ือฝกทักษะ การฟง พูด อาน เขียน เร่ืองราวดานงานอาหารและโภชนาการเบ้ืองตน 
3. เพื่อใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษที่นําไปใชในงานอาหารและโภชนาการ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความหมายของคํา และศัพทเทคนิคดานอาหารและโภชนาการ 
2. อาน-ฟงเร่ืองท่ีสาระเก่ียวกับดานการอาหารและโภชนาการ โดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสม
กับบริบท 

3. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ และการใหบริการดานอาหาร การสาธิตการทําอาหาร โดย
ใชสํานวนทางภาษาตามมารยาทสังคม 

4. ถายโอน บรรยาย จากภาพประกอบตาง ๆ เปนคํา ประโยค  หรอืขอความส้ัน ๆ  
5. รวบรวมคําศัพทเทคนิคดานอาหารและโภชนาการโดยสืบคนจากแหลงขอมูลตาง ๆ เพ่ือนําไปใช
ในเปนพ้ืนฐานเรียนในสาขาของตน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา  ปฏิบัติ การอาน เร่ืองราวเก่ียวกับดานการอาหารและโภชนาการเบ้ืองตน อุปกรณเคร่ืองมือการ
ประกอบอาหาร รายการอาหาร ฉลาก ปายอาหาร ขอมูลทางโภชนาการ ท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวัน  การปฏิบัติ
ตามข้ันตอน   สนทนาโตตอบการใหบริการดานอาหาร  การเสนอ/ใหขอมูลและบริการงานจาง ใชภาษาและ
ทาทางในการส่ือสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมของ ศึกษาความหมายของคําและศัพทเทคนิค คนควา
เร่ืองราวอาชีพจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย วางแผนการเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการ
เรยีนรูในสถานและนอกสถานศกึษา  แสดงหลักฐาน ประเมินผลความกาวหนาการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 
2000-1239 ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา 1 (2) 
 (English for Clothing Design) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจทักษะทางภาษาอังกฤษพ้ืนฐานดานการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา 
2. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษและนําไปประยุกตใชในวิชาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอความหมายคําศัพทเทคนิคพ้ืนฐานดานการออกแบบตัดเย็บเสือ้ผา 
2. อานเร่ือง  สัญลักษณ  ฉลาก  ตาราง ฯ  เก่ียวกับการออกแบบตัดเย็บเส้ือผาเบ้ืองตน 
3. สนทนาโตตอบ การใหบริการลูกคาโดยใชโครงสรางประโยค สํานวนทางภาษาตามมารยาท
สังคม 

4. กรอกขอมูล บรรยายแบบเส้ือตาง ๆ  ในรูปแบบของการพูด หรือเขียนไดเหมาะสมกับระดับ 
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5. คนควา รวบรวมคําศพัท  รูปภาพ เส้ือผาแบบตาง ๆ พรอมคําบรรยายภาษาอังกฤษจากแหลงสือ่ท่ี
หลากหลาย  หรือจากออินเตอรเน็ต 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา คําศัพทเทคนิคพ้ืนฐานดานการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา อาน ฟง เรื่องราว คําบรรยายเกีย่วกับการ
ออกแบบ ตัดเย็บ เส้ือผาแบบตาง ๆ การวัดตัว การเสนอใหบรกิาร ตอบรับ ตอบปฏิเสธลูกคา การเจรจาตอรอง 
เสนอเง่ือนไข การศึกษาคนวาเร่ืองราวเก่ียวกับวงการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา จากแหลงส่ือตาง ๆ  
 
2000-1240 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานชาง 1 (2) 
 (Technical English on the Job) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพท และสาํนวนพ้ืนฐานท่ีใชในการปฏิบัติงานทางดานชาง
เทคนิค 

2. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษท่ีนําไปใชในงานชางเทคนิค 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอก จําแนกคําศัพทเทคนิคท่ีเก่ียวของกับงานชางเทคนิคตามสาขาท่ีเก่ียวของ 
2. อานคูมือ  และปฏิบัติตามวิธีการ   
3. อธิบาย บรรยาย  ใหขอมูล  สัดสวน ขนาด รูปทรง เคร่ืองมือ   วัสดุอุปกรณ คุณลักษณะเฉพาะ
โดยใชคําศัพทเทคนิค  หรือประโยคสั้น ๆ  

4. สนทนาเพ่ือขอหรือใหขอมูล คําแนะนํา การใหบรกิาร และขัน้ตอนการปฏิบัติโดยใชภาษา  และ
ทาทางท่ีเหมาะสม 

5. ศึกษาคนควาเรื่องราวดานอาชีพชางเทคนิค จากแหลงส่ือตางๆ และนําเสนอในรูปแบบตางๆ  
คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา ฝกปฏิบัติ การใชภาษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวของกับงานชาง เรียกช่ือเคร่ืองมือ อุปกรณในการ
ทํางานในโรงฝกงาน สถานประกอบการ การอานคูมือ การใชเคร่ืองมือ และอุปกรณ ความปลอดภัยในการ
ทํางาน   อธิบายผลงาน ผลิตภัณฑ  บรรยายขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การแนะนําตนเอง  การตอนรับผูมาเย่ียมชม
โรงงาน การแสวงหาความรู ความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานชางเทคนิคจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย สื่อ
อิเล็กทรอนิกส อินเตอรเน็ต ส่ือของจริง นิทรรศการ แผนพับ โฆษณา เพ่ือปลูกฝงใหมีความสนใจ และวางแผน
อาชีพและการทํางาน 

 
2000-1241 การเขียนจดหมายโตตอบ 1 (2) 
 (Commercial Correspondence) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการเขียนจดโตตอบทางสังคมและทางธุรกิจแบบตาง ๆ 
2. เพ่ือใหมีทักษะการอาน และเขียนจดมาย 
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3. เพ่ือใหเห็นประโยชนและนําภาษาอังกฤษไปใชในการเขียนทางธุรกิจ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนสวนตาง ๆ และรูปแบบของการเขียนจดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ  
2. อาน และเขียนโตตอบทางธุรกิจ เขน จดหมายสอบถาม จดหมายสั่งซื้อ  จดหมายตอวา วิธีการ
ชําระเงิน   

3. อานและเขียนบัตรอวยพร  จดหมายโตตอบทางสังคมในโอกาสตาง ๆ  เชน จดหมายเชญิ  
จดหมายแสดงความยินดี  สง e-mail , e-cards 

4. อานประกาศรับสมัครงาน  กรอกใบสมัครงาน  กรอกแบบฟอรมทางธุรกิจ  
5. ศึกษา รวบรวม คํา สํานวนภาษาท่ีใชในจดหมาย  บัตรอวยพร  

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ สวนตาง ๆ และรูปแบบของการเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจประเภท

ตาง ๆ ไดแก จดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ ไดแก จดหมายสอบถามและตอบ (Letters making trade inquiries 
and replies) จดหมายส่ังซ้ือ (Letters ordering goods and replies) วิธีการชําระเงิน (Payment) จดหมายตอวา
และตอบ (Letters of complaints and replies) จดหมายเชิญในโอกาสตาง ๆ และขอบคุณ (Letters of invitations 
and replies) จดหมายแสดงความยินดี (Letters of congratulation) บัตรอวยพรประเภทตาง ๆ และ/หรือบัตรอวย
พรอิเล็กทรอนิกส (e-card) จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) การกรอกแบบฟอรมทางธุรกิจ ใบส่ังซ้ือ บันทึก
ขอความ ฯลฯ จดหมายสมัครงาน ประวัติยอ การกรอกใบสมัคร 

 
2000-1242 ภาษาอังกฤษเพือ่งานพาณิชยศิลป 1 (2) 
 (English for Commercial Arts) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพ้ืนฐานท่ัวไปในงานพาณิชยศิลประเภทตาง ๆ  
2. เพ่ือใหมี ความเขาใจการอานเร่ืองท่ัวไปและเร่ืองเก่ียวกับงานพาณิชยศิลป 
3. เพ่ือใหมีความเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา – บริการงานพาณิชยศิลป  
4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตองานพาณิชยศิลป  ประเภทตาง ๆ  

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอก จําแนก ชื่อ คําศัพทท่ีเก่ียวของกับประเภทของงานพาณิชยศิลป  
2. สรุปขอมูลจากเร่ืองท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสมตามบริบท 
3. สอบถามและใหขอมูลสินคาเก่ียวกับสินคา และลักษณะของงานพาณิชยศิลป  
4. รวบรวมคําศพัท  รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานพาณิชยศิลปประเภทตาง ๆ  
5. สืบคนขอมูลเก่ียวกับงานศิลปะสาขาตาง ๆ จากส่ือ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย   

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเน้ือหา คําบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภทงานพาณิชยศิลป คําศัพทเทคนิค 

อุปกรณ เคร่ืองมือ  ศึกษาภาษาท่ีใชในคําชี้แจงในคูมือ การออกแบบ  สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงาน บอก
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จุดประสงค ประโยชนของส่ิงท่ีผลิต การแสดงความคิดเห็น ติชม ผลงาน การแนะนําตนเองและผูอ่ืน การ
ขอบคุณ ผูมาเยี่ยมชม คนควาผลงานการออกแบบพาณิชยศิลปจากสื่อที่หลากหลายจาก แผนพับงาน
นิทรรศการ อินเตอรเน็ตเพ่ือปลูกฝงใหมีความสนใจ เปนพื้นฐานการวางแผนอาชีพและการทํางาน 

 
2000-1243 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานวิจิตรศิลป 1 (2) 
 (English for Fine Arts) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพ้ืนฐานท่ัวไปในงานวิจิตรศิลประเภทตาง ๆ  
2. เพ่ือใหมี ความเขาใจการอานเร่ืองท่ัวไปและเร่ืองเก่ียวกับงานวิจิตรศิลป 
3. เพ่ือใหมีความเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา – บริการงานวิจิตรศิลป 
4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตองานวิจิตรศิลปประเภทตาง ๆ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอก จําแนก ชื่อ คําศัพทท่ีเก่ียวของกับประเภทของงานวิจิตรศิลป 
2. สรุปขอมูลจากเร่ืองท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสมตามบริบท 
3. สอบถามและใหขอมูลสินคาเก่ียวกับสินคา และลักษณะของงานวิจิตรศิลป 
4. รวบรวมคําศพัท  รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานวิจิตรศิลปประเภทตาง ๆ  
5. สืบคนขอมูลเก่ียวกับงานศิลปะสาขาตาง ๆ จากส่ือ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย   

