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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

พุทธศักราช 2546 
 
 

หลักการ 
 
 

1. เปนหลักสูตรที่มุงผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผูชํานาญการเฉพาะสาขาอาชีพ   สอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม   สามารถเปน
หัวหนางานหรือเปนผูประกอบการได 

 

2. เปนหลักสูตรที่มุงเนนใหผูเรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ  มีความรูเต็มภูมิ  ปฏิบัติได
จริงและ เขาใจชีวิต 

 

3. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหผูประกอบการวิชาชีพมีสวนรวมในการเรียนการสอนวิชาชีพ  
สามารถถายโอนประสบการณการเรียนรูจากสถานประกอบการ และสามารถสะสมการเรียนรู
และประสบการณได 



 

หลักสูตร  ปวส.  2546  ประเภทวิชาคหกรรม 

2

 
จุดหมาย 

 
1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถศึกษาคนควาเพิ่มเติมหรือศึกษาตอ
ในระดับที่สูงขึ้น  

 

2. เพื่อใหมีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

3. เพื่อใหสามารถบูรณาการความรู    ทักษะจากศาสตรตาง ๆ  ประยุกตใชในงานอาชีพ  
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี

 

4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองคกร  
สามารถทํางานเปนหมูคณะไดด ีและมีความภาคภูมิใจในตนเองตอการเรียนวิชาชีพ 

 

5. เพื่อใหมีปญญา  ใฝรู  ใฝเรียน   มีความคิดสรางสรรค   มีความสามารถในการจัดการ  การ
ตัดสินใจและการแกปญหา    รูจักแสวงหาแนวทางใหม ๆ  มาพัฒนาตนเอง  ประยุกตใช
ความรูในการสรางงานใหสอดคลองกับวิชาชีพ และการพัฒนางานอาชีพอยางตอเน่ือง 

 

6. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ด ี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ซื่อสัตย   มีวินัย   มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงทั้ง   
รางกายและจิตใจ เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพนั้น ๆ 

 

7. เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม  ทั้งในการทํางาน  การอยูรวมกัน    มีความ
รับผิดชอบตอครอบครัว องคกร ทองถิ่นและประเทศชาติ  อุทิศตนเพื่อสังคม เขาใจและเห็น
คุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่น ตระหนักในปญหาและความสําคัญของ
สิ่งแวดลอม 

 

8. เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเปน
กําลังสําคัญในดานการผลิตและใหบริการ 

 

9. เพื่อใหเห็นคุณคาและดํารงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  ปฏิบัติตนในฐานะ   
พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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หลักเกณฑการใชหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 

 
 

1. การเรียนการสอน 
 

  1.1 การเรียนการสอนตามหลักสตูรน้ี ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียน           
ที่กําหนด และนําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได   สามารถถายโอนผลการเรียน  
และขอเทียบความรูและประสบการณได 
  1.2 การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง โดยสามารถนํารายวิชาไปจัดฝกใน
สถานประกอบการ ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน 
 
2. เวลาเรียน 
 

  2.1 ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 20 
สัปดาห โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนด และสถานศึกษาอาจเปดสอนภาคเรียน  
ฤดูรอนไดอีกตามท่ีเห็นสมควร ประมาณ  5  สัปดาห 
  2.2 การเรียนในระบบช้ันเรียน ใหสถานศึกษาเปดทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ       
5  วัน  คาบละ 60 นาท ี (1 ช่ัวโมง) 
  2.3 เวลาเรียนตามปกติ สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือเทียบเทาในประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กําหนด 2 ป สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับ               
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพตาง
ประเภทวิชา/สาขาวิชาที่กําหนด ประมาณ  3  ป 
 
