
 
 

 
 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช  2545 

(ปรับปรุง  พ.ศ. 2546) 
 
 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทียว 
 

สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเทียว 
สาขางานการโรงแรม 
สาขางานการทองเทียว 

 
 
 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

ต.ค. 2546 



 

 
 
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. เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หลังมัธยมศึกษาตอนตน  เพื่อพัฒนากําลังคนระดับฝมือ
ใหมีความชํานาญเฉพาะดาน  มีคุณธรรม  บุคลิกภาพและเจตคติที่เหมาะสม  สามารถประกอบอาชีพ
ไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ  สอดคลองกับภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ 

 
2. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง  เพื่อเนนความชํานาญเฉพาะดานดวยการ
ปฏิบัติจริง  สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน  ถายโอนผลการเรียนสะสม
ผลการเรียน  เทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการ  สถานประกอบการ  และสถาน
ประกอบอาชีพอิสระได 

 
3. เปนหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันระหวางหนวยงาน
และองคกรที่เกี่ยวของ  ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 
4. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหสถานศึกษา ชุมชนและทองถิ่น มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรให
ตรงตามความตองการและสอดคลองกับสภาพชุมชนและทองถิ่น 
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จุดหมาย 

 
1. เพื่อใหมีความรู ทักษะและประสบการณในงานอาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ  นําไปปฏิบัติงาน
อาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกวิถีการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม
กับตน  สรางสรรคความเจริญตอชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติ 

 
2. เพ่ือใหเปนผูมีปญญา  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ใฝเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบ
อาชีพ  สามารถสรางอาชีพ  มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพใหกาวหนาอยูเสมอ 

 
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ  มีความมั่นใจและภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหนวยงาน  สามารถ
ทํางานเปนหมูคณะไดด ี โดยมีความเคารพในสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอื่น 

 
4. เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม  ทั้งในการทํางาน  การอยูรวมกัน  มีความรับผิดชอบตอ
ครอบครัว หนวยงาน ทองถิ่นและประเทศชาต ิ อุทิศตนเพื่อสังคม  เขาใจและเห็นคณุคาของ
ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น  รูจักใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสรางสิ่งแวดลอมที่ดี 

 
5. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ด ี มีมนุษยสัมพันธ  มีคุณธรรม  จริยธรรม และวินัยในตนเอง  มีสุขภาพอนามัย
ที่สมบูรณ  ทั้งรางกายและจิตใจ  เหมาะสมกับงานอาชีพนั้น ๆ 

 
6. เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและโลก
ปจจุบัน  มีความรักชาติ  สํานึกในความเปนไทย  เสียสละเพื่อสวนรวม  ดํารงรักษาไว  ซึ่งมีความ 
ม่ันคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข 

 



 

หลักสูตร  ปวช.  2545  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทีย่ว 

3

 
หลักเกณฑการใชหลักสูตร 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศกัราช  2545 
 
1.  การเรียนการสอน 

1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรน้ี  ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนที่กําหนด  
และนําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได  สามารถโอนผลการเรียน  และขอเทียบความรูและ
ประสบการณได 

1.2 การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง  โดยสามารถนํารายวิชาไปจัดฝกในสถาน          
ประกอบการ  ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน 
 
2.  เวลาเรียน 

2.1 ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน  2  ภาคเรียนปกติ  ภาคเรียนละ 20  สัปดาห  
โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนด  และสถานศึกษาอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนไดอีก
ตามที่เห็นสมควร  ประมาณ  5  สัปดาห 

2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ใหสถานศึกษาเปดทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ 5 วัน          
คาบละ  60  นาท ี (1  ช่ัวโมง) 
 
3.  หนวยกิต 

ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  102  หนวยกิต  การคิดหนวยกิตถือเกณฑดังนี ้
3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี  1  ชั่วโมงตอสัปดาห  ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา  20  ชั่วโมง  มีคา  1  

หนวยกิต 
3.2 รายวิชาที่ประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหบูรณาการการเรียนการสอน  กําหนด 2 

– 3  ช่ัวโมงตอสัปดาห  ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา  40 – 60  ช่ัวโมง  มีคา  1  หนวยกิต 
3.3 รายวิชาที่นําไปฝกงานในสถานประกอบการ  กําหนดเวลาในการฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา  

40  ช่ัวโมง  มีคา  1  หนวยกิต 
3.4 การฝกอาชีพในระบบทวิภาค ี ใชเวลาฝกไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง  มีคา  1  หนวยกิต 
3.5 การทําโครงการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
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4.  โครงสราง 
 โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  (ปรับปรุง  พ.ศ.  2546)           

แบงเปน  3  หมวดวิชา  ฝกงาน  และกจิกรรมเสริมหลักสตูร  ดังน้ี 
 
 4.1  หมวดวิชาสามัญ 

4.1.1  วิชาสามัญทั่วไป  เปนวิชาที่เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต 
4.1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  เปนวิชาที่เปนพื้นฐานสัมพันธกับวิชาชีพ 

 4.2  หมวดวิชาชีพ 
4.2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  เปนกลุมวิชาชีพสัมพันธที่เปนพื้นฐานที่จําเปนในประเภทวิชานั้น ๆ 
4.2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  เปนกลุมวิชาชีพหลักในสาขาวิชาน้ัน ๆ 
4.2.3  วิชาชีพสาขางาน  เปนกลุมวิชาชีพที่มุงใหผูเรียนมีความรูและทักษะเฉพาะดานในงาน

อาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
4.2.4  โครงการ 

 4.3  หมวดวิชาเลือกเสรี 
 4.4  ฝกงาน 
 4.5  กิจกรรมเสริมหลักสตูร 
 

 จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร  ใหเปนไปตามกําหนดไวในโครงสรางของ   
แตละประเภทวิชาและสาขาวิชา  สวนรายวิชาแตละหมวดวิชา  สถานศึกษาสามารถจัดตามที่กําหนดไว
ในหลักสูตร  หรือจัดตามความเหมาะสมของสภาพทองถิ่น  ทั้งนี้  สถานศึกษาตองกําหนดรหัสวิชา  
จํานวนคาบเรียนและจํานวนหนวยกิตตามระเบียบที่กําหนดไวในหลักสูตร 
 
5.  โครงการ 

5.1 สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการในภาคเรียนที่  6  ไมนอยกวา  160  ชั่วโมง  
กําหนดใหมีคา  4  หนวยกิต 

5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น ๆ 
 
6.  ฝกงาน 

1.1 ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1               
ภาคเรียน 

1.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียนใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น 
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7.  การเขาเรียน 
 พื้นความรูและคุณสมบัติของผูเรียน ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัด        
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  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 ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตรแตละประเภทวิชาและ

สาขาวิชา 
10.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  2.00 
10.4 เขารวมกิจกรรมและผานการประเมินทุกภาคเรียน 
10.5 ประเมินผานมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา 

 
11.  การแกไขและเปล่ียนแปลงหลักสูตร 

11.1 ใหอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเปนผูมีอํานาจในการเพ่ิมเติม  ปรับปรุง  หรือยกเลิกประเภทวิชา  
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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รหัสหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545 
(ปรับปรุง  พ.ศ.  2546) 

 

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

 
สาขาวิชา / วิชาเรียนรวม  กลุมวิชา 

2 0 0 1 วิชาเรียนรวม  (วิชาชีพพ้ืนฐาน) 00  วิชาเรียนรวม  (วิชาชีพพื้นฐาน) 
      

2 0 0 0 วิชาเรียนรวม (หมวดวิชาสามัญ) 11 กลุมวิชาภาษาไทย 
     12 กลุมวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ 

13 กลุมวิชาสังคมศึกษา 
14 กลุมวิชาวิทยาศาสตร 
15 กลุมวิชาคณิตศาสตร 
16 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ลําดับที่วิชา 01 – 19  วิชาสามัญทั่วไป 
ลําดับที่วิชา 20 – 99 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 

      
2 0 0 2 วิชาเรียนรวม (กิจกรรมเสริมหลักสูตร) 00  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 
2 2 0 0 วิชาเรียนรวม  (ประเภทวิชาพาณิชยกรรม) 01  วิชาชีพพื้นฐาน  (รวมประเภทวิชา)  
      

2 2 0 1 สาขาวิชาพณชิยการ                 10 วิชาชีพสาขาวิชา 
     2X – 3X  วิชาชีพสาขางาน 

4X  (วิชาทวิภาค)ี 
50 โครงการ 

      
    ประเภทวิชา  
    1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
3. ประเภทวิชาศิลปกรรม 
4. ประเภทวิชาคหกรรม 
5. ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

6. ประเภทวิชาประมง 
7. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
8. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

      
    หลักสูตร  
    2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 

 

ลําดับท่ีวิชา         01 – 99  
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว 

 
จุดประสงค 

 
1.  เขาใจหลักการและประยุกตใชภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  
สุขศึกษาและพลศึกษา  ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

2.  เขาใจหลักการและกระบวนการในงานที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนางานอาชีพในสาขางานที่
เลือก 

3.  เขาใจหลักการ  วิธีการและขั้นตอนในสาขางานที่เลือก 
4.  รูบทบาท  หนาที่และสามารถปฏิบัติงานในสาขางานที่เลือก 
5.  มีทักษะในการใชภาษาเพื่อการติดตอสื่อสารในสาขางานที่เลือก 
6.  มีบุคลิกภาพที่ดี  มีทักษะในการพูด  การเขียน  และการทํางานรวมกับผูอื่น 
7.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม 
8.  ปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับความรู  ความสามารถของตน 
9.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 
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มาตรฐานวิชาชีพ 

 

1. สื่อสารโดยใชภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และภาษาอื่นในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ 
2. พัฒนาตนเองและสังคมตามหลักศาสนา  สิทธิหนาที่พลเมือง  วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 
3. พัฒนาตนเอง  พัฒนางานอาชีพ  และแกไขปญหา  โดยใชหลกัการกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
และคณิตศาสตร 

4. พัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพของตน  โดยใชหลกัการกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศกึษา 
5. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปและระบบสารสนเทศ  เพ่ือพัฒนางานดานธุรกิจ 
6. วางแผนประกอบอาชีพดานธุรกิจ  โดยนําระบบบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาใชใน      
องคการ 

7. จัดคุณภาพสิ่งแวดลอม  อาชีวอนามัย  และความปลอดภัยในองคกรและชุมชน 
8. ประยุกตใชหลักการพื้นฐานงานอาชีพดานธุรกิจ  ในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจําวัน 

 

สาขางานการโรงแรม 
9. เขาใจหลักการและกระบวนการทํางานในงานสวนหนาโรงแรม  งานแมบาน  งานครัว  งาน
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

10. มีทักษะในการใหบริการงานสวนหนา  การใชภาษาในการสื่อสาร  การทําหองพักและบริเวณ        
ทั่วไป  งานผาและดอกไมของโรงแรม  ใชอุปกรณและปฏิบัติงานครัวโรงแรม  เตรียมและ
ใหบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม   