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเน้ือหา คําบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภท และเจาของผลงานศิลปะ ศึกษา

คําศัพทเทคนิคพื้นฐาน อุปกรณ เคร่ืองมือ คูมือท่ีเก่ียวของกับงานวิจิตรศิลป ศึกษาภาษาท่ีใชในคําช้ีแจงในคูมือ 
การออกแบบ สาธิต ข้ันตอนการปฏิบัติงาน บอกจุดประสงค ประโยชนของส่ิงท่ีผลิต การแสดงความคิดเห็น ติ
ชมผลงาน การแนะนําตนเองและผูอ่ืน การขอบคุณ ผูมาเยี่ยมชม คนควาผลงานการออกแบบวิจิตรศิลปจากส่ือ
ท่ีหลากหลายจากแผนพับงานนิทรรศการ อินเตอรเน็ต เพ่ือปลูกฝงใหมีความสนใจ เปนพ้ืนฐานการวางแผน
อาชีพและการทํางาน 

 
2000-1244 ภาษาอังกฤษจากหนังสือพมิพ 1 (2) 
 (English Through Newspaper) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในการใชคําศัพท และสํานวนภาษาท่ีใชในหนังสือพิมพ 
2. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ กลยุทธวิธีการอาน เพ่ือความเขาใจหนังสือพิมพ เร่ืองราวท่ีเก่ียวของ
กับอาชีพตาง ๆ 

3. เพ่ือใหเห็นประโยชน และคุณคาของการอานหนังสือพิมพในการพัฒนาภาษา 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. อานขอความจากหนังสือพิมพ โดยใชวิธีการอานแบบกวาด อานเพ่ือจับใจความ และอานเพ่ือเอา
รายละเอียด เพ่ือใหเกิดทักษะในการอาน 

2. เดาความหมายของคําศพัท และตีความสํานวนภาษาจากบริบท จากขาว สารคดี บันเทิง 
บรรณาธิการ และโฆษราประเภทตาง ๆ 

3. ถายโอนทักษะการอานบทความจากหนังสือพิมพไปสูทักษะการพูดหรือการเขียนขอความส้ัน ๆ 
เพ่ือสรุปใจความสําคัญ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ วิธีการอานหนังสือพิมพ เร่ืองเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับอาชีพตาง ๆ อานเพ่ือความเขาใจ

จากขาว สารคดีบันเทิง บทบรรณาธิการโฆษณา ประเภทตาง ๆ คําศัพท สํานวนทางภาษา การเขียนขอความสั้น 
ๆ การใชประโยชนจากหนังสือพิมพในการพัฒนาภาษา เกมส กิจกรรมท่ีนาในใจจากหนังสือพิมพ 

 
2000-1245 การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 (2) 
 (Business English Conversation) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจคําศัพท สํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชส่ือสารในสถานการณตาง ๆ ทาง
ธุรกิจ 

2. เพ่ือพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 
3. เพ่ือใหมีทักษะในการติดตอธุรกิจทาง e-mail, e-commerce 
4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาโตตอบทางธุรกิจตามสถานการณตาง ๆ ตามโครงสรางทางภาษาและตามวัฒนธรรม
สังคม 

2. สรุปใจความสําคัญจากการฟง หรืออานทางธุรกิจ 
3. ถายโอนสัญลักษณ เคร่ืองหมาย ตัวยอ ขอมูลจากเร่ืองท่ีการฟง หรือ อาน เปน คํา เปนประโยค  
หรือขอความส้ัน ๆ  

4. เขียนบรรยาย บันทึกขอความเก่ียวกับขอมูลบุคคล สินคา และบริการ    
5. สืบคนการติดตอธุรกิจทางอินเตอรเน็ต และการสง e-mail 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาการติดตอทางธุรกิจ และตัวเลข ฝกปฏิบัติการฟง ขอความ 

เรื่อง ขอมูลทางธุรกิจ ธุรกิจ e-commerce การติดตอทาง e-mail การสนทนาทางโทรศัพท        การฝากขอความ
ทางโทรศัพท การนัดหมาย การลงตารางนัดหมาย การอานเอกสารทางธุรกิจจากสื่อตาง ๆ การกรอกขอมูล การ
บรรยายลักษณะสินคา การสอบถามายละเอียดสินคา การอธิบายสินคาประเภทตาง ๆ   แสวงหาความรูดาน
ธุรกิจจากแหลงส่ือท่ีหลากหลาย   
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2000-1246 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเคร่ืองประดับอัญมณี 1 (2) 
 (English for Jewelry) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพ้ืนฐานท่ัวไปในงานเคร่ืองประดับอัญมณีประเภท
ตาง ๆ  

2. เพ่ือใหมี ความเขาใจการอานเร่ืองท่ัวไปและเร่ืองเก่ียวกับงานเคร่ืองประดับอัญมณี 
3. เพ่ือใหมีความเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา–บริการงานเคร่ืองประดับอัญมณี 
4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตองานเคร่ืองประดับอัญมณีประเภทตาง ๆ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เรียกชื่อ แบบเคร่ืองประดับอัญมณี คําศัพทท่ีเก่ียวของกับประเภทของงานเคร่ืองประดับ อัญมณี
ประเภทตาง ๆ  

2. สรุปขอมูลจากเร่ืองท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสมตามบริบท 
3. สนทนาโตตอบ  สอบถามและใหขอมูลสินคาเก่ียวกับสินคา และลักษณะของงาน
เคร่ืองประดับอัญมณีประเภทตาง ๆ 

4. รวบรวมคําศพัท  รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานของงานเครือ่งประดับอัญมณีประเภทตาง ๆ  
5. สืบคนขอมูลเก่ียวกับงานศิลปะสาขาตาง ๆ จากส่ือ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเน้ือหา คําบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภท ศึกษาคําศัพทเทคนิคพ้ืนฐาน 

อุปกรณ เคร่ืองมือ การอานคูมือท่ีเก่ียวของกับงานอัญมณี การออกแบบ สาธิต ข้ันตอนการปฏิบัติงานเบ้ืองตน  
การแสดงความคิดเห็น ติชมผลงาน สนทนาโตตอบ แนะนําตนเองและผูอ่ืน ขอบคุณ ผูมาเยี่ยมชม คนควา
ผลงานการออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณีจากส่ือท่ีหลากหลาย จากแผนพับงานนิทรรศการ อินเตอรเน็ต เพื่อ
ปลูกฝงใหมีความสนใจ เปนพื้นฐานการวางแผนอาชีพและการทํางาน 

 
2000-1247 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเคร่ืองเคลือบดินเผา 1 (2) 
 (English for Ceramics) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพ้ืนฐานท่ัวไปในงานเคร่ืองเคลือบดินเผา 
2. เพ่ือใหมี ความเขาใจการอานเร่ืองท่ัวไปและเร่ืองเก่ียวกับงานเคร่ืองเคลือบดินเผา 
3. เพ่ือใหมี ความเขาใจการอานเร่ืองท่ัวไปและเร่ืองเก่ียวกับงานเคร่ืองเคลือบดินเผา 
4. เพ่ือใหมีความเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา – บริการงานเคร่ืองเคลือบดินเผา 
5. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตองานเคร่ืองเคลือบดนิเผาประเภทตาง ๆ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เรียกชื่อ แบบเคร่ืองประดับอัญมณี คําศัพทท่ีเก่ียวของกับประเภทของงานเคร่ืองเคลือบดินเผา
ประเภทตาง ๆ 
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2. สรุปขอมูลจากเร่ืองท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสมตามบริบท 
3. สนทนาโตตอบ สอบถามและใหขอมูลสินคาเก่ียวกับสินคา และลักษณะของงานเครื่องเคลือบดิน
เผาประเภทตาง ๆ 

4. รวบรวมคําศพัท รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานของงานเครือ่งเคลือบดินเผาประเภทตางๆ 
5. สืบคนขอมูลเก่ียวกับงานศิลปะสาขาตาง ๆ จากส่ือ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเน้ือหา คําบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภท ศึกษาคําศัพทเทคนิคพ้ืนฐาน 

อุปกรณ เคร่ืองมือ   การอานคูมือท่ีเก่ียวของกับงานเคร่ืองเคลือบดินเผา การออกแบบ สาธิตขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเบ้ืองตน การแสดงความคิดเห็น ติชมผลงาน สนทนาโตตอบ แนะนําตนเองและผูอ่ืน ขอบคุณ ผูมา
เยี่ยมชม คนควาผลงานการออกแบบเคร่ืองเคลือบดินเผา จากส่ือท่ีหลากหลายจากแผนพับงานนิทรรศการ 
อินเตอรเน็ต เพ่ือปลูกฝงใหมีความสนใจ เปนพื้นฐานการวางแผนอาชีพและการทํางาน 

 
2000-1248 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานหัตถกรรม 1 (2) 
 (English for Handicrafts) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพ้ืนฐานท่ัวไปในงานหัตถกรรม 
2. เพ่ือใหมี ความเขาใจการอานเร่ืองท่ัวไปและเร่ืองเก่ียวกับงานหัตถกรรม 
3. เพ่ือใหมีความเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา – บริการงานหัตถกรรม 
4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตองานหัตถกรรมประเภทตาง ๆ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เรียกชื่อ ชนิดของงานหัตถกรรม  คําศัพทท่ีเก่ียวของกับประเภทของงานหัตถกรรม  
2. สรุปขอมูลจากเร่ืองท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสมตามบริบท 
3. สนทนาโตตอบ  สอบถามและใหขอมูลสินคาเก่ียวกับสินคา และลักษณะของงานหัตถกรรม 
4. รวบรวมคําศพัท รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานของงานหัตถกรรมประเภทตาง ๆ 
5. สืบคนขอมูลเก่ียวกับงานหัตถกรรม จากส่ือ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเน้ือหา คําบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภท  ศึกษาคําศัพทเทคนิคพื้นฐาน 