3. หนวยกิต 
 

  ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 85 หนวยกติ และไมเกิน 100 หนวยกิต 
การคิดหนวยกิตถือเกณฑ ดังน้ี 
  3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี  1  ชั่วโมงตอสัปดาห   ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา   20    
ช่ัวโมง          มีคา 1 หนวยกิต 
  3.2 รายวิชาที่ประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหบูรณาการการเรียนการสอน   
กําหนด 2 - 3  ชั่วโมงตอสัปดาห   ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา  40 - 60  ช่ัวโมง    มีคา 1 หนวยกิต 
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  3.3 รายวิชาที่นําไปฝกงานในสถานประกอบการ กําหนดเวลาในการฝกปฏิบัติงาน             
ไมนอยกวา 40 ช่ัวโมง  มีคา 1 หนวยกิต 
  3.4 การฝกอาชีพในระบบทวิภาคี ใชเวลาฝกไมนอยกวา 40 ช่ัวโมง  มีคา  1  หนวยกิต 
  3.5 การทําโครงการ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
 
4. โครงสราง 
 

  โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546  แบงเปน 3 
หมวดวิชา  ฝกงาน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ดังน้ี 
  4.1 หมวดวิชาสามัญ 
   4.1.1 วิชาสามัญทั่วไป  เปนวิชาที่เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต 
   4.1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  เปนวิชาที่เปนพื้นฐานสัมพันธกับวิชาชีพ 
  4.2 หมวดวิชาชีพ  แบงเปน 
   4.2.1 วิชาชีพพื้นฐาน เปนกลุมวิชาชีพสัมพันธที่เปนพื้นฐานที่จําเปนในประเภท

วิชานั้น ๆ 
   4.2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  เปนกลุมวิชาชีพหลักในสาขาวิชานั้น ๆ  
   4.2.3 วิชาชีพสาขางาน เปนกลุมวิชาชีพที่มุงใหผูเรียนมีความรูและทักษะเฉพาะ

ดานในงานอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
   4.2.4 โครงการ 
  4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
  4.4 ฝกงาน 
  4.5 กิจกรรมเสริมหลักสตูร 
 
  จํานวนหนวยกิตและรายวิชาของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามกําหนด
ไวในโครงสรางของแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา  สวนรายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษา
สามารถจัดตามที่กําหนดไวในหลักสูตร หรือจัดตามความเหมาะสมของสภาพทองถิ่น ทั้งนี้ 
สถานศึกษาตองกําหนดรหัสวิชา จํานวนคาบเรียนและจํานวนหนวยกิต ตามระเบียบที่กําหนดไว
ในหลักสูตร 
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5. โครงการ 
 

  5.1 สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการในภาคเรียนที่ 4   ไมนอยกวา 160 
ช่ัวโมง  กําหนดใหมีคา 4 หนวยกิต 
  5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
 
6. ฝกงาน 
 

  6.1 ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยาง
นอย 1 ภาคเรียน 
  6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 
 
7. การเขาเรียน 
 

  ผูเขาเรียนตองมีพ้ืนความรูและคุณสมบัติ ดังน้ี 
  7.1 พ้ืนฐานความรู  
   สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา หรือสําเร็จ 
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
   ผูเขาเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพตางประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กําหนด  ตองเรียน
รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพใหครบตามที่ระบุไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
   การเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไวในแตละ
สาขาวิชา 
  7.2 คุณสมบัต ิ
   ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546  พ.ศ. 2546 
 
8. การประเมินผลการเรียน 
 

  ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546  พ.ศ. 2546 
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9. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

  สถานศึกษาตองจัดใหมีกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม ระเบียบวินัย
ของตนเอง การสันทนาการ และการสงเสริมการทํางานโดยใชกระบวนการกลุม ในการทํา
ประโยชนตอชุมชน ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  ซ่ึงประกอบดวยการวางแผน  ลง
มือปฏิบัติ  ประเมินผล   และปรับปรุงการทํางาน  ไมนอยกวา 120 ช่ัวโมง 
 
10. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 

10.1 ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ   และหมวดวิชาเลือกเสรี     
ตามมาตรฐานที่กําหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
  10.2 ไดจํานวนหนวยกิตครบตามโครงสรางของหลักสูตรประเภทวิชาและสาขาวิชา 
  10.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 
  10.4 เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและผานการประเมินตามทีก่าํหนด 
  10 .5 ประเมินผานมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา 
 