11. มีบุคลิกภาพที่ดี  มีทักษะในการพูด  การเขียนและการทํางานรวมกับคนอื่น 
12. สามารถติดตามความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและนํามาพัฒนางานโรงแรมใหมี
ประสิทธิภาพและทันสมัย 

 

สาขางานการทองเท่ียว 
9. มีความเขาใจหลักการและกระบวนการของการเปนผูใหบริการ 
10. มีความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของนักทองเที่ยว 
11. มีความเขาใจและมีทักษะในการใชอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน 
12. มีทักษะในการใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารสําหรับงานบริการ 
13. ดําเนินการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว 
14. จัดทํารายการนําเที่ยวไดสอดคลองและเหมาะสมกับความตองการของตลาด 
15. จัดเตรียมอุปกรณและใชทักษะการบริการในงานผูชวยมัคคุเทศก 
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว 

 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว  สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ   ไมนอย
กวา  102   หนวยกิต   และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 
 1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 26 หนวยกิต 
 1.1  วิชาสามัญทั่วไป (18  หนวยกิต) 
 1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  ไมนอยกวา (8  หนวยกิต) 
 

 2. หมวดวิชาชีพ   ไมนอยกวา 66 หนวยกิต 
 2.1  วิชาชีพพื้นฐาน (  8  หนวยกิต) 
 2.2  วิชาชีพสาขาวิชา (18  หนวยกิต) 
 2.3  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา (36  หนวยกิต) 
 2.4  โครงการ (4  หนวยกิต) 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 

 4.  ฝกงาน (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร         (ไมนอยกวา  200 ชั่วโมง) 
 

 รวมไมนอยกวา 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)  ภาษาไทย (ไมนอยกวา  4 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 2000-1101 จํานวน  2      
หนวยกิต และเลือกเรียนรายวิชาที่เหลืออีก รวมไมนอยกวา  4  หนวยกิต 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา            หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
2000-1101 ภาษาไทยเพือ่อาชีพ  1    2 (2) 
2000-1102 ภาษาไทยเพือ่อาชีพ  2    2 (2) 
2000-1103 ภาษาไทยเพือ่อาชีพ  3    2 (2) 
2000-1104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    2 (2) 
2000-1105 โครงงานภาษาไทย    2 (2) 
2000-1106 ศิลปะการพูด     2 (2) 

 

   (2)  ภาษาอังกฤษและภาษาอื่น 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 รวม  4  หนวยกิต 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา            หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
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) 
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 1.1.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   (4   หนวยกิต) 
 

(1)  วิชาวิทยาศาสตร  (2  หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา            หนวยกิต   (ชั่วโมง) 
 

2000-1401 วิทยาศาสตรพื้นฐาน     2 (3) 
 

(2)  วิชาคณิตศาสตร  (2   หนวยกิต) 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา            หนวยกิต   (ชั่วโมง) 
 

2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต  1     2 (2) 
 

  1.1.4 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)   
 

   ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมพลศึกษา   ไมนอยกวา  1  หนวยกิต    และเลือกรายวิชาใน
กลุมสุขศึกษาอีกไมนอยกวา  1 หนวยกิต  รวมไมนอยกวา 2 หนวยกิต   หรือ   เลือกเรียนรายวิชาในกลุม 
บูรณาการพลศึกษาและสุขศึกษา ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 

 

   (1)  กลุมพลศึกษา  
 

 รหัสวิชา  ชื่อวิชา            หนวยกิต   (ชั่วโมง) 
 

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

   (2)  กลุมสุขศึกษา 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา             หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
 

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) 
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   (3)  กลุมบูรณาการพลศึกษาและสุขศึกษา  
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา           หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
 

2000-1603 การพัฒนาคุณภาพชีวิต    2 (3) 
2000- 1604 การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข   2 (3) 
 

       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8  หนวยกิต) 
 

1.2.1  กลุมวิชาภาษาอังกฤษ  (ไมนอยกวา   4  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา           หนวยกิต   (ชั่วโมง) 
2000-1220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ  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 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  1 (2) 
2000-1226 ภาษาอังกฤษศิลปกรรม    1 (2) 
2000-1227 ภาษาอังกฤษเพื่องานคหกรรม   1 (2) 
2000-1228 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร   1 (2) 
2000-1229 ภาษาอังกฤษเพือ่การประมง   1 (2) 
2000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร  1 (2) 
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 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา 1 (2) 
2000-1240 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานชาง   1 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา           หนวยกิต   (ชั่วโมง) 
2000-1241 การเขียนจดหมายโตตอบ    1 (2) 
2000-1242 ภาษาอังกฤษเพื่องานพาณิชยศิลป   1 (2) 
2000-1243 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิจิตรศิลป   1 (2) 
2000-1244 ภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ   1 (2) 
2000-1245 การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ  1 (2) 
2000-1246 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเคร่ืองประดับอัญมณี  1 (2) 
2000-1247 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเคร่ืองเคลอืบดินเผา  1 (2) 
2000-1248 ภาษาอังกฤษเพื่องานหัตถกรรม   1 (2) 
2000-1249 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเคร่ืองหนัง   1 (2) 
2000-1250 ภาษาจีนพ้ืนฐาน  1    1 (2) 
2000-1251 ภาษาจีนพ้ืนฐาน  2    1 (2) 
2000-1252 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน  1    1 (2) 
2000-1253 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน  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) 
 

 1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตร   (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) 
  (1)  วิชาวิทยาศาสตร  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 

 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา           หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
2000-1420 วิทยาศาสตรอุตสาหกรรม   2 (3) 
2000-1421 วิทยาศาสตรประยุกต    2 (3) 
2000-1422 วิทยาศาสตรเกษตร    2 (3) 
2000-1423 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม    2 (3) 
2000-1424 โครงงานวิทยาศาสตร    4 (*) 
2000-1425 ชีวเคมี      2 (3) 
2000-1426 เคมีพ้ืนฐาน     2 (3) 
2000-1427 ฟสิกสพื้นฐาน 1     2 (3) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา           หนวยกิต   (ชั่วโมง) 
2000-1428 ฟสิกสพื้นฐาน 2     2 (3) 
2000-1429 ฟสิกสพื้นฐาน 3     2 (3) 
2000-1430 ชีววิทยาพื้นฐาน     2 (3) 

 
    (2)  กลุมวิชาคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 
 
 

รหัสวิชา            ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

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) 

 
2.  หมวดวิชาชีพ      ไมนอยกวา 66  หนวยกิต 

 

2.1  วิชาชีพพื้นฐาน 8  หนวยกิต   
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 

 
รหัสวิชา            ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2001 – 0001  คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ 2 (3) 
2001 – 0002  การจัดการธุรกิจเบื้องตน 2 (3) 
2001 – 0003  การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 2 (3) 
2001 – 0004  การจัดการส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน 2 (3) 
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2.2  วิชาชีพสาขาวิชา       18 หนวยกิต 
 
รหัสวิชา            ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2701 – 1001  อุตสาหกรรมทองเท่ียว 3 (3) 
2701 – 1002  การพัฒนาบุคลิกภาพ 2 (3) 
2701 – 1003  ศิลปะวัฒนธรรมไทย 3 (3) 
2701 – 1004  ศิลปะการใหบริการ 2 (2) 
2701 – 1005  พฤติกรรมนักทองเที่ยว 2 (2) 
2701 – 1006  การตลาดเพื่อการทองเที่ยว 2 (2) 
2701 – 1007 ระบบสารสนเทศในงานอาชีพ 2 (4) 
2201 – 2306   การใชเครื่องใชสํานักงาน 2 (4) 

 
2.3  วิชาชีพสาขางาน     ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตามสาขางานที่กําหนดสาขาใดสาขาหน่ึง รวมไมนอยกวา 24   หนวย
กิต  สวนที่เหลืออาจเลือกเรียนจากรายวิชาในสาขางานเดิม หรือรายวิชาในสาขางานอ่ืน หรือ รายวิชาใน
หลายสาขางานรวมกัน  จนครบหนวยกิตท่ีกําหนด 
 

 2.2.1  สาขางานการโรงแรม 
 

รหัสวิชา            ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2701 – 2101  การโรงแรม 2 (2) 
2701 – 2102  ความปลอดภัยในโรงแรม 2 (2) 
2701 – 2103  การตลาดเพื่อการโรงแรม 2 (3) 
2701 – 2104  คอมพิวเตอรในงานโรงแรม 3 (3) 
2701 – 2105  งานสวนหนาโรงแรม 2 (3) 
2701 – 2106  คอมพิวเตอรงานสวนหนาโรงแรม 2 (3) 
2701 – 2107  งานแมบานโรงแรม 2 (3) 
2701 – 2108  งานซักรีด 2 (3) 
2701 – 2109  การจัดดอกไม 2 (3) 
2701 – 2110  คอมพิวเตอรงานแมบาน 2 (3) 
2701 – 2111  ครัวและอุปกรณงานครัวโรงแรม 2 (3) 
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รหัสวิชา            ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2701 – 2112  การเตรียมอาหาร 2 (3) 
2701 – 2113  การประกอบอาหารโรงแรม 2 (4) 
2701 – 2114  ศิลปะการจัดตกแตงอาหาร 2 (3) 
2701 – 2115  โภชนาการและอนามัยอาหาร 2 (2) 
2701 – 2116  แกะสลักผักและผลไม 2 (3) 
2701 – 2117  การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 3 (4) 
2701 – 2118  เครื่องดื่มและการผสมเคร่ืองด่ืม 2 (3) 
2701 – 2119  ภัตตาคารและการจัดเลีย้ง 2 (4) 
2701 – 2120  ไวนและเหลา 2 (3) 
2701 – 2121  การจัดแสดงอาหาร 2 (3) 
2701 – 2122  การจัดตกแตงสถานที่ 2 (2) 
2701 – 2123  การจัดประชุมสัมมนา 2 (3) 
2701 – 2124  การจัดนิทรรศการ 2 (3) 
2701 – 2125  การพสัดุโรงแรม 2 (2) 
2701 – 2126  เอกสารงานโรงแรมและการเขียนรายงาน 2 (2) 
2701 – 2127  เบเกอร่ี 2 (4) 
2201 – 1019  มารยาทและการสมาคม 2 (4) 
2201 – 2812  ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 3 (4) 
2201 – 2815  ภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องด่ืม 3 (4) 
2701 – 4101  การโรงแรม  1 * (*) 
2701 – 4102  การโรงแรม  2 * (*) 
2701 – 4103  การโรงแรม  3 * (*) 
2701 – 4104  การโรงแรม  4 * (*) 
2701 – 4105  การโรงแรม  5 * (*) 
2701 – 4106  การโรงแรม  6 * (*) 
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 2.2.2  สาขางานการทองเท่ียว 
 