อุปกรณ เคร่ืองมือ การอานคูมือท่ีเก่ียวของกับงานหัตถกรรม การออกแบบ สาธิต ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
เบ้ืองตน การแสดงความคิดเห็น ติชมผลงาน สนทนาโตตอบ แนะนําตนเองและผูอ่ืน ขอบคุณ ผูมาเยี่ยมชม 
คนควาผลงานการออกแบบงานหัตถกรรม จากส่ือท่ีหลากหลายจากแผนพับงานนิทรรศการ อินเตอรเน็ต เพื่อ
ปลูกฝงใหมีความสนใจ เปนพื้นฐานการวางแผนอาชีพและการทํางาน 
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2000-1249 ภาษาอังกฤษเพือ่งานเครือ่งหนัง 1 (2) 
 (English for Leather Work) 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เรียกชื่อ แบบงานเคร่ืองหนัง คําศัพทท่ีเก่ียวของกับประเภทของงาน เครื่องหนังประเภทตางๆ 
2. สรุปขอมูลจากเร่ืองท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสมตามบริบท 
3. สนทนาโตตอบ  สอบถามและใหขอมูลสินคาเก่ียวกับสินคาและลักษณะของงานเครื่องหนัง
ประเภทตาง ๆ 

4. รวบรวมคําศพัท  รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานเคร่ืองหนังประเภทตาง ๆ 
5. สืบคนขอมูลเก่ียวกับงานเคร่ืองหนังจากส่ือ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเน้ือหา คําบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภท  ศึกษาคําศัพทเทคนิคพ้ืนฐาน 

อุปกรณ เคร่ืองมือ การอานคูมือท่ีเก่ียวของกับงานเคร่ืองหนัง การออกแบบ สาธิต ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
เบ้ืองตน  การแสดงความคิดเห็น ติชมผลงาน สนทนาโตตอบ แนะนําตนเองและผูอ่ืน ขอบคุณ ผูมาเยี่ยมชม 
คนควาผลงานการออกแบบเครื่องหนังจากส่ือท่ีหลากหลายจากแผนพับงานนิทรรศการ อินเตอรเน็ต เพื่อ
ปลูกฝงใหมีความสนใจ เปนพื้นฐานการวางแผนอาชีพและการทํางาน 

 
2000-1250 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 1 (2) 

 (Fundamental Chinese 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ ศัพทและสํานวนภาษาจีนข้ันพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาจีนติดตอส่ือสารในชีวิตประจําวัน 
3. เพ่ือเห็นความสําคัญของการใชภาษาจีนในงานธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ขอและใหขอมูลสวนบุคคลเบื้องตน 
2. สนทนาพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน 
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคําศัพท สํานวน และหลักไวยากรณภาษาจีนพ้ืนฐาน  ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน เขียน ภาษาจีน

ท่ัว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน การขอและใหขอมูลสวนบุคคล การสนทนาในชีวิตประจําวัน การเขียนและอาน
ประโยคงาย ๆ 
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2000-1251 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 1 (2) 
 (Fundamental Chinese 2) 

 ผานการเรียนวิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน 1 มากอน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาจีนในระดับท่ีสูงข้ึน 
2. เพ่ือใหมีทักษะการใชภาษาจีนติดตอส่ือสารไดตามสถานการณ 
3. เพ่ือเห็นประโยชนของการใชภาษาจีนในการประกอบอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ 
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั 
3. เขียนประโยคหรือขอความในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน และเขียน ภาษาจีนตามสถานการณ การขอและใหขอมูล การอาน

ขอความและสรุปใจความสําคัญ การตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอาน การเขียนประโยคหรือขอความเกี่ยวกับงาน
อาชีพ 
 
2000-1252 ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน 1 1 (2) 

 (Fundamental Japanese 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนญ่ีปุนข้ันพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาญ่ีปุนติดตอส่ือสารในชีวิตประจําวัน 
3. เพ่ือเห็นความสําคัญของการใชภาษาญ่ีปุนในงานธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ขอและใหขอมูลสวนบุคคลเบื้องตน 
2. สนทนาพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน 
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคําศัพท สํานวน และหลักไวยากรณภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน  ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน เขียน 

ภาษาญ่ีปุนท่ัว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน การขอและใหขอมูลสวนบุคคล การสนทนาในชีวิตประจําวัน การเขียน
และอานประโยคงาย ๆ 
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2000-1253 ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน 2 1 (2) 
 (Fundamental Japanese 2) 

 ผานการเรียนวิชาภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 1 มากอน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาญ่ีปุนในระดบัท่ีสูงข้ึน 
2. เพ่ือใหมีทักษะการใชภาษาญ่ีปุนติดตอส่ือสารไดตามสถานการณ 
3. เพื่อเห็นประโยชนของการใชภาษาญี่ปุนในการประกอบอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ 
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั 
3. เขียนประโยคหรือขอความในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน และเขียน ภาษาญี่ปุนตามสถานการณ การขอและใหขอมูล การอาน

ขอความและสรุปใจความสําคัญ การตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอาน การเขียนประโยคหรือขอความเกี่ยวกับงาน
อาชีพ 

 
2000-1254 ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 1 1 (2) 

 (Fundamental French 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน 
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาฝร่ังเศสติดตอส่ือสารในชีวิตประจําวัน 
3. เพ่ือเห็นความสําคัญของการใชภาษาฝร่ังเศสในงานธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ขอและใหขอมูลสวนบุคคลเบื้องตน 
2. สนทนาพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน 
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคําศัพท สํานวน และหลักไวยากรณภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน  ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน เขียน 

ภาษาฝรั่งเศสทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน การขอและใหขอมูลสวนบุคคล การสนทนาในชีวิตประจําวัน การ
เขียนและอานประโยคงาย ๆ 
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2000-1255 ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 2 1 (2) 
 (Fundamental French 2) 

 ผานการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 มากอน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาฝรั่งเศสขั้นในระดับที่สูงขึ้น 
2. เพื่อใหมีทักษะการใชภาษาฝรั่งเศสติดตอสื่อสารไดตามสถานการณ 
3. เพ่ือเห็นประโยชนของการใชภาษาฝร่ังเศสในการประกอบอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ 
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั 
3. เขียนประโยคหรือขอความในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน และเขียน ภาษาฝรั่งเศสตามสถานการณ การขอและใหขอมูล การ

อานขอความและสรุปใจความสําคญั การตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอาน การเขียนประโยคหรือขอความเก่ียวกับ
งานอาชพี 

 
2000-1256 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 1 1 (2) 

 (Fundamental German 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาเยอรมันข้ันพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาเยอรมันติดตอส่ือสารในชีวิตประจําวัน 
3. เพื่อเห็นความสําคัญของการใชภาษาภาษาเยอรมันในงานธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ขอและใหขอมูลสวนบุคคลเบื้องตน 
2. สนทนาพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน 
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคําศัพท สํานวน และหลักไวยากรณภาษาภาษาเยอรมันพื้นฐาน ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน เขียน 

ภาษาภาษาเยอรมันทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน การขอและใหขอมูลสวนบุคคล การสนทนาในชีวิตประจําวัน 
การเขียนและอานประโยคงาย ๆ 
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2000-1257 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 2 1 (2) 
 (Fundamental German 2) 

 ผานการเรียนวิชาภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1 มากอน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึ้น 
2. เพ่ือใหมีทักษะการใชภาษาเยอรมันติดตอส่ือสารไดตามสถานการณ 
3. เพ่ือเห็นประโยชนของการใชภาษาเยอรมันในการประกอบอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ 
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั 
3. เขียนประโยคหรือขอความในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน และเขียน ภาษาเยอรมันตามสถานการณ การขอและให  ขอมูล การ

อานขอความและสรุปใจความสําคญั การตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอาน การเขียนประโยคหรือ  ขอความเก่ียวกับ
งานอาชพี 

 
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 (2) 
 (The Way of Thai Ethics) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหเขาใจประวัติ  ความสําคญัและหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ 
2. เพ่ือใหสามารถใชหลักธรรมของศาสนาในการพัฒนาตนและสงัคม 
3. เพ่ือใหมีเจตคติ ศรัทธา และอุดมการณในการเปนศาสนิกชนท่ีดี 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาในการดําเนินชีวิต 
2. ใชทักษะทางศาสนธรรมในการแกปญหาเพ่ือพัฒนาตนเองและสงัคม 
3. เปนแบบอยางท่ีดีในการเผยแผศาสนธรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ พระพุทธประวัติ พุทธธรรมเพ่ือชีวิตและสังคม การบริหารจิตและเจริญปญญา  
พระสงฆกับการเผยแพรพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม หนาท่ีชาวพุทธและศาสนพิธี หรือ 
 ศึกษาเก่ียวกับ ความหมายของคําวาอิสลามและมุสลิม ประวัติและความสําคัญของศาสนาอิสลาม 
ประวัติทานศาสดามูฮัมหมัด  หลักคาํสอนและหลักปฏิบัติในการพัฒนาตนเองและสังคม  หรือ 
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 ศึกษาเก่ียวกับ พระคัมภีรเก่ียวกับชีวประวัติ พันธกิจ และคําสอนของพระเยซูคริสต            
บทบัญญัติและหลักการปฏิบัติตาง ๆ การแสดงความรักและการปฏิบัติตอเพ่ือนมนุษย การเผยแผพระศาสนา
ของบรรดาอัครสาวก  การอธิษฐานภาวนาและศาสนพิธี  หรือ  
 ศึกษาเก่ียวกับศาสนาอ่ืน ๆ  ตามความตองการของผูเรียน 
 
2000-1302 ภูมิเศรษฐศาสตร 2 (2) 
 (Geo-Economics) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรและภูมิศาสตรกายภาพ 
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชปจจัยทางภูมิศาสตรกายภาพท่ีสัมพันธกับปญหาทางเศรษฐ-ศาสตร
เพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจในชุมชน 

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการมีสวนรวมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเบ้ืองตน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 
2. เลือกประกอบอาชีพตามปจจัยทางภูมิศาสตรกายภาพ 
3. เสนอแนะแนวทางแกไขวิกฤติทางเศรษฐกิจในชมุชน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ หลักเศรษฐศาสตรเบ้ืองตน ปญหาทางเศรษฐกิจของไทยและแนวทางการ    แกไข  
ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ภูมิศาสตรกายภาพของไทย เครือ่งมือทางภูมิศาสตร 
และกิจกรรมพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของไทย 
 
2000-1303 การดํารงชาติไทย 2 (2) 
 (Thai History and Administration) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหเขาใจความเปนมาของประวัติศาสตรชาติไทย การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมของไทย 