11.  การแกไขเปล่ียนแปลงหลักสูตร 
 

  11.1 ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนผูมีอํานาจในการแกไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง
และยกเลิกประเภทวิชาและสาขาวิชา  ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
  11.2 ใหอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเปนผูมีอํานาจในการแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงสาขา
งาน ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
  11.3 ใหสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจพัฒนา  เพิ่มเติมรายวิชา ใหเหมาะสมกับสภาพ
ทองถิ่น โดยตองรายงานใหตนสังกัดทราบ 
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1 2 3 4 - 5 6 7 8 (ชั่วโมง)
ลําดบัทีวิ่ชา 01 -  99

3 0 0 0 วิชาเรียนรวม(หมวดวิชาสามัญ) 11 กลุมวิชาภาษาไทย
12 กลุมวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ
13 กลุมวิชาสังคมศึกษา
14 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
15 กลุมวิชาคณิตศาสตร
16 กลุมวิชามนุษยศาสตร
ลําดับท่ีวิชา 01-19 วิชาสามัญท่ัวไป
ลําดับท่ีวิชา 20-99 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ

3 0 0 0 วิชาเรียนรวมหลกัสูตร 01 กลุมบรหิารงานคณุภาพ
02 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
0X ........................
20 กิจกรรมรวมหลักสูตร

3 4 0 0 วิชาเรียนรวม(ประเภทวิชา) 00 วิชาปรบัพ้ืนฐานวชิาชีพประเภทวิชา
01 วิชาชีพพื้นฐาน(รวมประเภทวิชา)
0X วิชาชีพพื้นฐาน(รวมสาขาวิชา)

3 4 X X 01 สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย 00 วิชาปรบัพ้ืนฐานวชิาชีพสาขาวิชา
02 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 10 วิชาชีพพื้นฐาน
03 สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบเครื่องแตงกาย 20 วิชาชีพสาขาวชิา
04 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 21 - 39 วิชาชีพสาขางานและการฝกงาน
05 สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 40 - 59 วิชาทวภิาคี (สาขาวิชาและสาขางาน)
06 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร 60 โครงการ

1 ประเภทวิชาอตุสาหกรรม 6 ประเภทวิชาประมง
2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทียว
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม 8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
4 ประเภทวิชาคหกรรม 9 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม

3 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชพีช้ันสูง

รหัสหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2546

ชื่อวิชา หนวยกิต

สาขาวิชา/วิชาเรียนรวม กลุมวิชา

ประเภทวิชาคหกรรม

ประเภทวิชา

หลักสูตร
ปวส.

 



 
 

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสงู 
พุทธศักราช  2546 
ประเภทวิชาคหกรรม 

 
 
 

6  สาขาวิชา 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเคร่ืองแตงกาย 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบเคร่ืองแตงกาย 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครือ่งแตงกาย 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 2546 

สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเคร่ืองแตงกาย 
 

จุดประสงค 
 

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะเกี่ยวกับภาษา สังคมศาสตร มนุษยศาสตร คณิตศาสตร วิทยาศาสตร  
นําไปประยุกตใชในการคนควาพัฒนาตนเอง  และงานอาชีพ 

 

2. เพื่อใหมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ  เปนพื้นฐานในการนําไปประยุกตใชใหทันความ    
กาวหนาและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี

 

3. เพื่อใหเขาใจหลักการ  วิธีการและขั้นตอนการออกแบบ  การสรางแบบ  และการตัดเย็บเสื้อผา
เคร่ืองแตงกายบุรุษหรือสตรีข้ันสูง 

 

4. เพื่อใหมีทักษะ  ประสบการณในการออกแบบ  และตัดเย็บเสื้อผาบุรุษหรือเสื้อผาสตรีขั้นสูง  
และสามารถประกอบอาชีพ 

 

5. เพ่ือใหมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  สามารถเลือก  และประยุกตใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับการ
พัฒนางานอาชีพ 

 

6. เพื่อเสริมสรางเจตคติ  กิจนิสัยอันพึงประสงคในการทํางาน  เห็นคุณคาความสําคัญของวิชาชีพ  
ท่ีมีประโยชนตอการดํารงชีวิต 

 

7. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย           
มีความรับผิดชอบ  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนและมีจิตสํานึกใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 