รหัสวิชา            ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

2701 – 2201  ธุรกิจทองเที่ยว 2 (4) 
2701 – 2202  ทรัพยากรทองเท่ียวภาคเหนือและภาคตะวันตก 2 (3) 
2701 – 2203  ทรัพยากรทองเที่ยวภาคกลางและภาคตะวันออก 2 (3) 
2701 – 2204  ทรัพยากรทองเท่ียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 (3) 
2701 – 2205  ทรัพยากรทองเท่ียวภาคใต 2 (3) 
2701 – 2206  มัคคุเทศก 3 (4) 
2701 – 2207  ธุรกิจขนสง 2 (2) 
2701 – 2208  ศิลปกรรมไทย 2 (3) 
2701 – 2209  ธุรกิจที่พัก 2 (2) 
2701 – 2210  การจัดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการทองเที่ยว 2 (2) 
2701 – 2211  การทองเที่ยวเชิงนิเวศ 2 (2) 
2701 – 2212  นันทนาการเพื่อการทองเที่ยว 2 (3) 
2701 – 2213  ปฏิบัติการจัดนําเที่ยว 3 (4) 
2701 – 2214  การถายภาพเบื้องตน 2 (2) 
2701 – 2215  ปฏิบัติงานวิชาชีพ  1 3 (4) 
2701 – 2216  ปฏิบัติงานวิชาชีพ  2 3 (4) 
2701 – 2217  ผลิตภัณฑพื้นเมืองและของที่ระลึก 2 (2) 
2701 – 2218  ความปลอดภัยทางการทองเที่ยว 2 (2) 
2701 – 2219  การทองเที่ยวเชิงเกษตร 2 (2) 
2701 – 2220  การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 2 (2) 
2201 – 2811  ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 3 (4) 
2201 – 2813    ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 3 (4) 
2701 – 4201  การทองเที่ยว  1 * (*) 
2701 – 4202  การทองเที่ยว  2 * (*) 
2701 – 4203  การทองเที่ยว  3 * (*) 
2701 – 4204  การทองเที่ยว  4 * (*) 
2701 – 4205  การทองเที่ยว  5 * (*) 
2701 – 4206  การทองเที่ยว  6 * (*) 
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 สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงค      
รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  
ช่ัวโมง  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
 

2.4  โครงการ  4 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2700 – 5001  โครงการ 4 (160) 

 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ          
พุทธศักราช  2545  ทุกประเภทวิชา 
 
4.  ฝกงาน  (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียน  ใชเวลา
ไมนอยกวา  40  ชั่วโมงเทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร         200   ชั่วโมง 
 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรทุกภาคเรียน โดยมีเวลาตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
2002 – 0001 – 0002  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 – 2  - (2) 
2002 – 0003 – 0006  กิจกรรมองคการวิชาชีพ  1 – 4  - (2) 
2002 – 0007 – 0012  กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่สถานศึกษา / สถานประกอบการ - (2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

วิชาชีพพื้นฐาน 
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2001 – 0001  คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ 
(Computer  at  Work) 

2  (3)

 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจหลักการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใชโปรแกรมสําหรับงาน
สํานักงาน การใชอินเทอรเน็ตและไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

2. มีความสามารถใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ติดต้ังอุปกรณรอบขางและ
ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร  จัดทําเอกสาร ตารางทําการ และนําเสนอ     ผลงาน 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   การใชโปรแกรมตารางทํา
การเพื่องานอาชีพโดยเนนการคํานวณ เชน ตนทุน ราคาสินคา บัญชีรายการวัสดุ ฯลฯ  การใชโปรแกรม
การนําเสนองาน เนนการสรางกราฟและตารางและสรางภาพเคลื่อนไหว  การใชอินเทอรเน็ตสืบคน
ขอมูลเพื่องานอาชีพและการรับสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช
คอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศ 
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2001 – 0002  การจัดการธุรกิจเบื้องตน 
(Basic  Business  Management) 

2 (3)

 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความเขาใจหลักการจัดการธุรกิจเบื้องตน กระบวนการของการประกอบการเอกสารธุรกิจ 
การทําบัญชี การตลาดและแผนการตลาด การขายและแผนการขาย การดําเนินธุรกิจขนาด
ยอม  

2. มีความสามารถจัดทําเอกสารธุรกิจตามประเภทของกิจการ บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีที่
รับรองท่ัวไป 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  การขายและแผนการ
ขาย   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  ขอกําหนด
และเอกสารหลักการเพิ่มผลผลิต 

2. มีความสามารถดําเนินกิจกรรมกลุมคุณภาพ  กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9000:2000  และการจัดระบบ  กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตในองคกร 

3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางเปนระบบและตระหนักถึงคุณภาพ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

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

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพ ความหมายและความสําคัญของคุณภาพ 
ระเบียบวิธีพีดีซีเอ (PDCA methodology) การจัดกิจกรรมกลุมคุณภาพโดยใชกระบวนการแกปญหาและ
เคร่ืองมือในการจัดทํากิจกรรม การจัดทํารายงานผลความกาวหนาของกิจกรรมกลุมคุณภาพ หลักการ
บริหารงานคุณภาพ (Quality Management Principle) และการดําเนินกิจกรรม เชน การใหความสําคัญกับ
ลูกคา ความสัมพันธกับผูสงมอบ ความเปนผูนํา การมีสวนรวมของบุคลากร การบริหารเชิงกระบวนการ
และเปนระบบ การปรับปรุงอยางตอเน่ือง และการตัดสินใจบนพื้นฐานของความเปนจริง ฯลฯ การ
จัดระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System) ISO 9000:2000 ขอกําหนดและเอกสาร   
หลักการเพิ่มผลผลิต การเพิ่มผลผลิตในองคกรโดยการเพิ่ม คุณคาที่ปจจัยการผลิตคงที่และโดยการลด
ปจจัยการผลิต 
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2001 – 0004  การจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตน 
(Introduction  to  Environment  Management) 

2 (3)

 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความเขาใจความสัมพันธของสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศและเทคโนโลยี ปญหา
ดานสิ่งแวดลอม เทคนิคการแกไขใหไดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม ระบบมาตรฐานการ
จัดการส่ิงแวดลอม 14000 

2. มีความสามารถสํารวจขอมูลระบบนิเวศและเทคโนโลยีที่สัมพันธกับสิ่งแวดลอมในชุมชน 
กําหนดแนวทางแกไข ดําเนินกิจกรรมจัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชน และดําเนินกิจกรรม
จัดการส่ิงแวดลอมในองคกรมาตรฐาน ISO 14001 

3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทนและปลอดภัย ประหยัดและตระหนักถึงความสําคัญ
ของสิ่งแวดลอม  

 
มาตรฐานรายวิชา 

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

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตนในองคกรและในชุมชน บทบาทและ
ความสําคัญของสิ่งแวดลอม ความสัมพันธกับสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ และเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ   
ปญหาดานส่ิงแวดลอม แหลงกําเนิดมลพิษ ผลกระทบที่เกิดและเทคนิคการแกปญหามลพิษทางนํ้า อากาศ 
เสียง ความสั่นสะเทือนทัศนียภาพ สารอันตรายและกากของเสีย  การอนุรักษสิ่งแวดลอม มาตรฐาน  
คุณภาพสิ่งแวดลอม ระบบมาตรฐานการจัดการสิง่แวดลอม ISO 14000 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

วิชาชีพสาขาวิชา 
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2701 – 1001  อุตสาหกรรมทองเท่ียว 3 (3)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญและผลกระทบของอุตสาหกรรมทองเที่ยวตอ
เศรษฐกจิ  สังคม  และการเมือง 

2. สามารถอธบิายองคประกอบและปจจัยสนับสนุนอุตสาหกรรมทองเท่ียวได 
3. มีจิตสํานึกท่ีดีในการเปนเจาของประเทศ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายความหมายของอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
2. จําแนกความสําคัญของอุตสาหกรรมทองเที่ยวตอระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง 
3. เปรียบเทียบความแตกตางของธุรกิจทางตรงและธุรกิจทางออมที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของอุตสาหกรรมทองเที่ยว  ความสําคัญและผลกระทบของ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวตอเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  องคประกอบของอุตสาหกรรม      ทองเที่ยว  
อาทิ  บริษัทนําเที่ยว  ตัวแทนการทองเที่ยว  ธุรกิจโรงแรม  และที่พักอ่ืน ๆ  ธุรกิจการขนสง  ธุรกิจการ
จําหนายสินคาที่ระลึก  ธุรกจิภัตตาคารและรานอาหาร  ธุรกิจสถานบันเทิง  ทรัพยากรการทองเที่ยว  และ
ธุรกิจบริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  ปจจัยสนับสนุนของอุตสาหกรรมทองเที่ยว  การปฏิบัติตนในการเปน
เจาของประเทศท่ีดี 
 
2701 – 1002  การพัฒนาบุคลิกภาพ 2 (3)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพในดานตาง ๆ 
2. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพของตนใหเหมาะสมกับการทํางานและชีวิตประจําวัน 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการแสดงกิริยามารยาทตามวัฒนธรรมไทย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพตอชีวิตประจําวันและการทํางาน 
2. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพตอชีวิต      
ประจําวันและการทํางาน  แบบของบุคลิกภาพที่ดีและการพัฒนาบุคลิกภาพ  สุขอนามัย  ศิลปะการแตง
กาย  ศิลปะการพูด  มารยาททางสังคม  การฝกใหเกิดกิจนิสัย และเกิดทักษะในการแสดงกิริยามารยาท
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
 
2701 – 1003  ศิลปะวฒันธรรมไทย 3 (3)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย  ศิลปกรรมไทย  วิถีชีวิตของคนไทย 
2. สามารถอธบิายวัฒนธรรมไทยและศิลปกรรมไทยได 
3. มีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายความสําคัญและวิวัฒนาการของวัฒนธรรมไทย  ศิลปกรรมไทย  วิถีชีวิตของ       คน
ไทย 

2. ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณ ี วัฒนธรรมไทย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิวัฒนาการของวัฒนธรรมไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณี  วิถีชีวิต    
คานิยม  และวิถีชีวิตความเปนอยูของคนไทย  ความรูเกี่ยวกับศิลปกรรมไทย  การศึกษานอกสถานที่ 
 
2701 – 1004  ศิลปะการใหบริการ 2 (2)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการใหบริการ 
2. ปฏิบัติงานดานบริการไดเปนอยางดี 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายความสําคัญของการบริการและคุณลักษณะที่เหมาะสมของผูใหบริการ 
2. สามารถปฏิบัติงานบริการไดอยางมีคุณภาพ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญของการบริการ  เทคนิคการใหบริการ  คุณลักษณะ          ที่
เหมาะสมของผูใหบริการ  พฤติกรรมของผูใชบริการ  ฝกปฏิบัติการใหบริการและการแกปญหาเฉพาะ
หนา 
 