2. เพ่ือใหสามารถใชความรูเก่ียวกับเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรประเมินผลท่ีมีตอการ
เปล่ียนแปลงและความสัมพันธกับตางประเทศ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอการดํารงชีวิตอยางมีความสุขในสังคม ภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย  
และมีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหความเปนมาของชาติไทย และมาตราตาง ๆ ในรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน
ชีวิต 
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2. ปฏิบัติตนตามสถานภาพ  บทบาท  สิทธิ  เสรีภาพและหนาท่ี ในฐานะพลเมืองดีของประเทศ 
3. เสนอแนะการมีสวนรวมในการดํารงความเปนชาติไทย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ ประวัติศาสตรชาติไทยสมัยสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร ดานการเมือง การ  
ปกครอง กฎหมายท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน  เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 
2000-1304 โครงงานชุมชนสําคญั 2 (2) 
 (Special Community Project) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผนและจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาชุมชน 
2. เพ่ือใหสามารถใชขอมูลเก่ียวกับชุมชนในการวางแผน และจัดทําโครงการพัฒนา    ชุมชน 
3. เพ่ือใหมีเจตคติ อุดมการณ  และความภาคภูมิใจในชุมชน 

มาตรฐานรายวิชา 
 1. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับองคประกอบของชุมชน 
 2. เสนอแนะทางเลือกในการพัฒนาชุมชน 
 3. วางแผนจัดทําโครงการเพ่ือแกปญหาและ/หรือพัฒนาชุมชนตัวอยาง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับขนาดและท่ีต้ังของชุมชน สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรและทรัพยากร การ    
ปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวนประชากรและการประกอบอาชีพ ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม และ   
เอกลักษณทางวัฒนธรรม  หลักการวางแผนและจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาชุมชน 
 
2000-1305 คติไทยศึกษา 2 (2) 
 (Thai Folklore) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ และประวัติความเปนมาของวัฒนธรรม ท่ีเปนเอกลักษณของทองถ่ิน 
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามจารีต  ประเพณ ีและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีและมีความภาคภูมิใจในการธํารงรักษาวัฒนธรรมทองถ่ิน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหเอกลักษณของทองถ่ินเพ่ือการสืบทอดทางวัฒนธรรม 
2. ประพฤติปฏิบัติตามจารตี ประเพณีของทองถ่ินท่ีดีงาม 
3. เผยแพรวรรณคดีทองถ่ินและนันทนาการท่ีเปนเอกลักษณของทองถ่ินใหเปนท่ีรูจัก 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ  วัฒนธรรมพ้ืนบาน จารีต ประเพณ ี วรรณคดีทองถ่ินและนันทนาการท่ีเปน  
เอกลักษณและเอ้ือตอการเปนพลเมืองดี 
 
3000-1306 ภูมิศาสตรกายภาพเพือ่ชีวิต 2 (2) 
 (Physical Geography for Living) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหเขาใจภูมิศาสตรกายภาพทองถ่ินและพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร 
2. เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีสัมพันธกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ในการมีสวนรวมพัฒนาส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอยางคุมคา 
2. สงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในทองถ่ิน 
3. เสนอแนะการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ลักษณะภูมิศาสตรกายภาพทองถ่ิน การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ 
การพัฒนาเศรษฐกิจโดยการทองเท่ียวเชิงนิเวศ และกิจกรรมพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจทองถ่ิน 
 
2000-1307 เหตุการณปจจุบัน 2 (2) 
 (Current Affairs) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหเขาใจวิธีการทางประวัติศาสตร และหลักการวิเคราะหเหตุการณปจจุบัน ดานการเมือง 
การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม 

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหและประเมินสถานการณปจจุบัน     การผสมผสานทางวัฒนธรรม  
เทคโนโลยี  วิทยาการและภูมิปญญาไทย ดวยวิธีการทางประวัติศาสตร 

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีและมีความภาคภูมิใจในบรรพชน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหเหตุการณสําคัญท่ีเปนปจจุบันดวยวิธีการทางประวัติศาสตร 
2. ประพฤติปฏิบัติตนตามธรรมเนียมของบรรพชน 
3. เสนอแนะแนวทางพัฒนาสังคมโดยใชประสบการณจากอดีต 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับวิธีการทางประวัติศาสตร เพ่ือวิเคราะหเหตุการณปจจุบันของไทยดานการเมือง  การ
ปกครอง เศรษฐกิจและสังคม  การผสมผสานทางวัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาการและภูมิปญญาไทย 
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2000–1401 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 2 (3) 
(Basic Science) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เขาใจทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
2. เขาความสัมพันธของส่ิงแวดลอม ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ 
3. เขาใจสมบัติและองคประกอบของโครงสราง อะตอม ธาตุ และตารางธาตุ 
4. เขาใจชนิดของแรง การเคล่ือนท่ีของวัตถุ งาน และพลังงาน 
5. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชพีและชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายการใชประโยชนของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   
2. อธิบายความสัมพันธของส่ิงแวดลอม  ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ  และทรัพยากรธรรมชาต ิ
3. ปองกันและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีกอใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอม 
4. สังเกตและอภิปรายสมบัติและองคประกอบของโครงสรางอะตอม  ธาตุ  และตารางธาตุ 
5. สังเกตและอภิปรายชนิดของแรง  การเคล่ือนท่ีของวัตถุ  งาน  และพลังงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร   หรือ
โครงงานวิชาชีพ  การรักษาดุลยภาพของรางกาย พืช สัตว ความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมกับส่ิง     มีชีวิตใน
ระบบนิเวศ ดุลยภาพของระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โครงสรางของอะตอม  สมบัติของ
สารและตารางธาตุ พันธะเคมี แรงและชนิดของแรง ลักษณะการเคล่ือนท่ีของวัตถุ งาน      พลังงาน 
 
2000–1420 วิทยาศาสตรอุตสาหกรรม 2 (3) 

(Industrial Science) 
จุดประสงครายวิชา 
 1.  เขาใจการวัดปริมาณทางฟสิกส  ปริมาณ  เวคเตอร  การรวมเวคเตอร  และการคูณเวคเตอร 

3. เขาใจระบบของแรง  ชนิดของแรง  การรวมแรง  การแยกแรง  การเกิดโมเมนตของแรง การ
สมดุลของแรง  งาน  พลังงาน  และกําลัง 

4. เขาใจสมบัติและการเกิดของคล่ืน  คลื่นกล  คล่ืนแมเหล็กไฟฟา  คล่ืนแสง  และคล่ืนเสียง 
5. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชพีและชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ทดลอง  อภิปราย  การวัดปริมาณทางฟสิกส  ปริมาณเวคเตอร  การรวมเวคเตอร  และการคูณ
เวคเตอร   

2. อธิบายระบบและชนิดของแรง 
3. ทดลองและคํานวณการรวมแรง  การแยกแรง  การเกิดโมเมนตของแรง  การสมดลุของแรง  งาน  
พลังงาน  และกําลัง 
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4. อธิบายสมบัติของคล่ืนกล  และความสัมพันธระหวาง  ความถ่ี  ความยาวคลื่น  และอัตราเร็วของ
คล่ืน 

5. อธิบายการเกิดคล่ืนแมเหล็กไฟฟา  รวมท้ังประโยชนและอันตรายของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับปริมาณทางฟสิกส แรง การเคล่ือนท่ีแบบเสนตรง แบบฮารมอนิกอยางงาย 
แบบวงกลม แบบโพรเจกไตล สมการการเคล่ือนท่ีของนิวตัน  โมเมนต  และสมดุล งาน พลังงาน กฎการอนุรักษ
พลังงาน  กําลัง ประสิทธิภาพ คล่ืนและสมบัติของคล่ืน คล่ืนกล คล่ืนแมเหล็กไฟฟา พลังงานนิวเคลียร และการ
นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชพีและชีวิตประจําวัน 
 
2000–1421 วิทยาศาสตรประยุกต 2 (3) 

(Applied Science) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจกระบวนการถายทอดทางพันธุกรรม  การแปรผันทางพันธุกรรม  มิวเทชัน  วิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต  ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต 

2. เขาใจกระบวนการ  ความสําคัญและผลของเทคโนโลยีชีวภาพตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
3. เขาใจกระบวนการ  ความสําคัญของปโตรเลียมและผลิตภัณฑ 
4. เขาใจชนิด  สมบัติ  และปฏิกิริยาเคมีท่ีสําคัญของพอลิเมอร 
5. เขาใจสมบัติ  และการเกิดคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
6. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชพีและชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายกระบวนการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิด   มิวเท
ชัน  วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 

2. อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
3. อธิบายเก่ียวกับกระบวนการและผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีไดจากการกล่ันลําดับสวนนํ้ามันดิบ  รวมถึง
อันตรายหรือมลภาวะท่ีเกิดข้ึนจากสารในผลิตภัณฑ ท้ังกอนและหลังการนําไปใชประโยชน  

4. สังเกตและอธิบายการเกิด  และสมบัติของพอลิเมอร  การนําพอลิเมอรไปใชอยางเหมาะสม 
5. อธิบายการเกิดคล่ืนแมเหล็กไฟฟา  รวมท้ังประโยชนและอันตรายของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน  วิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต  ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ และการนําไปใชประโยชน ปฏิกิริยาเคมี  
ปโตรเลียม  และผลิตภัณฑพอลิเมอร สารชีวโมเลกุล คล่ืนแมเหล็กไฟฟา พลังงานนิวเคลียร 
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2000–1422 วิทยาศาสตรเกษตร 2 (3) 
(Agro – Science) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เขาใจกระบวนการถายทอดทางพันธุกรรม  การแปรผันทางพันธุกรรม  มิวเทชัน  วิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต  ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต 

2. เขาใจกระบวนการ  ความสําคญั  และผลของเทคโนโลยีชีวภาพตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
3. เขาใจความสัมพันธของระบบนิเวศกับส่ิงแวดลอม 
4. เขาใจกระบวนการ  ความสําคญัของปโตรเลียม  และผลิตภัณฑ 
5. เขาใจชนิด  สมบัติ  และปฏิกิริยาท่ีสําคัญของสารชีวโมเลกุล 
6. เขาใจสมบัติ  และองคประกอบของสารละลาย  สารบริสุทธ์ิ  คอลลอยด  สายแขวนลอย  กรด  
เบส  เกลือ  การเกิดปฏิกิริยาเคมี  และผลท่ีมีตอส่ิงแวดลอม 

7. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชพีและชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายกระบวนการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  การแปรผันทางพันธุกรรม   การเกิดมิวเท
ชัน  วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 

2. อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
3. อธิบายเก่ียวกับกระบวนการและผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีไดจากการกล่ันลําดับสวน  นํ้ามันดิบ  รวมถึง
อันตรายหรือมลภาวะท่ีเกิดข้ึนจากสารในผลิตภัณฑ  ท้ังกอนและหลัง  การนําไปใชประโยชน 

4. สังเกต และอธิบายการเกิด และสมบัติของพอลิเมอร การนําพอลิเมอรไปใชไดอยาง    เหมาะสม 
5. สังเกต และอภิปรายเกี่ยวกับสารละลาย  สารบริสุทธ์ิ  คอลลอยด  สารแขวนลอย  กรด  เบส  เกลือ 
การเกิดปฏิกิริยาเคมี  และผลท่ีมีตอส่ิงแวดลอม 

6. สังเกตและอภิปรายสมบัติ องคประกอบ ประโยชน และปฏิกิริยาของคารโบไฮเดรต ไขมัน  กรด
ไขมัน  โปรตีน  และกรดอะมิโน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการถายทอดสารพันธุกรรม  การแปรผันทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของ 
ส่ิงมีชีวิต  มิวเทชัน ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีตอสังคม
และส่ิงแวดลอม ดุลยภาพของระบบนิเวศ ปญหาส่ิงแวดลอม การนําความรูไปใชในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมในทองถ่ินอยางย่ังยืน 
 สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารท่ีเกิดจากปฏิกิริยาเคมีท่ีมีผลตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม  ปโตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ มลภาวะจากการแยกแกสธรรมชาติ และนํ้ามันดิบ พอลิเมอร มลภาวะที่เกิดขึ้นจาก พอลิเมอร สาร
ชีวโมเลกุล คารโบไฮเดรต ไขมัน และกรดไขมัน โปรตีน และกรดอะมิโน 
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2000-1423 วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 2 (3) 
  (Environmental Science) 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน  
2. สามารถนําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
3. มีความตระหนัก และมีกิจนิสัยท่ีดีตอส่ิงแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1 อธิบายถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
2 วิเคราะหและจําแนกปญหาส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน 
3 ปองกันและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีกอใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอม 
4 กําหนดแนวทาง แกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับระบบนิเวศ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาจากการใชประโยชน
ทรัพยากร  มลพิษส่ิงแวดลอมและแนวทางการปองกันแกไข 
 
2000-1424 โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*) 
  (Science Project) 
จุดประสงครายวิชา 

1 เขาใจความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร  ความแตกตางของโครงงานวิทยาศาสตร       
ประเภทตาง ๆ  

2 เขาใจข้ันตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตรในเชิงวิจัย 
3 ใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการคดิ ทําและแกปญหา 
4 บูรณาการพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร เขากับวิชาชีพ 
5 นําเสนอแนวคิด กระบวนการ และผลท่ีไดจากการศึกษา ใหผูอ่ืนเขาใจ 
6 นําความรูจากการทําโครงงานวิทยาศาสตรไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1 ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตร สืบเสาะหาความรู ในเรื่องท่ีผูเรียนท่ีความถนัดหรือ
สนใจ 

2 เขียนรายงาน จัดแสดงผลงาน และอธิบายเก่ียวกับแนวคิดกระบวนการ และผลของโครงงาน 
หรือช้ินงานใหผูอ่ืนเขาใจ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการทําโครงงานวิทยาศาสตรประเภทตางๆ ตามขั้นตอนของวิธีการทาง
วิทยาศาสตร  โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  นําเสนอผลงานตอผู อ่ืนจัดนิทรรศการทาง      
วิทยาศาสตร 
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2000-1425 ชีวเคมี 2 (3) 
(Biochemistry) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เขาใจสมบัติและองคประกอบของโครงสรางอะตอม ธาตุ  ตารางธาต ุสารประกอบ   สารละลาย  
สารบริสุทธ์ิ  คอลลอยด สารแขวนลอย กรด เบส เกลือ การเกิดปฏิกิริยาเคมี และผลท่ีมีตอ
ส่ิงแวดลอม 

2. เขาใจชนิด สมบัติ และปฏิกิริยาท่ีสําคัญของสารชีวโมเลกุล 
3. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชพีและชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1 สังเกต  และอภิปรายเก่ียวกับสมบัติและองคประกอบของโครงสรางอะตอม ธาตุ  ตารางธาต ุ
สารประกอบ  สารละลาย  สารบริสุทธ์ิ  คอลลอยด สารแขวนลอย  กรด  เบส  เกลือ  การ
เกิดปฏิกิริยาเคมี และผลท่ีมีตอสิง่แวดลอม 

2 สังเกต และอภิปรายองคประกอบ สมบัติ ประโยชน และปฏิกิริยาของคารโบไฮเดรต  ไขมัน  
กรดไขมัน โปรตีน และกรดอะมิโน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสรางอะตอม  ธาตุ ตารางธาต ุสารประกอบ  สารละลาย  สารบริสุทธ์ิ 

คอลลอยด  สารแขวนลอย กรด  เบส เกลือ ปฏิกิริยาเคมี สารท่ีเกิดจาก ปฏิกิริยาเคมีท่ีมีตอ      ส่ิงแวดลอม สาร
ชีวโมเลกุล คารโบไฮเดรต ไขมัน กรดไขมัน โปรตีน และกรดอะมิโน การนําความรูไปประยกุตใช  ในวิชาชีพ
และชีวิตประจําวัน 
 
2000-1426 เคมีพ้ืนฐาน 2 (3) 

(Basic Chemistry) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจชนิด สมบัติและโครงสรางโมเลกุลของสารประกอบไฮโดรคารบอน 
2. เขาใจกระบวนการ ความสําคัญของปโตรเลียมและผลิตภัณฑ 
3. เขาใจชนิด สมบัติ และปฏิกิริยาเคมีท่ีสําคัญของพอลิเมอร 
4. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชพีและชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1 สังเกต  และอธิบายชนิด สมบัติ และโครงสรางโมเลกุลของสารประกอบไฮโดรคารบอน 
2 อธิบายเก่ียวกับกระบวนการและผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีไดจากการกล่ันลําดับสวนนํ้ามันดิบ   รวมถึง
อันตรายหรือมลภาวะท่ีเกิดข้ึนจากสารในผลิตภัณฑ ท้ังกอนหรือหลังการนําไปใชประโยชน 

3 สังเกต และอธิบายการเกิดและสมบัติของพอลิเมอร การนําพอลิเมอรไปใชไดอยาง     เหมาะสม 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับสารประกอบไฮโดรคารบอน ปโตรเลียมและผลิตภัณฑ มลภาวะจากการ

แยกแกสธรรมชาติและนํ้ามันดิบ  พอลิเมอรและผลิตภัณฑพลาสติก  กาว  ส ี มลภาวะท่ีเกิดจากพอลิเมอร และ
การนําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
 
2000-1427 ฟสิกสพ้ืนฐาน 1 2 (3) 

(Basic Physics 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจ สมบัติและการเกิดของคล่ืน คล่ืนกล คล่ืนแมเหล็กไฟฟา คล่ืนแสง คล่ืนเสียง 
2. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชพีและชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1 อธิบายสมบัติของคล่ืนกล และความสัมพันธระหวางความถ่ี ความยาวคลื่น อัตราเร็ว    ของคล่ืน 
2 อธิบายการเกิดคล่ืนเสียง  ความเขมของเสียง การไดยินเสียง คุณภาพของเสียง 
3 อธิบายสเปกตรัมของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา รวมท้ังประโยชนและอันตรายของคล่ืนแมเหล็ก  ไฟฟา 
4 อธิบายสมบัติของแสง การผสมแสงสี การสะทอนของแสง และการหักเหของแสง 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติ การเกิดคล่ืน ความถ่ี ความยาวคลื่น การเคล่ือนท่ีของคล่ืน คลื่นกล คล่ืนเสียง ความ

เขมของเสียง  การไดยินเสียง  คุณภาพของเสียง  สเปกตรัมของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา  คล่ืนแสง           การ
สะทอนของแสง การหักเหของแสง  แสงสีและการมองเห็น  การผสมแสงสี  และการประยุกตใช 
 
2000-1428 ฟสิกสพ้ืนฐาน 2 2 (3)  

(Basic Physics 2) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจ การวัดปริมาณทางฟสิกส  ปริมาณเวคเตอร  การรวมเวคเตอร  การคูณเวคเตอร 
2. เขาใจระบบของแรง ชนิดของแรง การรวมแรง การแยกแรง การเกิดโมเมนตของแรง       การ
สมดุลของแรง งาน  พลังงาน  และกําลัง  

3. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1 ทดลอง อภิปรายการวัดปริมาณทางฟสิกส  ปริมาณเวคเตอร การรวมเวคเตอร การคณู  เวคเตอร 
2 อธิบายระบบและชนิดของแรง 
3 ทดลองและคํานวณการรวมแรง การแยกแรง การเกิดโมเมนตของแรง  การสมดุลของแรง  งาน  
พลังงาน และกําลัง  
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับการวัดปริมาณทางฟสิกส ปริมาณเวคเตอร  การรวมเวคเตอร การคณูเวกเตอร  

ระบบและ ชนิดของแรง  การรวมแรง  การแยกแรง  การเกิดโมเมนตของแรง  การสมดุลของแรง  งาน   พลังงาน  
กําลัง และการประยุกตใช 
 
2000-1429 ฟสิกสพ้ืนฐาน 3 2 (3) 

(Basic Physics 3)  
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจ การเคล่ือนท่ีเชิงเสนตรงในแนวราบ  การเคล่ือนท่ีอยางอิสระในแนวดิ่ง การเคล่ือนแบ
วงกลม การเคล่ือนท่ีแบบโปรเจคไตล การเคล่ือนท่ีแบบซิมเปลฮารโมนิค การเคล่ือนท่ีแบบหมุน  
การเคล่ือนท่ีบนทางโคง 

2. เขาใจสมการการเคล่ือนท่ีของนิวตัน  โมเมนตัม การเปล่ียนแปลงโมเมนตัม 
3. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1 ทดลอง อภิปรายและคํานวณการเคล่ือนท่ีเชิงเสนตรงในแนวราบและแนวดิ่ง  แบบวงกลม   แบบ
โปรเจกไตล แบบซิมเปลฮารโมนิค  การเคล่ือนท่ีแบบหมุน  การเคลื่อนท่ีบนทางโคง    รวมทั้ง
นําไปใชประโยชน 