1. สื่อสารภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ ในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ 
2. จัดระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ  พัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
3. แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และเทคโนโลย ี
4. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางออกแบบและตัดเย็บเสื้อผาขั้นสูง 
5. จัดระบบองคกรในงานเทคโนโลยีผาและเครื่องแตงกาย บริหารบุคลากร  จัดระบบการเงิน การ
บัญชี  และจัดการธุรกิจ 

6. วิเคราะหการตลาด  การคํานวณตนทุน  การนําเสนองาน  และดําเนินธุรกิจเสื้อผา โดย             
สอดคลองกับแนวโนมความตองการของตลาด 

7. วิเคราะหแบบ  สรางแบบ  ปรับและแยกแบบ  เทคนิคการตัดเย็บ  และนําเทคโนโลยีมาใชกับการ
ตัดเย็บเสื้อผาสตรี  และเสื้อผาบุรุษ  ในการประกอบอาชีพ 

 
มาตรฐานสาขางานการตัดเย็บเสื้อผาสตรีขั้นสูง 

8. ออกแบบเสือ้ผาสตรีตามความตองการของลูกคา 
9. วิเคราะหแบบเส้ือเพ่ือการสรางแบบและตัดเย็บเส้ือผาสตรี 
10. สรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาสตร ีตามความตองการของลูกคา 
11. ลองตัวและแกไขขอบกพรองเส้ือผาสตรี 
12. ตกแตงสําเร็จและบรรจุภัณฑ 

 
มาตรฐานสาขางานการตัดเย็บเสื้อผาบุรุษขั้นสูง 

8. วิเคราะหสดัสวนรางกายบุรุษ 
9. ออกแบบและวิเคราะหแบบเสื้อผาบุรุษเพื่อการสรางแบบและตัดเย็บ 
10. สรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาบุรุษตามความตองการของลูกคา 
11. ลองตัวและแกไขขอบกพรองเส้ือผาบุรุษ 
12. ตกแตงสําเร็จและบรรจุภัณฑเสื้อผาบุรุษ 
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มาตรฐานสาขางานธุรกิจเสื้อผา 
8. ออกแบบและวิเคราะหแบบเสื้อเพื่อการสรางแบบและตัดเย็บตามความตองการของลูกคา 
9. สรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาตามความตองการของลูกคา 
10. ลองตัวและแกไขขอบกพรอง 
11. ตกแตงสําเร็จและบรรจุภัณฑ 
12. จัดเตรียมสถานที่เพื่อทําธุรกิจ 
13. ดําเนินธุรกิจตัดเย็บเสื้อผา 
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  

ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเคร่ืองแตงกาย 

 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา คหก
รรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเคร่ืองแตงกาย  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  และเขารวม 
กิจกรรมเสริมหลักสตูร  รวมไมนอยกวา  87  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 
 1.  หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา   21 หนวยกิต 
 

          1.1  วิชาสามัญทั่วไป    (13  หนวยกิต) 
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา (8     หนวยกิต) 
 

 2.  หมวดวิชาชีพ   ไมนอยกวา   60 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  ไมนอยกวา (15  หนวยกิต) 
2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  ไมนอยกวา (23  หนวยกิต) 
2.3  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา (18  หนวยกิต) 
2.4  โครงการ     (  4  หนวยกิต) 
 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 
 

 4.  ฝกงาน   (ไมนอยกวา   1  ภาคเรียน) 
 

 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง) 
 

    รวม ไมนอยกวา   87    หนวยกิต 
 

โครงสรางน้ีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาคหกรรม  สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย 
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อ่ืน  หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม. 6)  หรือเทียบเทา  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ  ตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3401 – 0001 อุตสาหกรรมสิ่งทอขั้นพื้นฐาน 2 (3) 
3401 – 0002  การใชและการบํารุงรักษาจักรเย็บผา 2 (4) 
3401 – 0003  การออกแบบเส้ือผา 2 (4) 
3401 – 0004  เส้ือผาสตรีขัน้พ้ืนฐาน 3 (6) 
3401 – 0005  เส้ือผาบุรุษข้ันพ้ืนฐาน 3 (6) 