2701 – 1005  พฤติกรรมนักทองเท่ียว 2 (2)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ ยวกับประเภทของลูกค าที่ เข ามาใชบริการโรงแรม  และ             
พฤติกรรมการใชบริการของลูกคาแตละประเภท 

2. เขาถึงลักษณะธรรมชาติ  และพฤติกรรมของนักทองเที่ยว  ลูกคาแตละเชื้อชาติ 
3. สามารถวิเคราะหถึงพฤติกรรมในการใชบริการดานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการโรงแรมและ
การทองเที่ยว 

4. เกิดลักษณะนิสัยที่ดีในการตอนรับลูกคา และประยุกตใชกับลูกคาแตละกลุมไดด ี
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายความแตกตางของพฤติกรรมนักทองเที่ยวแตละชาติ 
2. ใหบริการที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยว 
3. แกไขปญหาเฉพาะหนาใหเหมาะสมกับสถานการณ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของนักทองเที่ยว  ประเภทของลูกคาที่ใชบริการโรงแรม  พฤติกรรม
นักทองเที่ยว  โดยศึกษาพฤติกรรมพื้นฐาน  วัฒนธรรม  ประเพณี  อาชีพ  และอ่ืน ๆ  ของนักทองเที่ยวแต
ละชาติ  แตละกลุม  ความแตกตางของพฤติกรรมในรูปแบบตาง ๆ  การแกไขปญหาเฉพาะหนาในการ
ใหบริการที่เหมาะสมกับเหตุการณ 
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2701 – 1006  การตลาดเพื่อการทองเที่ยว 2 (2)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจความหมายและความสําคัญของการตลาดเพื่อการทองเที่ยว 
2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณการตลาดดานการทองเที่ยวในปจจุบันและ        
แนวโนมในอนาคต 

3. มีทักษะในการเสนอขายสินคาทางการทองเที่ยว 
4. ตระหนักถึงคุณคาในงานขาย 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายความสําคัญของการตลาดเพื่อการทองเที่ยว 
2. เปรียบเทียบสวนผสมของการตลาดการทองเที่ยวกับสวนผสมการตลาดในธุรกิจอื่น 
3. เสนอขายสินคาทางการทองเที่ยว 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับความหมายและความสําคัญดานการตลาดของการทองเที่ยว           
แนวความคิดการขายและการตลาดในธุรกิจทองเที่ยว  สวนผสมของการตลาดการทองเที่ยว          
เปรียบเทียบกับการตลาดในธุรกิจอื่น  เทคนิคการเสนอขายสินคาทางการทองเที่ยว  สถานการณการตลาด
การทองเที่ยวในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต  นโยบายของรัฐกับการสงเสริมการตลาดเพื่อการ
ทองเที่ยว 
 
2701 – 1007  ระบบสารสนเทศในงานอาชีพ 2 (4)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความเขาใจในการนําคอมพิวเตอรไปใชในงานทองเท่ียวและโรงแรม 
2. มีทักษะในการใชระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงาน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. นําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานทองเที่ยวและโรงแรม 
2. ใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานทองเท่ียวและโรงแรม 
3. สืบคนขอมูลจากเอกสาร  ตํารา  และเครือขายอินเตอรเน็ต 
4. จัดเก็บและนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับงานทองเที่ยวและโรงแรมอยางเปนระบบ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาใชในงานติดตอสื่อสาร  งานจัดเก็บเอกสาร  งาน
สืบคนขอมูล  งานนัดหมาย  งานจัดประชุมสัมมนา  การนําเสนอขอมูล  และการใชอินเทอรเน็ตในงาน
ทองเท่ียวและโรงแรม 
 
2201 – 2306 การใชเครื่องใชสํานักงาน 2 (4)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

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

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกขั้นตอนการใชและการบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน 
2. ใชเครื่องใชสํานักงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิวัฒนาการ   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การบํารุงรักษาเคร่ืองใช       
สํานักงาน  การฝกปฏิบัติใชเครื่องใชสํานักงาน  การใชเครื่องใชสํานักงานที่ทันสมัย  มีกิจนิสัยที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

วิชาชีพสาขางานการโรงแรม 
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2701 – 2101  การโรงแรม 2 (2)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจโครงสรางการแบงสายงานในโรงแรม  ลักษณะการดําเนินงาน  
ลักษณะพิเศษของงานโรงแรม  และงานข้ันพ้ืนฐานของโรงแรม 

2. มีเจตคติท่ีดีและถูกตองตออาชีพโรงแรม 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกประวัติความเปนมาและความสาํคัญของธุรกจิโรงแรม 
2. จําแนกประเภทและระดับของโรงแรม 
3. บอกหนาท่ีความรับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารงานโรงแรม 
4. บอกลักษณะและขอดีขอเสียของโรงแรมระบบเครือขาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของโรงแรม  ความสําคัญของธุรกิจโรงแรมตอ
เศรษฐกิจและสังคม  ประเภทและชนิดของโรงแรม  การแบงระดับของโรงแรม  โครงสรางการ
บริหารงาน  การแบงสายงานในโรงแรม  ลักษณะพิเศษของงานโรงแรม  คําศัพทเฉพาะสําหรับงาน
โรงแรม  แนวโนมในอนาคตของธุรกิจโรงแรม 
 
2701 – 2102  ความปลอดภัยในโรงแรม 2 (2)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโรงแรม 
2. สามารถปองกันอุบัติเหตุในโรงแรมได 
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความปลอดภัย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกวิธีการปองกันอุบัติภัยตาง ๆ ในการปฏิบัติงานโรงแรม 
2. ปฐมพยาบาลเบื้องตนและชวยเหลือผูอื่น  เม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 
3. ปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับอุบัติเหตุ  สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงแรม  การปองกันอันตรายจากการใช
อุปกรณไฟฟา  แกสหุงตม  สารเคมี  การปองกันและระงับอัคคีภัย  การตรวจสอบความปลอดภัยใน
โรงแรม  เคร่ืองหมายและสัญลักษณความปลอดภัยที่ใชในโรงแรม  การปฐมพยาบาลเบื้องตนและการ
ดําเนินการเม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 
 
2701 – 2103  การตลาดเพื่อการโรงแรม 2 (3)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในการตลาดการโรงแรม  แนวคิดการขายและการตลาดในการ      
โรงแรม 

2. สามารถวิเคราะหลูกคา  สถานการณและการแขงขัน  กลยุทธทางการตลาดที่ใชในการ
โรงแรม 

3. ตระหนักและเห็นความสําคัญของการขายและเกิดแนวทางในการสรางความพึงพอใจใหแก
ผูใชบริการ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกลักษณะการตลาดและแนวคิดการขายในงานโรงแรม 
2. บอกวิธีการขายและเทคนิคการขายในงานโรงแรม 
3. จัดกิจกรรมสงเสริมการขายที่สรางความพึงพอใจใหแกผูใชบริการ 
4. บอกคุณสมบัติของนักขาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองคประกอบทางการตลาด  ลักษณะการตลาดของธุรกิจโรงแรม  
แนวคิดการขายในงานโรงแรม  ความเปนนักขาย  การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค  การวิเคราะห
สถานการณการแขงขัน  กลยุทธการสรางความพงึพอใจแกผูใชบริการโรงแรม 
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2701 – 2104  คอมพิวเตอรในงานโรงแรม 3 (3)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. เกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอรในงานโรงแรม 
2. สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในงานโรงแรม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใชคอมพิวเตอรในงานโรงแรม 
2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานโรงแรม 
3. บอกปญหาและขอจํากัดในการใชคอมพิวเตอรในงานโรงแรม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะและวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในงานโรงแรม  ฝก
ปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในปจจุบัน  การเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปใหเหมาะสมกับงาน  
ปญหาและขอจํากัดในการใชงาน 
 
2701 – 2105  งานสวนหนาโรงแรม 2 (3)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในงานสวนหนาโรงแรม 
2. มีความเขาใจข้ันตอน  วิธีการ  และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  การใชอุปกรณ  เอกสารตาง ๆ  
ของงานสวนหนาโรงแรมตลอดจนการประสานงานกับแผนกอ่ืน ๆ 

3. มีทัศนคติท่ีดีตองานโรงแรม 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกหนาท่ีความรับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารงานสวนหนาโรงแรม 
2. ใชอุปกรณในงานสวนหนาแตละงานยอย 
3. ปฏิบัติงานในงานสวนหนาโรงแรมแตละสวนงานยอย 
4. ประสานงานกับแผนกตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานงานสวนหนาโรงแรม โครงสรางการบริหารงานสวนหนา  
บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ  อุปกรณที่ใชในงานสวนหนา  ขั้นตอนการปฏิบัติงานสํารอง     
หองพัก  งานตอนรับและลงทะเบียนเขาพัก  (Check – in)  งานบริการโทรศัพท  งานการเงินสวนหนากับ
การคืนหองพัก  (Check – out)  งานบริการบริเวณสวนหนาโรงแรม  การประสานงานกับแผนก อ่ืน ๆ 
 
2701 – 2106  คอมพิวเตอรงานสวนหนาโรงแรม 2 (3)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจลักษณะการทํางาน  โดยการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานงาน
สวนหนาโรงแรม 

2. มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรกับงานสวนหนาโรงแรม 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการใชระบบคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงาน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชคอมพิวเตอรกับงานสวนหนาโรงแรม 
2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานสวนหนาโรงแรม 
3. ใชคอมพิวเตอรในการประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวของ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะและวิธีการในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานสวนหนาและ
ความสัมพันธกับแผนกอื่น ๆ  โดยใชขอมูลในคอมพิวเตอร  เชน  การจองหองพัก  การลงทะเบียนและเขา
พัก  การออกใบเสร็จรับเงิน  การ  Check – in , Check – out  ของแขกผูมาพัก 
 
2701 – 2107  งานแมบานโรงแรม 2 (3)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความเขาใจการทํางานของงานแมบานโรงแรมและการประสานงานแผนกตาง ๆ 
2. สามารถความสะอาดหองพัก  และพื้นที่สาธารณะในโรงแรม และบํารุงรักษาเคร่ืองมือ
อุปกรณที่ใชในการทําความสะอาด 

3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต รอบคอบและปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกหนาท่ีความรับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารงานแมบานโรงแรม 
2. ทําความสะอาดหองพักแขก  ปูเตียง  เปดเตียง 
3. ทําความสะอาดบริเวณพื้นที่สาธารณะโรงแรม 
4. ใชและบํารุงรักษาอุปกรณในงานแมบาน 
5. ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวของ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานแมบานโรงแรม  หนาที่และความรับผิดชอบ  มารยาทและ
จรรยาบรรณงานแมบาน  การประสานงานกับแผนกตาง ๆ  การทําความสะอาดหองพัก  การปูเตียงการ
จัดเตรียมเคร่ืองใชและอุปกรณสําหรับหองพัก  การทําความสะอาดและดูแลพื้นที่สาธารณะ  การ
บํารุงรักษาอุปกรณที่ใชในการทําความสะอาด 
 