2 ทดลอง อธิบายกฏการเคล่ือนท่ีของนิวตัน  สมการการเคล่ือนท่ีของนิวตัน  โมเมนตัม  และ    การ
เปล่ียนแปลงโมเมนตัม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับการเคล่ือนท่ีเชิงเสนตรงในแนวราบ การเคล่ือนท่ีอยาง  อิสระในแนวดิ่ง  การ
เคล่ือนท่ีแบบวงกลม การเคล่ือนท่ีแบบโปรเจกไตล  การเคล่ือนท่ีแบบ  ซิมเปลฮารโมนิค  การเคลื่อนท่ีแบบ
หมุน  การเคล่ือนท่ีบนทางโคง สมการการเคล่ือนท่ีของนิวตัน  โมเมนตัม  การเปล่ียนแปลงโมเมนตัมและการ
ประยุกตใช 
 
2000-1430 ชีววิทยาพื้นฐาน 2 (3) 

(Basic  Biology)  
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจกระบวนการถายทอดทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม มิวเทชัน  วิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต  

2. เขาใจกระบวนการ ความสําคัญ และผลของเทคโนโลยีชีวภาพตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
3. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1 อธิบายกระบวนการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิด   มิวเท
ชัน  วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ  

2 อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการถายทอดทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน  
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต   เทคโนโลยีชีวภาพ  ความหลากหลายทางชีวภาพ   และผลท่ีมีตอสังคมและ            
ส่ิงแวดลอม   รวมท้ังการประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
 
2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต 1 2 (2)  

(Applied Mathematics 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองอัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  การแปรผัน  เซตและการดําเนินการ
ของเซต สมการเชิงเสน และสมการกําลังสองตัวแปรเดียว 

2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของอัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  การแปรผัน  เซต
และการดําเนินการของเซต สมการเชิงเสน และสมการกําลังสองตัวแปรเดียว ไปใชประกอบใน
วิชาชีพ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับอัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  การแปรผัน  
เซต และการดําเนินการของเซต ระบบสมการเชิงเสน และสมการกําลังสองตัวแปรเดียว 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับอัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  การแปรผัน  และนําไปใชในการ
แกปญหาได 

2. มีความคิดรวบยอดเร่ืองเซตและการดําเนินการของเซต และนําไปใชในการแกปญหาได 
3. เขียนแผนภาพแทนเซต (Venn-Euler Diagram)  และนําไปใชในการแกปญหาท่ีเก่ียวกับการหา
สมาชกิและจํานวนสมาชิกของเซตได 

4. แกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร  และสมการกําลังสองตัวแปร
เดียวและแกปญหาในสถานการณจริง ได 

5. นําความรูและทักษะท่ีไดจากเร่ืองอัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  การแปรผัน  เซตและการ
ดําเนินการของ เซต ระบบสมการเชิงเสน และสมการกําลังสองตัวแปรเดียวไปประยุกตในการ
เรียนรูงานอาชีพและชีวิตประจําวัน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา  ฝกทักษะการคดิคํานวณและฝกการแกปญหาในเรื่องอัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  การแปรผัน 

เซต   การดําเนินการของเซต  แผนภาพแทนเซต   (Venn-Euler Diagram)  การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  
ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร  สมการกําลังสองตัวแปรเดียว   
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2000-1520 คณิตศาสตรประยุกต 2 2 (2) 
(Applied Mathematics 2) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองเลขยกกําลัง  ลอการิทึม  สถิติและความนาจะเปน 
2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของเลขยกกําลัง  ลอการิทึม  สถิติและความนาจะ
เปนไปใชประกอบในวิชาชีพ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับเลขยกกําลัง  ลอการิทึม  สถิติและความ
นาจะเปน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับจํานวนจริงท่ีอยูในรูปเลขยกกําลังและลอการิทึมท่ีเปนจํานวนตรรก
ยะและนําไปใชแกปญหาได 

2. รูและใชวิธีสํารวจความคิดเห็นอยางงายและนําผลท่ีไดจากการสํารวจความคิดเห็นไปใชในการ
คาดการณบางอยางได 

3. เลือกใชคากลางท่ีเหมาะสมและวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนกับขอมูลท่ีกําหนดใหและวัตถุประสงคท่ี
ตองการได 

4. สามารถวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนของการวัดการกระจายโดยใชสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการ
หาตําแหนงท่ีของขอมูลโดยใชเปอรเซ็นไทลได 

5. ใชขอมูลขาวสารและคาสถิติชวยในการตัดสินใจได 
6. ใชความรูเก่ียวกับความนาจะเปนในเร่ืองการทดลองสุม  เหตุการณ  และนําผลท่ีไดชวยในการ
คาดการณ ตัดสินใจ  และแกปญหาบางอยางได 

7. นําความรูและทักษะท่ีไดจากการเรียนเร่ืองเลขยกกําลัง  ลอการิทึม  สถิติและความนาจะเปนไป
ประยุกตในการเรียนรูงานอาชีพและชีวิตประจําวัน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณและฝกการแกปญหาในเรื่องเลขยกกําลัง  ลอการิทึม  สถิติและความ

นาจะเปน 
 

2000-1521 คณิตศาสตรประยุกต 3 2 (2) 
(Applied Mathematics 3) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติ เมตริกซ ดีเทอรมินันท และเรขาคณิตวิเคราะห
เบ้ืองตน 

2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของอัตราสวนตรีโกณมิติ  เมตริกซ   ดีเทอรมินันท  และ
เรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน ไปใชประกอบในวิชาชีพ 
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3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับอัตราสวนตรีโกณมิติ เมตริกซ ดีเทอรมินันท  
และเรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชความรูเร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติของมุมท่ีกําหนดใหในการคาดคะเนระยะทางและความสูง และ
แกปญหาท่ีเก่ียวกับการวัดได 

2. หาระยะทางระหวางจุดสองจุด  จุดก่ึงกลาง  ระยะหางระหวางเสนตรงกับจุด ความชันของเสนตรง
ได 

3. สรางสมการเสนตรง  เสนขนาน  เสนต้ังฉาก และนําไปใชได  
4. มีความคิดรวบยอดในเร่ือง เมตรกิซและการดําเนินการ ดีเทอรมินันทและการหา ดีเทอรมินันท  
ขนาดไมเกิน 3 x 3 ในระบบจํานวนจริงได 

5. นําความรูและทักษะท่ีไดจากการเรียนดีเทอรมินนท  ไปประยกุตใชในการแกระบบสมการเชิงเสน
ไมเกินสามตัวแปรได 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกทักษะการคดิคํานวณและฝกการแกปญหาในเรือ่งอัตราสวนตรโีกณมิติ เมตริกซ ดีเทอร

มินันท  และเรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน 
 
2000-1522 คณิตศาสตรประยุกต 4 2 (2) 

(Applied Mathematics 4) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติ เมตริกซ ดีเทอรมินันท และเรขาคณิตวิเคราะห
เบ้ืองตน  

2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของอัตราสวนตรีโกณมิติ  เมตริกซ   ดีเทอรมินันท  และ
เรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน ไปใชประกอบในวิชาชีพ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับอัตราสวนตรีโกณมิติ  เมตริกซ  ดีเทอรมินันท  
และเรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับความสัมพันธและฟงกชั่นในรูปตาง ๆ  เชน  สมการ กราฟ  และ
ตาราง 

2. เขาใจความหมายของลําดับ ลําดับเลขคณิต  ลําดับเรขาคณิต  หาพจนท่ัวไปของลําดับจํากัด และ
หาพจนตาง ๆ ของลําดับเลขคณิต  ลําดับเรขาคณิตได 

3. เขาใจความหมายของผลบวกและหาผลบวก n พจนแรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรม
เรขาคณิตโดยใชสูตรและนําไปใชได 

4. แกอสมการตัวแปรเดียว  ดีกรีไมเกินสอง และใชกราฟของอสมการ  ฟงกช่ันในการแกปญหาได 
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5. สรางความสัมพันธหรือฟงกชันจากสถานการณ หรือปญหาท่ีกําหนดใหและนําไปใชในการ
แกปญหาได   

6. นําความรูและทักษะท่ีไดจากการเรียนเร่ืองความสัมพันธ  ฟงกชั่น อสมการ  กําหนดการ เชิงเสน  
ลําดบัและอนุกรม  ไปประยุกตในการเรียนรูงานอาชีพและชีวิตประจําวัน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกทักษะการคดิคํานวณ และการแกปญหาในเร่ืองความสัมพันธ ฟงกช่ัน อสมการ  กําหนดการ

เชิงเสน  ลําดบัและอนุกรม 
 
2000-1523 คณิตศาสตรประยุกต 5 2 (2) 

(Applied Mathematics 5) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เ พ่ือใหมีความรูความเขาใจเรื่องคณิตศาสตรกับการออกแบบ   คณิตศาสตรกับการวัด 
คณิตศาสตรกับการประกอบอาชีพ  และภาษ ี

2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของคณิตศาสตรกับการออกแบบ  คณิตศาสตรกับการ
วัด  คณิตศาสตรกับการประกอบอาชีพ และภาษ ีไปใชประกอบในวิชาชีพ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ คณิตศาสตรกับการออกแบบ  คณิตศาสตร
กับการวัด  คณิตศาสตรกับการประกอบอาชีพ  และภาษ ี

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจความหมาย  วิธีการคํานวณและสามารถคํานวณ การหา รายได ราคาขาย ราคาขายสุทธิ 
กําไร  

2. ขาดทุน และภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาได 
3. สามารถคํานวณหาคาเก่ียวกับการวัดปริมาณและการเปรียบเทียบปริมาณได 
4. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับ เสนตรง รูประนาบ  รูปทรงเรขาคณิต  สรางรูปเรขาคณิต   
5. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและสามารถออกแบบลวดลายได 
6. สามารถขยายสวนและยอสวนของภาพได 
7. สามารถนําความรูเร่ืองคณิตศาสตรกับการออกแบบ  คณิตศาสตรกับการวัด  คณิตศาสตรกับการ 
8. ประกอบอาชีพ  และภาษ ีแกปญหาในสถานการณจริงได 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา   ฝกทักษะการคิดคํานวณและฝกการแกปญหา  ในเรื่องคณิตศาสตรกับการออกแบบ  

คณิตศาสตรกับการวัด  คณิตศาสตรกับการประกอบอาชีพ  และภาษ ี
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2000-1524 คณิตศาสตรประยุกต 6 2 (2) 
(Applied Mathematics 6)   