 รวม 12    หนวยกิต 
 
1.  หมวดวิชาสามัญ     ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.1   วิชาสามัญทั่วไป  (13  หนวยกิต) 
         1.1.1  กลุมวิชาภาษา  (7  หนวยกิต) 

              (1)  กลุมภาษาไทย  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 11…  รายวิชาในกลุมภาษาไทย 3 (3) 

 
 (2)  กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ   (4  หนวยกิต)     
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1201  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  1 2 (3) 
3000 – 1202  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  2 2 (3) 

 
1.1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร  (3  หนวยกิต)   

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000 – 13…  รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร 2 (2) 
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1.1.3  กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต)   
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1601  หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000 – 16…  รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2) 

 

1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต)   
1.2.1  กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)    

(1)  กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจาก
รายวิชาตอไปน้ี 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1220  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
3000 – 1221  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000 – 1222  การอานภาษาอังกฤษทั่วไป 1 (2) 
3000 – 1223 การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000 – 1224  การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000 – 1225 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000 – 1226  ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
3000 – 1227  ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
3000 – 1229  ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา 1 (2) 
3000 – 1230  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 (2) 
3000 – 1231  ภาษาอังกฤษธุรกจิคหกรรม 1 (2) 
3000 – 1232  ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2) 
3000 – 1233  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2) 
3000 – 1235  ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000 – 1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2) 
3000 – 1237  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2) 
3000 – 1240  การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
3000 – 1243  ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1244  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1245  ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1246  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1247  ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน 1 (2) 
3000 – 1248  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1249  ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1250  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 

 
1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 

(1) กลุมวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชา         ตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1423 วิทยาศาสตร  4 3 (4) 
3000 – 1424  วิทยาศาสตร  5 3 (4) 

 

(2) กลุมวิชาคณิตศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

3000 – 1522 คณิตศาสตร  3  3 (3) 
 

2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 60 หนวยกิต 
 

2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  (15  หนวยกิต) 
 

 2.1.1  กลุมบริหารงานคุณภาพ  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียน  1  รายวิชา  ตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0101  การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
3000 – 0102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 

 

2.1.2  กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียน  1  รายวิชา  ตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0201  โปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000 – 0202  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0203  เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน 3 (4) 
3000 – 0204  ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
3000 – 0205  คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000 – 0206  การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 

 

2.1.3  กลุมวิชาพื้นฐานงานอาชีพ  ใหเลือกเรียน  9  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3400 – 1001  หลักศิลป 3 (4) 
3400 – 1002  หลักเศรษฐศาสตร 3 (3) 
3400 – 1003  การบริหารงานบุคคล 3 (3) 

 

2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  (23  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3401 – 2001  อุตสาหกรรมสิ่งทอ 3 (4) 
3401 – 2002  ประวัติเคร่ืองแตงกาย 2 (2) 
3401 – 2003  เทคนิคการออกแบบเสื้อผา 3 (4) 
3401 – 2004  เทคนิคการทําแบบตัด 3 (5) 
3401 – 2005  เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาสตรี 3 (5) 
3401 – 2006  เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาบุรุษ 3 (5) 
3401 – 2007  เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาเด็ก 3 (5) 
3401 – 2008  ธุรกิจเส้ือผา 2 (2) 
3401 – 2009  สัมมนาวิชาชีพ 1 (2) 

 
2.3  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนสาขางานใดสาขางานหนึ่งตามที่กําหนดใหครบ  18  หนวยกิต  ดังน้ี 
 