2701 – 2108  งานซักรีด 2 (3)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความเขาใจ  การทํางานซักรีด  งานหองผาในโรงแรม 
2. สามารถปฏิบัติงานหองซักรีด  หองผาในโรงแรม 
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ  และปลอดภัย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ทําความสะอาดผาชนิดตาง ๆ 
2. ใชอุปกรณในงานซักรีด 
3. ซอมแซมผา 
4. รับ - สงผาในโรงแรม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานซักรีดในโรงแรม  หองผาในโรงแรม  หนาที่ความรับผิดชอบ  การ
ทําความสะอาดผาชนิดตาง ๆ  การใชอุปกรณและสารเคมีกับงานซักรีด  การตรวจสอบผา  การซอมแซม
ผา  การรับ – สงผา 
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2701 – 2109  การจัดดอกไม 2 (3)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดดอกไมโอกาสตาง ๆ 
2. สามารถใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ  อุปกรณในการจัดดอกไม 
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ  และปลอดภัย 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ  ดอกไม ใบไมในการจัดดอกไมและเก็บรักษา 
2. จัดดอกไมข้ันพ้ืนฐานรูปแบบตาง ๆ  ตามหลักสากล 
3. คํานวณตนทุน  กําหนดราคาขาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกวัสดุอุปกรณ  การเตรียมดอกไม  ใบไม  การเก็บรักษา  การใช
ดอกไมทดแทน  การจัดดอกไมขั้นพื้นฐานรูปแบบตาง ๆ  ตามหลักสากล  การจัดดอกไมตกแตงสถานที่
ในโอกาสตาง ๆ  การคํานวณตนทุน  กําหนดราคา  และประเมินผล 
 
2701 – 2110  คอมพิวเตอรงานแมบาน 2 (3)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความเขาใจถึงการนําคอมพิวเตอรไปใชในงานแมบานโรงแรม 
2. สามารถใชคอมพิวเตอรเพ่ือเก็บขอมูล และจัดทําเอกสารเพ่ืองานแมบานโรงแรม 
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ  และปลอดภัย 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชคอมพิวเตอรเพ่ือเก็บขอมูล 
2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทําแบบรายงานขอมูลตาง ๆ ในงานแมบาน 
3. ใชคอมพิวเตอรในการประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวของ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร  เพื่อเก็บขอมูลและการใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน
การจัดทําแบบรายงานขอมูลตาง ๆ ในงานแมบาน 
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2701 - 2111 ครัวและอุปกรณงานครัวโรงแรม 2 (3)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับครัวและอุปกรณ 
2. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพทที่ใชในงานครัวและอุปกรณงานครัวโรงแรม  และนําไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวัน 

3. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับเคร่ืองมือเคร่ืองใชและอุปกรณในครัวโรงแรม 
4. มีความเขาใจในการจัดครัวและการดําเนินงานในครัวโรงแรม 
5. มีความรูเกี่ยวกับการปองกันอุบัติภัยในครัว 
6. สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการใชอุปกรณการครัวโรงแรม 
7. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชอุปกรณงานครัวโรงแรม 
2. บอกวิธีการปองกันอุบัติเหตุการใชอุปกรณงานครัวโรงแรม 
3. ทําความสะอาดและเก็บรักษาอุปกรณงานครัวโรงแรม 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับครัวและอุปกรณงานครัวในโรงแรม  คําศัพทที่ใชในงานครัวและ
อุปกรณโรงแรมการจัดและการดําเนินงานครัว  การทําความสะอาดอุปกรณงานครัวโรงแรม  การเก็บ
รักษาเคร่ืองมือและอุปกรณในครัว  การปองกันอุบัติเหตุ  ปฏิบัติการใช  ดูแลรักษาใหอุปกรณอยูในสภาพ
ที่สะอาดพรอมที่จะใชงาน 
 
2701 – 2112  การเตรียมอาหาร 2 (3)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับตํารับอาหารไทย  อาหารนานาชาติ  และการจัดรายการอาหาร 
2. สามารถเลือกซื้ออาหารสด  อาหารแหง 
3. สามารถใชเคร่ืองมือและอุปกรณในการเตรียมอาหาร 
4. สามารถเตรียมและตัดตกแตงอาหารแตละประเภทไดถูกตอง 
5. สามารถเก็บรักษาอาหารไดอยางถูกวิธ ี
6. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. จัดรายการอาหารไทย และอาหารนานาชาติ 
2. เลือกซื้อและเก็บรักษาอาหารสด – แหง 
3. เตรียมและตกแตงอาหารประเภท  เน้ือสัตว  ผัก  ผลไม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับตํารับอาหารไทย  อาหารนานาชาติ  การจัดรายการอาหาร  การเลือกซื้อ
อาหารสด – แหง  การเตรียมและจัดตกแตงอาหารประเภทเน้ือสัตว  ผัก  ผลไม  การเก็บรักษาอาหารอยาง
ถูกวิธีและเหมาะสม 
 
2701 – 2113  การประกอบอาหารโรงแรม 2 (4)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูเกีย่วกบัวิธีการประกอบอาหารโรงแรม 
2. มีความรูเกี่ยวกับคําศัพทที่ใชในการประกอบอาหาร 
3. สามารถเลือกใชเครื่องมือและอุปกรณในการประกอบอาหาร 
4. สามารถเลือกใชวัตถุดิบในการประกอบอาหารไดเหมาะสม 
5. สามารถประกอบอาหารโรงแรม 
6. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใชเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการประกอบอาหาร 
2. เตรียมการประกอบอาหารครัวรอน  ครัวเย็น  ครัวเบเกอร่ี  ครัวคอฟฟช็อฟ 
3. ประกอบอาหารโรงแรม  ครัวรอน  ครัวเย็น  ครัวเบเกอร่ี  ครัวคอฟฟช็อฟ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการประกอบอาหารโรงแรม  ครัวรอน  ครัวเย็น  ครัวเบเกอรี่   ครัว
คอฟฟช็อฟ  คําศัพทที่ใชในการประกอบอาหาร  เคร่ืองมือและอุปกรณที่ใชในการประกอบอาหาร  และ
การเตรียมการประกอบอาหารครัวรอน  ครัวเย็น  ครัวเบเกอร่ี  ครัวคอฟฟช็อฟ 
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2701 – 2114  ศิลปะการจัดตกแตงอาหาร 2 (3)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูและเขาใจหลักศิลปที่ นํามาใชตกแตงอาหารใหมีความสวยงาม  และนา           
รับประทาน 

2. มีความรู  การห่ัน  ตัดชิ้นอาหารใหสวยงามเหมาะสมกับชนิดของอาหาร 
3. มีความสามารถในการเลือกผักและผลไมเพื่อนํามาแกะสลัก  ตลอดจนการเก็บรักษาเพื่อใช
ในการตกแตงอาหาร 

4. มีความสามารถนําศิลปะมาประยุกตใชในการจัดตกแตงอาหาร 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ห่ัน  ตัดชิ้นอาหารใหสวยงามเหมาะสมกับชนิดของอาหาร 
2. จัดตกแตงหัวจาน  และจัดอาหารลงภาชนะ 
3. เก็บรักษาอาหารใหคงความสดเหมาะสมกับการนําไปใชงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะเพื่อการจัดตกแตงอาหาร  การห่ัน  การตัดชิ้นใหสวยงามเพื่อ
ประกอบอาหาร  การแกะสลักเชิงธุรกิจ  การจัดตกแตงหัวจาน  การจัดลงภาชนะ  ตลอดจนการเก็บรักษา
ใหคงความสดและเหมาะสมกับการนําไปใช 
 
2701 – 2115  โภชนาการและอนามัยอาหาร 2 (2)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโภชนาการและหลักการของอนามัยอาหาร 
2. มีความรูเกี่ยวกับอาหารสมดุลและสิ่งปนเปอนในอาหาร 
3. มีความรูเกี่ยวกับสุขอนามัยของผูปรุงอาหารและวิธีการดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ
เคร่ืองใชในครัว 

4. สามารถนําหลักโภชนาการ สุขาภิบาลอาหารไปใชในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ
ได 

5. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานอยางเปนระบบ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกหลักโภชนาการและหลักการอนามัยอาหาร 
2. มีสุขอนามัยในการปรุงอาหารและดูแลรักษาอุปกรณเครื่องใชในครัว 
3. นําหลักโภชนาการและหลักสุขาภิบาลอาหารไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและการ
ประกอบอาชีพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความรูเร่ืองโภชนาการ  หลักการของอนามัยอาหาร  สิ่งปนเปอนในอาหาร      
สุขอนามัยของผูปรุงอาหาร  การดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณเคร่ืองใชในครัว  การปองกันและกําจัด
สัตว  แมลง  การกําจัดขยะมูลฝอย  การกําจัดไขมัน  นํ้าเสียตามหลักของสุขาภิบาล  การรักษาคุณคาทาง
โภชนาการของอาหาร  วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของชนชาติตาง ๆ 
 
2701 – 2116  แกะสลักผักและผลไม 2 (3)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานแกะสลักผักและผลไม 
2. สามารถเลือกวัสดุ  อุปกรณที่ใชในการแกะสลักผักและผลไม 
3. สามารถแกะสลักผัก  ผลไม 
4. สามารถนําไปประกอบอาหารได 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เลือกและเตรียมวัสดุอุปกรณในการแกะสลักผักและผลไม 
2. แกะสลักผักและผลไมขั้นพื้นฐาน 
3. ตกแตงอาหาร  โตะอาหารและสถานที่ดวยผักและผลไมแกะสลัก 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูเบื้องตนในงานแกะสลักผัก  ผลไม  การเลือกและการเตรียมวัสดุ  
อุปกรณในการแกะสลักผัก  ผลไมเพื่อใชในการตกแตงอาหาร  จัดแสดง  เปนสวนประกอบในการ
ตกแตงโตะอาหารและสถานที่ได 
 
 



 

คําอธิบายรายวิชา สาขางานการโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว 

36

 

2701 – 2117  การบริการอาหารและเคร่ืองดืม่ 3 (4)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
2. เกิดทักษะและพัฒนางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
3. ตระหนักในหนาท่ีความรับผิดชอบงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
4. มีจรรยาบรรณและมารยาทในการบริการ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกหนาท่ีความรับผิดชอบของฝายบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
2. เตรียมอุปกรณงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
3. จัดโตะอาหารม้ือตาง ๆ 
4. บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  การจัดสถานที่  หนาที่
ความรับผิดชอบของฝายบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในโรงแรม  อุปกรณ  เคร่ืองมือเคร่ืองใชในงาน
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  หลักการเทคนิคการจัดโตะ  มารยาทการรับประทานอาหาร  การบริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกประเภท  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับรายการอาหารและเคร่ืองด่ืม  จรรยาบรรณของ
พนักงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  ฝกปฏิบัติ  การจัดโตะอาหาร  การบริการอาหารและ      เคร่ืองด่ืม 
 