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเรื่องการหาพ้ืนท่ี และปริมาตรของรูปทรงชนิดตาง ๆ  สถิติทดลอง
และแบบแผนการทดลองเบ้ืองตน 

2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของคณิตศาสตรกับการหาพ้ืนท่ี และปริมาตรของ
รูปทรงชนิดตาง ๆ  สถิติทดลองและแบบแผนการทดลองเบ้ืองตน ไปใชประกอบในวิชาชีพ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับคณิตศาสตรกับการหาพ้ืนท่ี และปริมาตร
ของรูปทรงชนิดตาง ๆ  สถิติทดลองและแบบแผนการทดลองเบ้ืองตน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชความรูเรื่องพ้ืนท่ี ปริมาตรในการคาดคะเน และคํานวณหาพ้ืนท่ี  ปริมาตรท่ีไมใชรูปทรง
เรขาคณิตได 

2. ใชความรูเร่ืองพ้ืนท่ี และปริมาตรแกปญหาท่ีเก่ียวกับการวัดได 
3. เลือกใชแบบแผนการทดลองท่ีเหมาะสมกับขอมูลท่ีกําหนดตามวัตถุประสงคท่ีตองการได 
4. วิเคราะหขอมูลตามข้ันตอน และใชสถิติในการคํานวณไดเหมาะสมกับการวางแผนการทดลอง 
5. ใชคาสถิติท่ีไดจากการคํานวณชวยในการตัดสินใจได 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝกทักษะการคดิคํานวณและฝกการแกปญหาในเรือ่งการหาพ้ืนท่ี และปริมาตรของรูปทรงชนิด

ตาง ๆ สถิติทดลองและแบบแผนการทดลองเบ้ืองตน 
 
2000-1525 คณิตศาสตรประยุกต 7 2 (2) 

(Applied Mathematics 7) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลัสเบ้ืองตน และเศษสวนยอย 
2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลัสเบ้ืองตน 
และเศษสวนยอย ไปใชประกอบในวิชาชีพ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลัส
เบ้ืองตน  และเศษสวนยอย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจความหมาย  รูปแบบ และหาผลลัพธท่ีเกิดจากการบวก  ลบ  คูณ  หาร การยกกําลัง n และ
รากท่ี n จํานวนเชิงซอนและนําไปใชแกปญหาได 

2. เขาใจรูปแบบจํานวนเชิงซอนในรูปเชิงข้ัวและการบวก  ลบ  คูณ  หาร ของจํานวนเชิงซอนในรูป
เชิงขั้ว 
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3. เขียนความสัมพันธท่ีมีกราฟเปนภาคตัดกรวยเม่ือกําหนดสวนตาง ๆ  ของภาคตัดกรวยให และ
เขียนกราฟของความสัมพันธได 

4. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับลิมิตของฟงกชัน  อนุพันธของฟงกชันและปฏิยานุพันธของฟงกชัน
จํากัดเขตได 

5. มีความเขาใจเก่ียวกับเศษสวนยอย  และคํานวณเศษสวนยอยจากรูปแบบท่ีกําหนดใหได 
6. นําความรูและทักษะท่ีไดจากการเรียนเร่ืองจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลัส ไปประยุกตใน
การเรียนรูงานอาชีพและชีวิตประจําวัน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณและฝกการแกปญหาในเรื่องจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลัส

เบ้ืองตน และเศษสวนยอย 
 
2000-1526 คณิตศาสตรประยุกต 8 2 (2) 

(Applied Mathematics 8) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองเร่ืองบําเหน็จ  หุน ต๋ัวเงิน คาเสื่อมราคา คาจางเลขดัชนี และมูลคา
ของเงิน 

2. เพื่อใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของเรื่องบําเหน็จ   หุน  ต๋ัวเงิน  คาเสื่อมราคา  คาจาง 
เลขดัชนี  และมูลคาของเงิน ไปใชในวิชาชีพ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลัส
เบ้ืองตน และเศษสวนยอย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สามารถคํานวณและหาคาเก่ียวกับเรื่องบําเหน็จ หุน ต๋ัวเงิน คาเสื่อมราคา คาจางเลขดัชนี  และ
มูลคาของเงินได  

2. นําความรูเรื่องบําเหน็จ   หุน  ต๋ัวเงิน  คาเสื่อมราคา  คาจางเลขดัชนี  และมูลคาของเงินใช
แกปญหาในสถานการณจริงได  

3. นําความรูเก่ียวกับบําเหน็จ  หุน  ต๋ัวเงินคาเสื่อมราคา  คาจาง  เลขดัชนี  และมูลคาของเงิน  ไป
เช่ือมโยงกับวิชาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณและการแกปญหาบําเหน็จ   หุน  ต๋ัวเงิน  คาเสื่อมราคา  คาจางเลขดัชนี  

มูลคาของเงิน 
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2000-1527 คณิตศาสตรประยุกต 9 2 (2) 
(Applied Mathematics 9) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองเวกเตอร  ฟงกชันตรีโกณมิติ  พ้ืนท่ีผิว  และปริมาตร 
2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของเวกเตอร  ฟงกชันตรีโกณมิติ  พ้ืนท่ีผิว  และ
ปริมาตร ไปใช ในวิชาชีพ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับเวกเตอร  ฟงกชันตรีโกณมิติ  พ้ืนท่ีผิว  และ
ปริมาตร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความคิดรวบยอดในเร่ืองเวกเตอร และการคํานวณเก่ียวกับเวกเตอรและนําความรูเร่ืองเวกเตอร
ไปใชแกปญหาได 

2. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับฟงกชันตรีโกณมิติและการคํานวณเก่ียวกับฟงกชันตรีโกณมิติและนํา
ความรูเร่ืองฟงกชันตรีโกณมิติไปใชแกปญหาได 

3. ใชความรูเก่ียวกับความกวาง  ความยาว  พ้ืนท่ี  พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรในการแกปญหาใน
สถานการณตาง ๆ ได 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณ  และการแกปญหาในเรื่องเวกเตอร ฟงกชันตรีโกณมิติ พ้ืนท่ีผิว และ

ปริมาตร 
 
2000-1601 พลศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ 1 (2) 

(Physical Education for Personal Development) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการเลนกีฬาท่ีตนสนใจ 
2. เพ่ือใหสามารถนําทักษะกีฬา ไปใชในการออกกําลังกาย เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและ    สมรรถภาพ 
3. เพ่ือฝกฝนนํ้าใจนักกีฬา  เกิดระเบียบวินัย  เคารพกฎ กติกา มารยาทของสังคม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สาธิตทักษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองตนของการลนกีฬาท่ีตนสนใจไดถูกตอง 
2. เลนกีฬาอยางมีมารยาท  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและนํ้าใจนักกีฬา 
3. ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ 
4. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษากฎ กติกา มารยาท ฝกปฏิบัติทักษะในการเคลื่อนไหวเบ้ืองตนของ กิจกรรมทางพลศึกษา และ
กีฬาตาง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ อันจะนําไปสูการประยุกตใชในการออกกําลังกายในชีวิตประจําวัน
เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ 
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2000–1602 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต 1 (1) 
(Home Education and Safety) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการและการวางแผนดูแลสงเสริมสุขภาพตามพัฒนาการ
ของตนเอง 

2. ตระหนักถึงการดําเนินชีวิตท่ีมีพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย 
3. เพ่ือใหรูจักพัฒนากระบวนการทางประชาสังคมเพ่ือปองกันอันตรายจากส่ิงเสพติด 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ปองกันและหลีกเล่ียงปจจัยเส่ียงหรือพฤติกรรมเส่ียงตอสุขภาพ  อุบัติเหตุ การใชยา   
สารเสพติด และความรุนแรง 

2. วางแผนดูแลสงเสริมสุขภาพตามพัฒนาการของตนเองไดอยางเหมาะสม 
3. แสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย 
4. ปฏิบัติโครงงานครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต 1 โครงงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาทักษะการดําเนินชีวิตเรื่องหลักปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพตามวัยของตนเอง ปญหา

เก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศท่ีไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม การปองกันอันตรายจากสิ่งเสพติด 
อุบัติเหตุ และการใชยา   
 
2000–1603 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (3) 
  (Quality of Life Development) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพอนามัย / สมรรถภาพ   และการปองกัน
โรค 

2. เพ่ือใหตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ  และความปลอดภัยในชีวิต  ของตนเอง
และครอบครัว 

3. เพ่ือใหสามารถนํากิจกรรม เกม กีฬาไทย กีฬาสากล ไปใชในการสงเสริมสุขภาพอนามัยใน
ชีวิตประจําวันได 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกวิธีการวางแผนดูแลสงเสริมสุขภาพตามพัฒนาการของตนเองไดอยางเหมาะสม 
2. มีสัมพันธภาพท่ีดีกับคนในครอบครัว  เพ่ือน  และสังคม ตามวัฒนธรรมไทย 
3. ออกกําลังกายและเลนกีฬาเปนประจํา  สมํ่าเสมอ 
4. ใหความรวมมือในกิจกรรมการแขงขันเกม กีฬาไทย หรอืกีฬาสากลในสถานศึกษาดวยความมี
นํ้าใจนักกีฬา 

5. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 



 

หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  (ปวช.  2545) 

ก - 52

6. สามารถเลือกใชบริการทางการแพทยและสาธารณสุขได 
7. ไมเก่ียวของกับส่ิงเสพติด 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการดําเนินชีวิตเร่ืองหลักปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลรักษา สุขอนามัยในวัยรุน 
วัฒนธรรมไทยกับปญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุน อาหารและโภชนาการในการปองกันโรค การใชยา การ
ปองกันอันตรายจากสิ่งเสพติด คุณคาของการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยกิจกรรมกีฬา การใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนดวยการเลนเกม กีฬาไทย หรอืกีฬาสากล การประยุกตหลักการรุกและการปองกันของเกมกีฬาตาง ๆ 
เขากับการดําเนินชีวิต 
 
2000–1604 การจัดระเบียบชีวิตเพ่ือความสุข 2 (3) 
  (Life Management for Happiness) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในเร่ืองพัฒนาการของวัยรุน  
2. เพ่ือใหตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ 
3. เพ่ือใหสามารถใชกิจกรรมทางพลศึกษาพัฒนาสุขภาพอยางมีความสุข 
4. เพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข  