 2.3.1  สาขางานการตัดเย็บเสื้อผาสตรีขั้นสูง 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3401 – 2101  คอมพิวเตอรเพื่องานธุรกิจเสื้อผา 3 (3) 
3401 – 2102  เทคนิคการตกแตงเสื้อผา 3 (5) 
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รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3401 – 2103  เทคนิคการตัดเย็บชุดกลางวันสตรี 3 (5) 
3401 – 2104  เทคนิคการตัดเย็บกางเกงสตรี 3 (5) 
3401 – 2105  เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาสตรีโอกาสพิเศษ 3 (5) 
3401 – 2106  เทคนิคการทําเส้ือบนหุน 3 (5) 
3401 – 2107  เทคนิคการตัดเย็บชุดวิวาห และชุดราตรี 3 (5) 
3401 – 2108  เทคนิคการตัดเย็บชุดไทย 3 (5) 
3401 – 2109  เทคนิคการตัดเยบ็เสือ้เทเลอรสตรี 3 (5) 
3401 – 2110  เส้ือผาสตรีเพ่ือการคา 3 (5) 
3401 – 4001  ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผาสตรีขั้นสูง  1 * (*) 
3401 – 4002 ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผาสตรีขั้นสูง  2 * (*) 
3401 – 4003  ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผาสตรีขั้นสูง  3 * (*) 
3401 – 4004  ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผาสตรีขั้นสูง  4 * (*) 
3401 – 4005  ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผาสตรีขั้นสูง  5 * (*) 
3401 – 40… ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผาสตรีขั้นสูง……. * (*) 

 

2.3.2  สาขางานการตัดเย็บเสื้อผาบุรุษขั้นสูง 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3401 – 2101  คอมพิวเตอรเพื่องานธุรกิจเสื้อผา 3 (3) 
3401 – 2201 กายวิภาคเพ่ือการสรางแบบ 2 (3) 
3401 – 2202  เทคนิคการตัดเย็บเส้ือบุรุษ 3 (5) 
3401 – 2203  เทคนิคการตัดเย็บกางเกงบุรุษ 3 (5) 
3401 – 2204  เทคนิคการตัดเย็บชุดกีฬา 3 (5) 
3401 – 2205  เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาบุรุษโอกาสพิเศษ 3 (5) 
3401 – 2206  เทคนิคการตัดเย็บเส้ือเทเลอรบรุุษ 3 (5) 
3401 – 2207  เส้ือผาบุรุษเพ่ือการคา 3 (5) 
3401 – 4101 ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผาบุรุษขั้นสูง  1 * (*) 
3401 – 4102  ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผาบุรุษขั้นสูง  2 * (*) 
3401 – 4103  ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผาบุรุษขั้นสูง  3 * (*) 
3401 – 4104  ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผาบุรุษขั้นสูง  4 * (*) 
3401 – 4105  ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผาบุรุษขั้นสูง  5 * (*) 
3401 – 4106  ปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผาบุรุษขั้นสูง  6 * (*) 
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 2.3.3  สาขางานธุรกิจผาและเครื่องแตงกาย 
ใหเลือกรายวิชาจากสาขางานการตัดเย็บเสื้อผาสตรีขั้นสูง   สาขางานการตัดเย็บ         

เสื้อผาบุรุษขั้นสูง  และสาขางานธุรกิจผาและเคร่ืองแตงกาย  สาขางานใดสาขางานหน่ึง  จํานวน ไมนอย
กวา  9  หนวยกิต  และเลือกรายวิชาชีพธุรกิจ  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