2701 – 2118  เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม 2 (3)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่มีแอลกอฮอล  ไมมีแอลกอฮอล 
2. บอกและจัดเตรียมอุปกรณเคร่ืองใช กอนการใหบริการเคร่ืองด่ืม 
3. สามารถใหบริการเคร่ืองด่ืมได 
4. เห็นคุณคาของงานอาชีพ  งานบริการเคร่ืองด่ืมได 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. จําแนกประเภทของเคร่ืองด่ืม 
2. เตรียมวัสดุ  อุปกรณเคร่ืองใชในการผสมเคร่ืองด่ืมและการใหบริการ และการเก็บรักษา 
3. ผสมเคร่ืองด่ืมประเภทตาง ๆ 
4. บริการเคร่ืองด่ืม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูทั่วไปเกี่ยวกับเคร่ืองด่ืม  ประเภทของเคร่ืองด่ืม  เคร่ืองด่ืมที่มี
แอลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอล  การผสมเคร่ืองด่ืมประเภทตาง ๆ  อุปกรณ  เคร่ืองใช  การจัดเตรียม  
การใหบริการเคร่ืองด่ืม  จรรยาบรรณของพนักงานบริการเคร่ืองด่ืม  ฝกปฏิบัติการผสมเคร่ืองด่ืมและการ
บริการเคร่ืองด่ืม 
 
2701 – 2119  ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง 2 (4)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจงานภัตตาคาร  งานจัดเล้ียงในโรงแรม 
2. ตระหนักถึงหนาที ่ งาน  ความรับผิดชอบของพนักงานในงานภัตตาคารและงานเลี้ยง 
3. สามารถจัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณและสถานที่ในการจัดเลี้ยง 
4. สามารถใหการบริการดานอาหารและเคร่ืองด่ืมในงานภัตตาคารและงานจัดเล้ียง 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จําแนกประเภทของภัตตาคาร  และรูปแบบการจัดเลี้ยง 
2. เตรียมวัสดุอุปกรณและสถานที่ในการจัดเลี้ยง 
3. บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในภัตตาคารและงานเล้ียง 
4. จัดเลี้ยงและประสานงานกับฝายตาง ๆ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของภัตตาคาร  การดําเนินงานภัตตาคารใน
โรงแรม  รูปแบบการจัดเลี้ยง  วางแผน  จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณและสถานที่ในการจัดเลี้ยง  ดําเนินงานจัด
เลี้ยงและประสานกับฝายตาง ๆ  ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับงานภัตตาคารและงานจัดเลี้ยง 
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2701 – 2120  ไวนและเหลา 2 (3)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเคร่ืองด่ืมประเภทไวนและเหลา 
2. มีทักษะในการแยกประเภทไวนและเหลา  สามารถแนะนํา  เสนอขายและบริการ 
3. มีจิตสํานึก  รูหนาท่ี  มีความรับผิดชอบตองานบริการเคร่ืองด่ืม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกกระบวนการผลิตไวนและเหลา 
2. แยกประเภทและเกบ็รักษาไวนและเหลา 
3. เสนอขายและบริการไวนและเหลา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษากระบวนการผลิตไวนและเหลา  แหลงผลิต  การอานฉลาก  การเก็บรักษา  การเสนอขาย  
การเสิรฟไวนและเหลา  จรรยาบรรณในงานบริการเครื่องด่ืม  ฝกปฏิบัติ  แยกประเภทไวนและเหลา  ให
คําแนะนํา  เสนอขายและใหบริการได 
 
2701 – 2121  การจัดแสดงอาหาร 2 (3)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในการจัดการแสดงอาหารใหเหมาะสมและสวยงามตามลักษณะ 
ของงาน 

2. มีทักษะในการจัดแสดงอาหาร 
3. สามารถจัดการและควบคุมอาหารและเครื่องดื่มในการจัดแสดงอาหาร 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานอยางมีระบบ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกหลักการจัดแสดงอาหาร 
2. เลือกอาหารและอุปกรณสําหรับจัดแสดง 
3. จัดแสดงอาหารตามหลักสุขอนามัย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดแสดงอาหาร  การเลือกอาหารและอุปกรณเคร่ืองใชให
เหมาะสม  สุขอนามัยและความปลอดภัย  การจัดการและควบคุมอาหารและเคร่ืองด่ืมในการจัดแสดง
อาหาร 
 
2701 - 2122 การจัดตกแตงสถานที่ 2 (2)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในการจัดแสดงอาหารใหเหมาะสมและสวยงามตามลักษณะของงาน 
2. มีทักษะในการจัดแสดงอาหาร 
3. สามารถจัดการและควบคุมอาหารและเครื่องดื่มในการจัดแสดงอาหาร 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานอยางมีระบบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกหลักการจัดแสดงอาหาร 
2. เลือกอาหารและอุปกรณสําหรับจัดแสดง 
3. จัดแสดงอาหารตามหลักสุขอนามัย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดแสดงอาหาร  การเลือกอาหารและอุปกรณ  เคร่ืองใชให
เหมาะสม  สุขอนามัยและความปลอดภัย  การจัดการและควบคุมอาหารและเคร่ืองด่ืมในการจัดแสดง
อาหาร 
 
2701 – 2123  การจัดประชุมสัมมนา 2 (3)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในการจัดประชุมสัมมนา 
2. มีทักษะในการเตรียมการจัดประชุมสัมมนา 
3. สามารถประสานงานกับหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ 
4. เกิดกิจนิสัยที่ดีในการทํางานอยางมีระบบและทํางานรวมกับผูอื่นได 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. จําแนกประเภทของการประชุม 
2. จัดเตรียมการประชุมสัมมนาทั้งทางดานสถานที่อุปกรณ  งบประมาณ 
3. ประสานงานและทํางานรวมกับผูอื่น 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสัมมนา  ประเภทของการปะชุม สถานที่ประชุม รูปแบบการ
จัดสถานที่  อุปกรณที่ใชในการจัดประชุม  การวางแผนการจัดประชุม  การจัดเตรียมสถานที่  อุปกรณ  
งบประมาณในการจัดประชุม  การประสานงานกับหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ 
 
2701 – 2124  การจัดนิทรรศการ 2 (3)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจถึงหลักการจัดนิทรรศการและความสําคัญของการจัดนิทรรศการ 
2. มีทักษะในการจัดนิทรรศการ 
3. มีประสบการณตรงในการฝกปฏิบัติจัดนิทรรศการ 
4. เกิดความพึงพอใจในงานและสามารถพัฒนาไปสูอาชีพได 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกวัตถุประสงค  หลักการ  จัดนิทรรศการ 
2. จําแนกประเภทของการจัดนิทรรศการ 
3. จัดนิทรรศการตามองคประกอบของนิทรรศการ 
4. ใชวัสดุอุปกรณ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใชในการจัดนิทรรศการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญ  และวัตถุประสงคของการจัดนิทรรศการ  หลักการจัด
นิทรรศการ  ประเภทของการจัดนิทรรศการ  องคประกอบของการนิทรรศการ  การใชสี  แสง  เสียง  
วัสดุอุปกรณ การนําคอมพิวเตอรมาใชงาน  การใชตัวอักษรแบบตาง ๆ  คาใชจายในการจัดนิทรรศการ
และการประเมินผล 
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2701 –2125  การพสัดุโรงแรม 2 (2)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูและเขาใจถึงโครงสรางการบริหารงานพัสดุโรงแรมและเห็นความสําคัญของงาน
พัสด ุ

2. มีความรูและเขาใจถึงขั้นตอน / กระบวนการเบิก – จายและวิธีการจัดเก็บพัสดุ 
3. สามารถปฏิบัติงานการเบิก – จาย การจัดเก็บ การดูแลรักษาพัสดุในงานโรงแรมไดอยาง
ถูกตอง 

4. มีกิจนิสัยที่ดีในการเบิก – จาย และการเก็บรักษาพัสดุของโรงแรม 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกข้ันตอนการทํางานของงานพัสดุโรงแรม 
2. บอกข้ันตอนการเบิก – จาย การจัดเก็บและการดูแลรักษาพัสดุในงานโรงแรม 
3. เบิก – จาย จัดเก็บ ดูแลรักษาพัสดุในงานโรงแรม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางการบริหารงานพัสดุ  ความสําคัญของงานพัสดุโรงแรม  ขั้นตอน  การ
เบิก – จาย  การจัดเก็บ  การดูแลรักษาที่ถูกตองเหมาะสม  ตลอดจนมีกิจนิสัยในการจัดเก็บอยางมีระบบ
และเปนระเบียบ 
 
2701 – 2126  เอกสารงานโรงแรมและการเขียนรายงาน 2 (2)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเอกสารตาง ๆ  ของโรงแรม 
2. มีความรูความเขาใจในการเขียนรายงานประจําวันของโรงแรมในแตละแผนก 
3. สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารงานโรงแรมและการเขียนรายงาน 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานอยางมีระบบ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใชแบบฟอรมและเอกสารในแผนกตาง ๆ ของโรงแรม 
2. เขียนรายงานประจําวันในแผนกตาง ๆ ของโรงแรม 
3. เลือกใชเอกสารในการติดตอประสานงานระหวางแผนกตาง ๆ ของโรงแรม 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแบบฟอรมและเอกสารที่ใชในแผนกตาง ๆ ของโรงแรม เอกสารท่ีใชใน
การติดตอระหวางแผนกตาง ๆ  การเขียนรายงานประจําวัน 
 
2701 – 2127  เบเกอร่ี 2 (4)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความเขาใจวิธีทําผลิตภัณฑเบเกอรี่อยางงาย 
2. สามารถเลือกวัตถุดิบ  อุปกรณเคร่ืองใชไดอยางถูกตอง 
3. สามารถทําเบเกอร่ีเบ้ืองตนได 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เลือกวัตถุดิบ  อุปกรณเคร่ืองใชในการทําเบเกอร่ี 
2. ทําเบเกอร่ี  ประเภทคุกกี ้ เคก  พาย  ขนมปง  แยมโรล  โดนัท  
3. เกบ็รักษาอุปกรณเบเกอร่ี 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีทําผลิตภัณฑเบเกอรี ่ การเลือกวัตถุดิบ  อุปกรณ  เคร่ืองใช         การ
ทําคุกกี้  เคก  พาย  ขนมปง  แยมโรล  โดนัท  อยางงาย 
 