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีพฤติกรรมตามพัฒนาการของวัยรุนท่ีเหมาะสมกับเพศ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย 
2. เลือกใชบริการทางดานสาธารณสุข 
3. เลือกรับประทานอาหารไดอยางถูกตองตามหลักโภชนาการ 
4. ปฐมพยาบาลไดอยางนอย 3 วิธี  
5. มีทักษะในการออกกําลังกาย และออกกําลังกายเปนประจําสมํ่าเสมอ 
6. ปฏิบัติโครงงานพัฒนาสุขภาพ 1 โครงงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและวิเคราะหพัฒนาการทางกายของวัยรุน เพศและพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมตามวิถีและ
วัฒนธรรมไทย ความสําคัญของโภชนการและการออกกําลังกายท่ีมีผลตอการดูแลรักษาสุขภาพ การปฐม
พยาบาล การใชบริการดานสาธารณสุข การรวมมือกับชุมชนในการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน พัฒนากาสมรรถนภาพทางกายของตนเอง โดยใชกิจกรรมทางพลศึกษา ปฏิบัติโครงงานเพ่ือพัฒนา
สุขภาพของงตนเอง 
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2000–1605 การออกกําลังกายเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน 1 (2) 
 (Physical Fitness for Work) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการและรูปแบบในการออกกําลังกาย และการเสริมสราง
สมรรถภาพทางกาย 

2. เพ่ือใหตระหนักถึงคณุคาของการออกกําลังกายและการเลนกีฬาเปนประจํา 
3. เพ่ือใหสามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ใหพรอมท่ีจะประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหและประยุกตหลักการในการเคล่ือนไหวแบบตาง ๆ ไปใชในการออกกําลังกาย เลนกีฬา 
และเลือกกิจกรรมนันทนาการไดอยางเหมาะสมกับอาชีพหรืองานท่ีปฏิบัติ 

2. ออกกําลังกายเปนประจําสมํ่าเสมอ 
3. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษากลไกของรางกาย  หลักการและรูปแบบการออกกําลังกาย  การเลนกีฬาไทย  กีฬาสากล  
กิจกรรมนันทนาการ และการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  อาหาร
และโภชนาการท่ีชวยเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย ปฏิบัติ โครงงานการออกกําลังกายดวยกิจกรรมท่ี
เหมาะสมสําหรับตนเองเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกายใหเปนไปตามเปาหมาย พรอมท่ีจะประกอบอาชีพได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 
2000–1606 การปองกันตนเองจากภัยสังคม 1 (2) 

 (Self Defense) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู เ ก่ียวกับสัมพันธภาพ  ระหวางเพศท่ีเหมาะสมของวัยรุน ปจจัยเสี่ยง และ
สถานการณท่ีไมปลอดภัย 

2. เพ่ือใหรักการออกกําลังกาย  ดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรงอยูเสมอ  
3. เพ่ือใหมีทักษะในการปองกันตนเองจากภัยสังคม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีทักษะในการปฏิเสธ   และทักษะในการสรางสัมพันธภาพท่ีเหมาะสม 
2. ออกกําลังกายดวยทาพ้ืนฐานของศิลปปองกันตัวอยางสมํ่าเสมอ 
3. ประเมินและหลีกเล่ียงปจจัยเส่ียง / สถานการณท่ีไมปลอดภัยได 
4. ไมเก่ียวของกับสารเสพติดทุกชนิด 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ทักษะการสรางสัมพันธภาพ เจตคติและคานิยมทางเพศตามวัฒนธรรมไทย  แนวทางการ
ปองกันโรคและปจจัยเสี่ยงในการใชยา สารเสพติด และการคุกคามทางเพศ ฝกการออกกําลังกายและพัฒนา
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สมรรถภาพทางกายดวยกีฬาท่ีนําไปสูการปองกันตนเอง กิจกรรมนันทนาการท่ีเสริมสรางเจตคติท่ีดีในการ
ออกกําลังกาย  การสรางมนุษยสัมพันธและการวางตน  เพ่ือนําไปสูการปองกันตนเองจากภัยสังคมและ
สภาพแวดลอมท่ีเปนอันตราย 
 
2000–1607 พลศึกษาเพือ่พัฒนากายภาพเฉพาะทาง 1 (2) 

 (Physical Education for Disabled) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎ กติกา และหลักความปลอดภัยในการเลนกีฬาที่เหมาะสม
กับสภาพรางกายของตนเอง 

2. เพ่ือใหมีทักษะในการเลนกีฬาเฉพาะทางตามความสามารถของรางกาย (บรรดิการทางพลศึกษา) 
3. เพ่ือใหสามารถนําทักษะกีฬา ไปประยุกตใชพัฒนาบุคลิกภาพและออกกําลังกายไดอยางปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัยในการเลนกีฬากับผูอ่ืน 
2. สาธิตทักษะการเคล่ือนไหวเพ่ือฝกการพัฒนากลามเน้ือเฉพาะสวนไดอยางถูกตอง 
3. เลนกีฬาอยางมีมารยาท โดยคํารึงถึงความปลอดภัยและนํ้าใจนักกีฬา 
4. ออกกําลังกายดวยกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของตนเองอยางสมํ่าเสมอ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษากฎ กติกา มารยาท ฝกปฏิบัติทักษะในการเคล่ือนไหวเบ้ืองตนของ กีฬาเฉพาะทางแตละชนิด
ตามความสามารถและความสนใจของแตละบุคคล ศึกษาและฝกการพัฒนากลามเน้ือในลักษณะกายภาพบําบัด
ตามลักษณะเฉพาะสวนบุคคล นําไปสูการประยุกตใชการออกกําลังกายในชีวิตประจําวันเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ
ของตนเอง 
 
2000–1608 พัฒนาการและทักษะในการดําเนินชีวิต 1 (1) 

(Development and Life Skill) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสุขภาพกาย  สุขภาพจิต ตามพัฒนาการของวัยรุน 
2. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการมีสัมพันธภาพท่ีดีตอเพ่ือน ครอบครัว และสังคม ตาม วัฒนธรรมไทย 
3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตนใหปลอดจากโรค  ปองกันอันตรายจากส่ิงเสพติด และการใชยา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายวิธีการดูแลรักษาสุขภาพกายและจิตตามวัยของตนเองได 
2. มีสัมพันธภาพท่ีดีกับครอบครัวและกลุมเพ่ือน 
3. แสดงพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 
4. ปองกันและหลีกเล่ียงปจจัยเส่ียงจากโรคติดตอ  ส่ิงเสพติด  และการใชยา 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาพัฒนาการและทักษะการดําเนินชีวิต ในเรื่องหลักปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพกายและ
จิตตามวัยของตนเอง การมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน ปญหาเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศท่ีไดรับอิทธิพลจาก
ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมไทย การปฏิบัติตนในการปองกันโรค การปองกันอันตรายจากสิ่งเสพติด การใชยา 
และการแกปญหาสุขภาพ 
 
2000–1609 สุขภาพกับการทํางาน 1 (1) 

(Health and Work) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ ในสภาพแวดลอมและสรีรวิทยาการออกกําลังกายจากการทํางาน 
2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมาย ท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยในการทํางาน 
3. เพ่ือใหตระหนักถึงหลักปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สาธิตกายบริหารในการผอนคลายกลามเน้ือสวนตาง ๆ  เพ่ือลดความตึงเครียดและความเหน่ือย
ลาจากการทํางานไดถูกตอง 

2. เลือกใชสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยไดถูกตองตามสถานการณ
ตางๆ  

3. บอกอิริยาบถท่ีถูกตองในการปฏิบัติงานแตละชนิด 
4. ปฏิบัติโครงงานกิจกรรมเสริมสรางสุขภาพในการทํางาน  1  โครงงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและวิเคราะหสภาพแวดลอมในการทํางาน  อิริยาบถท่ีถูกตองในการปฏิบัติงานแตละชนิด   
หลักปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย สํารวจและวางแผนในการแกปญหาเม่ือเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน 
ตลอดจนการเลือกใชสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมาย ท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยในการทํางาน     กายบริหาร
สําหรับการผอนคลายกลามเน้ือสวนตาง ๆ เพ่ือลดความตึงเครียดและความเหน่ือยลาจากการทํางาน ปฏิบัติ
โครงงานกิจกรรมเสริมสรางสุขภาพในการทํางาน 
 
2000–1610 ความปลอดภัยในโรงงาน 1 (1) 
  (Safety in Industry) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
2. เพ่ือใหตระหนักถึงการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมอยางปลอดภัย 
3. เพ่ือใหสามารถเลือกใชสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติเก่ียวกับการทํางาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความหมายของสัญลักษณความปลอดภัยในการทํางานได 
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2. วิเคราะหสภาพแวดลอมในการทํางานที่เหมาะสมได 
3. ปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากอุบัติเหตุในการทํางาน 
4. เลือกใชสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการทํางานได 
5. ปฏิบัติโครงงานเก่ียวกับความปลอดภัยในโรงงานได 1 โครงงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา สํารวจ และวิเคราะหสภาพแวดลอมในการทํางาน สภาพท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
(Ergonomics) อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม สัญลักษณความปลอดภัยในการทํางาน
ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม สํารวจความปลอดภัยและวางแผนการแกปญหาเม่ือเกิด
อุบัติเหตุในการทํางาน สิทธิขั้นพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติเก่ียวกับการทํางาน ปฏิบัติโครงงานเก่ียวกับความ
ปลอดภัยในโรงงาน 
 
2000–1611 ความปลอดภัยในงานเกษตร 1 (1) 

(Safety in Agriculture) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักความปลอดภัยในการทํางาน และสิทธิขั้นพ้ืนฐานตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย 

2. เพ่ือใหเห็นความสําคัญของการทํางานเกษตรดวยความปลอดภัย 
3. เพ่ือใหสามารถเลือกใชสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะห  ประเมิน สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุไดถูกตองตามหลักการ 
2. ปฏิบัติงานเกษตรไดอยางปลอดภัย 
3. เลือกใชสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยไดตามสถานการณ 
4. ปฏิบัติโครงงานเพ่ือเสริมสรางสุขภาพและลดความเส่ียงในการทํางานเกษตร 1 โครงงาน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา และวิเคราะห สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานเกษตร หลักปฏิบัติในการทํางานเกษตร
เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย สํารวจความปลอดภัยและวางแผนการแกปญหาเม่ือเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน สิทธิ
ข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยในการทํางาน ปฏิบัติโครงงานเพ่ือเสริมสรางสุขภาพและ
ลดความเส่ียงในการทํางานเกษตร 
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