 
รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

3401 – 2101  คอมพิวเตอรเพื่องานธุรกิจเสื้อผา 3 (3) 
3401 – 2102  เทคนิคการตกแตงเสื้อผา 3 (5) 
3401 – 2103  เทคนิคการตัดเย็บชุดกลางวันสตรี 3 (5) 
3401 – 2104  เทคนิคการตัดเย็บกางเกงสตรี 3 (5) 
3401 – 2105  เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาสตรีโอกาสพิเศษ 3 (5) 
3401 – 2106  เทคนิคการทําเส้ือบนหุน 3 (5) 
3401 – 2107  เทคนิคการตัดเย็บชุดวิวาห และชุดราตรี 3 (5) 
3401 – 2108  เทคนิคการตัดเย็บชุดไทย 3 (5) 
3401 – 2109  เทคนิคการตัดเยบ็เสือ้เทเลอรสตรี 3 (5) 
3401 – 2110  เส้ือผาสตรีเพ่ือการคา 3 (5) 
3401 – 2201  กายวิภาคเพ่ือการสรางแบบ 2 (3) 
3401 – 2202  เทคนิคการตัดเย็บเส้ือบุรุษ 3 (5) 
3401 – 2203  เทคนิคการตัดเย็บกางเกงบุรุษ 3 (5) 
3401 – 2204  เทคนิคการตัดเย็บชุดกีฬา 3 (5) 
3401 – 2205  เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาบุรุษโอกาสพิเศษ 3 (5) 
3401 – 2206  เทคนิคการตัดเย็บเส้ือเทเลอรบรุุษ 3 (5) 
3401 – 2207  เส้ือผาบุรุษเพ่ือการคา 3 (5) 
3401 – 2301  เทคนิคการยอมส ี 3 (5) 
3401 – 2302  เทคนิคการทอผาพ้ืนเมือง 3 (5) 
3401 – 2303  เทคนิคการตัดเย็บชุดนอน 3 (5) 
3401 – 2304  เทคนิคการตัดเย็บเส้ือผาวัยรุน 3 (5) 
3401 – 2305  เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาครอบครัว 3 (5) 
3401 – 2306  เทคนิคการดัดแปลงแกไขเสื้อผา 3 (5) 
3401 – 2307  เทคนิคการปกจักร 3 (5) 
3401 – 2308  เทคนิคการตัดเย็บเครื่องใชภายในบาน 3 (5) 
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รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3401 – 2309  ธุรกิจผาสําหรับสัตวเลี้ยง 3 (5) 
3401 – 4201  ปฏิบัติงานธุรกิจผาและเครื่องแตงกาย  1 * (*) 
3401 – 4202  ปฏิบัติงานธุรกิจผาและเครื่องแตงกาย  2 * (*) 
3401 – 4203  ปฏิบัติงานธุรกิจผาและเครื่องแตงกาย  3 * (*) 
3401 – 4204  ปฏิบัติงานธุรกิจผาและเครื่องแตงกาย  4 * (*) 
3401 – 4205  ปฏิบัติงานธุรกิจผาและเครื่องแตงกาย  5 * (*) 
3401 – 42… ปฏิบัติงานธุรกิจผาและเครื่องแตงกาย…. * (*) 

 
 สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงค  
รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลา ไมนอยกวา  40  
ช่ัวโมง  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
 
ใหเลือกจากรายวิชาชีพธุรกิจ  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
 

รายวิชาชีพธุรกิจ 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 1002  กฎหมายธุรกิจ 3 (3) 
3200 – 1003  หลักการจัดการ 3 (3) 
3200 – 1004  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3 (3) 
3200 – 1005  หลักการตลาด 3 (3) 
3200 – 1006  การบัญชีการเงิน 3 (4) 
3200 – 1007  เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน 3 (4) 
3200 – 1008  พฤติกรรมบริการ 3 (3) 
3200 – 1009  การภาษีอากร 3 (3) 
3200 – 1010  กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 3 (3) 
3202 – 2001  การจัดการขาย 3 (3) 
3202 – 2002  การวิจัยตลาด 3 (3) 
3202 – 2005  การสงเสริมการขาย 3 (3) 
3202 – 2006  พฤติกรรมผูบริโภค 3 (3) 
3202 – 2011  การบริหารการจัดซือ้ 3 (3) 
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รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3211 – 2001  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจคาปลีก 3 (3) 
3211 – 2002  การบริหารรานคาปลีก 3 (4) 
3211 – 2003  การบริการลกูคา 3 (3) 
3211 – 2005  การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 (3) 
3211 – 2006  กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจคาปลีก 3 (3) 
3211 – 2009 การสือ่สารการตลาด 3 (3) 
3211 – 2011  การบริหารธรุกิจขนาดกลางและขนาดยอม 3 (4) 

 
2.4  โครงการ  4 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3401 – 6001  โครงการ 4 (*) 

 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

 ให เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร            
วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชา 
 
4.  ฝกงาน   (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียน ใชเวลาไม
นอยกวา  40  ช่ัวโมง เทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.   กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง) 
 

 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน ยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน โดยมีเวลาเรียนตลอด
หลักสูตร  ไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 2001 – 4  กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5 – 8  - (2) 
3000 – 2005 – 8  กิจกรรมอ่ืน ๆ (จัดโดยสถานประกอบการ / สถานศึกษา - (2) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม 
 