2201 – 1019   มารยาทและการสมาคม 2 (4)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. เห็นคุณคาและความสําคัญของการสมาคม 
2. ปฏิบัติตนและแสดงออกถึงมารยาทที่ดีในสังคม 
3. สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงาม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกความหมายและความสําคัญของการสมาคม 
2. ปฏิบัติตนและแสดงออกถึงมารยาทที่ดีในสังคม 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการสมาคม  การสนทนา  การแตงกาย  มารยาทที่ดี
ในการสมาคม  มารยาทการติดตอสื่อสารในงานอาชีพ  มารยาทในการรับประทานอาหาร  มารยาทใน
งานเล้ียงรับรอง  การปรับปรุงตนเอง  และการวางตนใหเหมาะสมในโอกาสตาง ๆ 
 
2201 – 2812   ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 3 (4)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนท่ีใชในงานโรงแรม 
2. มีทักษะการใชภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 
3. เห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใหขอมูลเกี่ยวกับหองพักและบริการตาง ๆ  ของโรงแรม 
2. กรอกแบบฟอรมท่ีเก่ียวของกับงานโรงแรม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติการตอนรับแขกที่มาพักในโรงแรม  การใหขอมูลเกี่ยวกับหองพัก  การสํารอง       
หองพัก  การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  และการบริการอ่ืน ๆ  ของโรงแรม  การติดตอทางโทรศัพท  
การกรอกแบบฟอรมท่ีใชในงานโรงแรม 
 
2201 – 2815   ภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3 (4)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนท่ีใชในงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาในสถานการณการใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
2. สาธิตข้ันตอนการปรุงอาหารหรือการผสมเคร่ืองด่ืม 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติการใชคําศัพท  สํานวนในการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  การจัดเลี้ยง  การบอก 
ขั้นตอนการปรุงอาหารและการผสมเคร่ืองด่ืม  อุปกรณที่ใชบนโตะอาหาร  การตอนรับลูกคา การเขียน
รายการอาหาร  การสั่งอาหาร  การใหบริการ  การใหขอมูลอื่น ๆ  ในรานอาหาร 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

วิชาชีพสาขางานการทองเที่ยว 
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2701 – 2201  ธุรกิจทองเท่ียว 2 (4)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับความสําคัญและประเภทของธุรกิจนําเที่ยว 
2. มีทักษะในการจัดโครงสรางการบริหารงาน และลักษณะงานของธุรกิจนําเที่ยว 
3. มีทัศนคติท่ีดีและจรรยาบรรณตอวิชาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายความสําคัญประเภทของธุรกิจนําเที่ยว พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก 
2. เขียนโครงสรางการบริหารงาน  และลักษณะงานของธุรกิจนําเที่ยว 
3. ติดตอประสานงานกับหนวยการที่เกี่ยวของ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญของธุรกิจทองเที่ยว  โครงสรางและลักษณะของธุรกิจ นํา
เที่ยว  ประเภทของธุรกิจนําเที่ยว  การติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  พระราชบัญญัติธุรกิจ
นําเที่ยวและมัคคุเทศก  จรรยาบรรณวิชาชีพของผูประกอบการการจัดนําเท่ียว 
 
2701 – 2202  ทรัพยากรทองเท่ียวภาคเหนือและภาคตะวันตก 2 (3)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจลักษณะของทรัพยากรการทองเที่ยวภาคเหนือและภาคตะวันตก 
2. มีทักษะในการแนะนําทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทโบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเภท
ธรรมชาติ และประเภทศิลปวัฒนธรรมของภาคเหนือและภาคตะวันตก 

3. มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใชศิลปะการพูดในการแนะนําทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทตาง ๆ 
2. จําแนกประเภทของทรัพยากรการทองเท่ียวภาคเหนือและภาคตะวันตก 
3. อธบิายวิธีการอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียวประเภทตาง ๆ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยากรทองเที่ยวประเภทตาง ๆ ของแตละจังหวัดในภาคเหนือและ
ภาคตะวันตก  ภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและ
กิจกรรม  ผลิตภัณฑพื้นบานและของที่ระลึก  ความรูในการอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียว 
 
2701 – 2203  ทรัพยากรทองเท่ียวภาคกลางและภาคตะวันออก 2 (3)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจลักษณะของทรัพยากรการทองเที่ยวภาคกลางและภาคตะวันออก 
2. มีทักษะในการแนะนําทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ประเภท
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ  และประเภทศิลปวัฒนธรรม 

3. มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใชศิลปะการพูดในการแนะนําทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทตาง ๆ 
2. จําแนกประเภทของทรัพยากรการทองเที่ยวภาคกลางและภาคตะวันออก 
3. อธบิายวิธีการอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียวประเภทตาง ๆ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยากรทองเที่ยวประเภทตาง ๆ  ของแตละจังหวัดในภาคกลาง  
ภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และกิจกรรม   
ผลิตภัณฑพื้นบานและของที่ระลึก  ความรูในการอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียว 
 
2701 – 2204  ทรัพยากรทองเท่ียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 (3)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจลักษณะของทรัพยากรการทองเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. มีทักษะในการแนะนําทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ประเภท
ธรรมชาติ และประเภทศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3. มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชศิลปะการพูดในการแนะนําทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทตาง ๆ 
2. จําแนกประเภทของทรัพยากรการทองเท่ียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3. อธบิายวิธีการอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียวประเภทตาง ๆ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยากรทองเที่ยวประเภทตาง  ๆ   ของแตละจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี
และกจิกรรม  ผลิตภัณฑพื้นบานและของที่ระลึก  ความรูในการอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียว 
 
2701 – 2205  ทรัพยากรทองเท่ียวภาคใต 2 (3)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจลักษณะของทรัพยากรการทองเที่ยวภาคใต 
2. มีทักษะในการแนะนําทรัพยากรการทองเที่ยว  ประเภทโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ประเภท
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 

3. มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใชศิลปะการพูดในการแนะนําทรัพยากรการทองเที่ยวประเภทตาง ๆ 
2. จําแนกประเภทของทรัพยากรการทองเที่ยวภาคใต 
3. อธบิายวิธีการอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียวประเภทตาง ๆ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยากรทองเที่ยวประเภทตาง ๆ  ของแตละจังหวัดในภาคใตและภาค
ตะวันออก  ภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และ
กิจกรรมผลิตภัณฑพื้นบานและของที่ระลึก  ความรูในการอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียว 
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2701 – 2206  มัคคุเทศก 3 (4)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานมัคคุเทศก 
2. อธิบายขั้นตอนปญหาเฉพาะหนาในการนําเที่ยว 
3. มีเจตคติท่ีดีตออาชีพมัคคุเทศก 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ปฏิบัติงานในหนาที่ผูชวยงานมัคคุเทศก 
2. บอกขั้นตอนการใหความปลอดภัยนักทองเที่ยว 
3. ใชศิลปะการพูดในการแนะนําแหลงทองเที่ยว 
4. บอกคุณสมบัติของมัคคุเทศก 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของมัคคุเทศก  คุณสมบัติของมัคคุเทศก  
บทบาทหนาที่และวิธีการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก  ศิลปะการพูดสําหรับมัคคุเทศก  การใหความ
ปลอดภัยแกนักทองเที่ยว  ปญหาเฉพาะหนาในการนําเที่ยว  การฝกบรรยายในแหลงทองเที่ยว 
 
2701 – 2207  ธุรกิจขนสง 2 (2)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับความสําคัญ  ประเภท  องคประกอบ  และลักษณะการบริการของการ 
ขนสงประเภทตาง ๆ 

2. มีทักษะในการเลือกชนิดของการขนสงใหเหมาะสมกับรูปแบบการจัดนําเที่ยว 
3. มีจรรยาบรรณตอวิชาชีพธุรกจิขนสง 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายความสําคัญ  ประเภท  องคประกอบ  และลักษณะการบริการของการขนสงประเภท
ตาง ๆ 

2. เลือกชนิดของการขนสงใหเหมาะสมกับรูปแบบการจัดนําเที่ยว 
3. อานตารางเวลาและเสนทางการเดินทางของการขนสงประเภทตาง ๆ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายและความสําคัญของการขนสง  ประเภท  องคประกอบและลักษณะการบริการ
ของการขนสง  ทางบก  ทางนํ้า  ทางอากาศ  รูปแบบของบัตรโดยสารสําหรับการเดินทางประเภทตาง ๆ  
เสนทางและตารางเวลาการเดินทาง  การสาํรองบัตรโดยสาร 
 
2701 – 2208  ศิลปะกรรมไทย 2 (3)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับศิลปะกรรมไทยประเภทตาง ๆ 
2. มีทักษะในการถายทอดความรูเกี่ยวกับศิลปะกรรมไทย 
3. มีความภูมิใจและใหความรวมมือในการอนุรักษศิลปะกรรมไทย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จําแนกประเภทของศิลปะกรรมไทย 
2. อธิบายศิลปะกรรมไทยประเภทตาง ๆ  รวมทั้งการละเลน  การแสดง  กีฬา  และอาหาร
พื้นบาน 

3. บอกวิธีการอนุรักษศิลปะกรรมไทยประเภทตาง ๆ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูพื้นฐานของสถาปตยกรรม  ประติมากรรม  จิตรกรรม       วิจิตร
ศิลป  ประณีตศิลป  และสังคีตศิลป  การละเลน  การแสดง  กีฬา  และอาหารพื้นบาน               การ
อนุรักษศิลปะพื้นบาน 
 
2701 – 2209  ธุรกิจที่พัก 2 (2)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับประเภทของที่พักที่เกี่ยวกับธุรกิจทองเที่ยว 
2. ปฏิบัติตามข้ันตอนการเขาพักไดอยางถูกตอง 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานอยางมีระบบ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติการลงทะเบียนเขา – ออกที่พัก  แบบรายบุคคลและแบบกลุม 
2. จําแนกประเภทของที่พักและเลือกรูปแบบใหเหมาะสมกับการทองเที่ยว 
3. ปฏิบัติการจองที่พักสําหรับนักทองเที่ยว 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับที่พักประเภทตาง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจทองเที่ยว โครงสรางการบริหารงาน
ของธุรกิจที่พัก  อัตราที่พัก  การจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกในที่พัก   วิธีการจอง  และการ   
ลงทะเบียนเขา – ออกที่พัก  ศัพทที่ใชในธุรกิจที่พัก 
 
2701 – 2210  การจัดอาหารและเคร่ืองด่ืมเพือ่การทองเท่ียว 2 (2)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูเก่ียวกับการจัดรายการอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือการทองเท่ียว 
2. สามารถจัดอาหารและเครื่องดื่มใหเหมาะสมกับรูปแบบการทองเที่ยวไดอยางถูกตอง 
3. มีเจตคติท่ีดีในงานบริการ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการการจัดอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือการทองเท่ียว 
2. ปฏิบัติการจัดอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือการทองเท่ียว 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อการทองเที่ยว  การวางแผนจัด
รายการอาหารและเครื่องดื่มใหเหมาะสมกับกิจกรรมการทองเที่ยว  และการใชเครื่องมือและอุปกรณ  ใน
การรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม  มารยาทในการรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม  ปฏิบัติการ
ทําอาหารและเคร่ืองด่ืมอยางงาย 
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2701 – 2211  การทองเท่ียวเชิงนิเวศ 2 (2)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
2. มีทักษะในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
3. มีจิตสํานึกตอการอนุรักษและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกองคประกอบของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
2. จําแนกรูปแบบของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
3. บอกวิธีปฏิบั ติการจัดรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ เหมาะสมกับแหลง          
ทองเที่ยว 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  องคประกอบของการ          
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ  รูปแบบของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  การติดตอประสานงานกับหนวยงาน                 ที่
เก่ียวของ  การจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
 
2701 – 2212 นันทนาการเพ่ือการทองเท่ียว 2 (3)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือการทองเท่ียว 
2. มีทักษะในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือการทองเท่ียว 
3. มีความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกับผูอื่น 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายวิธีการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในการจัดนําเท่ียว 
2. จัดกจิกรรมตาง ๆ เพื่อการทองเที่ยวไดอยางเหมาะสม 
3. นํากิจกรรมนันทนาการไปประยุกตใชกับกลุมนักทองเที่ยว 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสนุกสนานเพลิดเพลิน รูปแบบและวิธีการจัด   
กิจกรรมนันทนาการ  ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
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2701 – 2213  การปฏิบัติงานจัดนําเที่ยว 3 (4)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับการวางแผนการจัดนําเที่ยว 
2. มีทักษะในการติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
3. มีความรักและภูมิใจในงานที่ปฏิบัติ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติการวางแผนการจัดนําเที่ยว 
2. บอกวิธีการติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
3. ปฏิบัติการคิดคาบริการจัดนําเที่ยว 
4. ปฏิบัติการจัดนําเที่ยวอยางเหมาะสม 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการจัดนําเที่ยว  การเขียนโครงการจัดนําเที่ยวประเภทและ
ขั้นตอนการจัดรายการนําเที่ยว  การสํารวจเสนทาง  การติดตอประสานงานกับหนวยงาน               ที่
เกี่ยวของ  การคิดคาบริการจัดนําเที่ยว  การประชาสัมพันธและการเสนอรายการนําเที่ยวตอลูกคา  การ
ปฏิบัติงานจัดนําเที่ยวนอกสถานที่ 
 
2701 – 2214  การถายภาพเบื้องตน 2 (2)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสวนประกอบของกลองถายภาพ  และการดูแลรักษากลอง
ถายภาพ 

2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการประกอบภาพอยางงาย 
3. มีทักษะในการถายภาพ 
4. เกิดความพึงพอใจและสามารถพัฒนาไปสูอาชีพได 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูเกี่ยวกับสวนประกอบของกลองถายภาพและการดูแลรักษากลองถายภาพ 
2. มีความรูเกี่ยวกับหลักการประกอบภาพอยางงาย 
3. มีทักษะในการถายภาพ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของกลองถายภาพ  สวนประกอบของกลองถายภาพ  ชนิดของเลนส  
ชนิดของฟลม  และการเลือกใช  หลักการประกอบภาพอยางงาย  การดูแลรักษากลองถายภาพและ
อุปกรณ 
 
2701 – 2215  ปฏิบัติงานวิชาชีพ  1 3 (4)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจองคประกอบของบริษัทนําเที่ยว 
2. มีทักษะในการใชเครื่องใชสํานักงาน 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกหนาท่ีความรับผิดชอบของแผนกตาง ๆ 
2. ปฏิบัติการใชเครื่องใชสํานักงาน 
3. อธิบายโครงสรางของบริษัทนําเที่ยว 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางของธุรกิจนําเที่ยว บทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบของแผนกตางๆ  ในบริษัทนําเที่ยว  การใชเครื่องใชสํานักงาน  อาทิ  พิมพดีด  
คอมพิวเตอร  เคร่ืองโทรสาร  เครื่องถายเอกสาร 
 
2701 – 2216  ปฏิบัติงานวิชาชีพ  2 3 (4)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนวยงานธุรกิจทองเที่ยว 
2. มีทักษะในการเขียนรายการนําเที่ยว  การติดตอประสานงาน  การขายและการบริการ 
3. มีทักษะในการติดตอสื่อสารทางโทรศัพท  การจองท่ีพัก  ยานพาหนะ   
4. มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนรายการนําเที่ยว 
2. ติดตอประสานงานกับผูผลิตสินคาทางการทองเที่ยว  การขายและการบริการทางการ 
ทองเที่ยว 

3. ติดตอส่ือสารทางโทรศัพท  การจองท่ีพัก  ยานพาหนะ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนรายการนําเที่ยว  การติดตอประสานงานกับผูผลิตสินคา
ทางการทองเที่ยว  การขายสินคาและการบริการทางการทองเที่ยว  การติดตอสื่อสารทางโทรศัพท  ระบบ
การจองท่ีพัก  ยานพาหนะ 
 
2701 – 2217  ผลิตภัณฑพื้นเมืองและของที่ระลึก 2 (2)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑพื้นเมืองและของที่ระลึกในแตละภูมิภาค 
2. อธิบายขั้นตอนการผลิต และประเภทของผลิตภัณฑ 
3. เกิดความหวงแหนในภูมิปญญาทองถ่ิน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑพื้นเมืองและของที่ระลึกในแตละภูมิภาค 
2. อธิบายขั้นตอนการผลิต  ผลิตภัณฑพื้นเมืองแตละประเภท 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑพื้นบานและของที่ระลึกในแตละภูมิภาค  ขั้นตอนการผลิตและจําหนาย  
ทัศนศึกษาภูมิปญญาชาวบานในทองถิ่น 
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2701 – 2218  ความปลอดภัยทางการทองเที่ยว  2 (2)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใหความปลอดภัย  วิธีการปฐมพยาบาล  และการแกไข
ปญหาเฉพาะหนาแกนักทองเที่ยว 

2. มีทักษะในการปฐมพยาบาล และการแกไขปญหาเฉพาะหนา 
3. ตระหนักถึงหนาที่ของตนในการใหความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายวิธีการปฐมพยาบาลและการแกไขปญหาเฉพาะหนาแกนักทองเที่ยว 
2. ปฐมพยาบาล และแกไขปญหาเฉพาะหนาในกรณีตาง ๆ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการใหความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว วิธีการปฐมพยาบาล  
การแกไขปญหาเฉพาะหนาเม่ือเกิดอุบัติเหตุ 
 
2701 – 2219  การทองเที่ยวเชิงเกษตร 2 (2)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของการทองเที่ยวเชิงเกษตร 
2. มีทักษะในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร 
3. มีจิตสํานึกที่ดีตอการอนุรักษและสงเสริมแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกองคประกอบของการทองเที่ยวเชิงเกษตร 
2. จําแนกรูปแบบการทองเท่ียวเชิงเกษตร 
3. บอกวิธีปฏิบัติการจัดรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตรที่เหมาะสมกับทองถิ่น 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการทองเที่ยวเชิงเกษตร องคประกอบ
ของการทองเที่ยวเชิงเกษตร  ประเภทของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร  รูปแบบของกิจกรรมทองเที่ยวเชิง
เกษตร  ความรูเกี่ยวกับกิจกรรม  Home stay และ Farm stay แนวโนมของการทองเที่ยวเชิงเกษตร  การ
ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 



 

หลักสูตร  ปวช.  2545     ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทีย่ว 

 
57 

 

2701 – 2220  การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 2 (2)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ 
2. มีทักษะในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ 
3. มีจิตสํานึกที่ดีตอการอนุรักษและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายความสําคัญรูปแบบของการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ 
2. เลือก  แนะนํารูปแบบการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพไดอยางเหมาะสมกับนักทองเที่ยว 
3. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญของการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ  องคประกอบ
ของการทองเท่ียวเพ่ือสุขภาพ  รูปแบบของกิจกรรมการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ  การติดตอประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ 
 
2201 – 2811   ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว  3 (4)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนที่ใชในงานทองเที่ยว 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในงานทองเที่ยว 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในงานทองเที่ยว 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใหขอมูลที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว 
2. จัดทําเอกสารประชาสัมพันธการทองเที่ยว 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติการใหขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ของที่
ระลึก  ผลิตภัณฑพื้นเมือง  อาหารและที่พัก  การใหขอเสนอแนะดานบริการการทองเที่ยว         จัดทํา
กําหนดการเดินทาง แผนพับ  และเอกสารประชาสัมพันธที่เกี่ยวของ 
2201 – 2813 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 3 (4)
 
จุดประสงครายวิชา   เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจคําศัพท  สํานวนที่ใชในงานมัคคุเทศก 
2. มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก 
3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในงานมัคคุเทศก 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใชขอมูลที่เกี่ยวของกับสถานที่ทองเที่ยว  การเดินทางและที่พัก 
2. สนทนาในสถานการณงานมัคคุเทศก 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติการตอนรับนักทองเที่ยว  การใหขอมูลเกี่ยวกับกําหนดการเดินทาง  อาหาร  ที่พัก  
แหลงทองเที่ยว  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  สถานที่ซื้อของที่ระลึก  การแลกเปลี่ยนเงินตรา  
การใหความชวยเหลือนักทองเที่ยว  และการกรอกแบบฟอรมที่ใชในการเดินทางและที่พัก 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 



 

คําอธิบายรายวิชา กิจกรรมเสริมหลักสูตร สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว 

60

2002 – 0001 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 – 0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  2                -  (2)  
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจและมีทักษะเกี่ยวกับความคิด  วิเคราะหวางแผนปฏิบัติและประเมินผล 
2. เปนผูบําเพ็ญประโยชนตอสาธารณะชน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สามารถคิดวิเคราะห  วางแผน  ปฏิบัติและประเมินผลการทํางานได 
2. เปนผูบําเพ็ญประโยชนตอสาธารณะ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติกิจกรรมการเขียนโครงการและปฏิบัติตามโครงการ  ตามหลักสูตรลูกเสือวิสามัญและ
เลือกวิชาพิเศษของลูกเสือวิสามัญปฏิบัติอีกอยางนอย  2  เร่ือง 
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2002 – 0003 – 0006 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 
 
2002 – 0007 – 0012 (กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษา / สถานประกอบการจัด)             -  (2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

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



 

คําอธิบายรายวิชา กิจกรรมเสริมหลักสูตร สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว 
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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) 
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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 



 

หมวดวิชาสามัญ  (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

ก - 9

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 



 

หมวดวิชาสามัญ  (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

ก - 11

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 



 

หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  (ปวช.  2545) 

ก - 14

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 
 



 

หมวดวิชาสามัญ  (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

ก - 39

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 



 

หมวดวิชาสามัญ  (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

ก - 41

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 
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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 
 














