จุดประสงค 
 
1. เพื่อใหมีความรูและทักษะเกี่ยวกับภาษา   สังคมศาสตร   มนุษยศาสตร   คณิตศาสตร          
วิทยาศาสตร  นําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ   

 

2. เพื่อใหมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ  เปนพื้นฐานในการนําไปประยุกตใชใหทันความ   
กาวหนา  และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี

 

3. เพื่อใหมีความรูความเขาใจหลักการ  การจัดการสินคาเคร่ืองนุงหม  การทําแบบตัดเสื้อผา  และ
เทคนิคการผลิตเคร่ืองนุงหม 

 

4. เพื่อใหสามารถวิเคราะห  วางแผน  ดําเนินการดานการทําแบบตัด  การผลิตและการควบคุมการ
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเส้ือผาเคร่ืองนุงหม 

 

5. เพื่อใหมีทักษะในงานการจัดการสินคาเครื่องนุงหม  การทําแบบตัดเส้ือผา  และเทคนิคการผลิต
เคร่ืองนุงหม 

 

6. สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 
 

7. เพ่ือใหมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงานและสิ่งแวดลอม 
 

8. เพื่อใหมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีคุณธรรม  มีระเบียบวินัย  ตรงตอเวลา  ซื่อสัตยสุจริต  
ขยันหมั่นเพียร  อดทน  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน  มีจิตสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ  และ
รับผิดชอบตอหนาที่และสังคม 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 

1. สื่อสารโดยใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ในชีวิตประจําวันและเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
2. แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร เพ่ือพัฒนาตนเองและงานอาชีพ 
3. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิคตัดเย็บเสื้อผาอุตสาหกรรม 
4. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปและระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาและสงเสริมสนับสนุนงานอาชีพ
อุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม  และจัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ 

5. ประยุกตใชความรู  ทักษะ  ประสบการณและเทคโนโลยีใหม ๆ  เพื่อสงเสริมและพัฒนางานอาชีพ 
6. ตัดสินใจ  วางแผน  เตรียมการ  ดําเนินการ  บริหารจัดการ  ประเมินผลและแกไขปญหาในงาน
ผลิตและบริการทางดานอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม  ตามหลักการและกระบวนการ  ในลักษณะ
ครบวงจรเชิงธุรกิจ 

 

สาขางานการจัดการสินคาเครื่องนุงหม 
7. ควบคุมการดําเนินงานตามแผนงานการจัดการสินคาเคร่ืองนุงหม 
8. วิเคราะหและเตรียมวัสดุเพื่อการผลิตสินคาเคร่ืองนุงหม โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
9. หาขอมูลแนวโนมแฟช่ันในอนาคต 
10. สื่อสารภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 

 

สาขางานการทําแบบตัดเสื้อผาอุตสาหกรรม 
7. สรางแบบตัดเส้ือผาระบบอุตสาหกรรม 
8. ยอขยายแบบตัดระบบอุตสาหกรรม 
9. วิเคราะหแบบเสื้อผาเพื่อการสรางแบบและการทําเสื้อผาตัวอยาง 
10. หาขอมูลแนวโนมแฟชั่นจากอินเตอรเนต 

 

สาขางานเทคนิคการผลิตเคร่ืองนุงหม 
7. ควบคุมงานในแผนกตัด 
8. ควบคุมงานในแผนกเย็บ 
9. ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินคาเคร่ืองนุงหม 
10. ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในแผนกตัด  แผนกเย็บ และการตรวจสอบคุณภาพสินคา  เคร่ืองนุงหม 
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  

ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม 

 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา คหก
รรม  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  และ        เขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสตูร   รวมไมนอยกวา   87   หนวยกิต   ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1.  หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา   21 หนวยกิต 
 

          1.1  วิชาสามัญทั่วไป    (13  หนวยกิต) 
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา (8     หนวยกิต) 
 

 2.  หมวดวิชาชีพ   ไมนอยกวา   60 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  ไมนอยกวา (15  หนวยกิต) 
2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  ไมนอยกวา (23  หนวยกิต) 
2.3  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา (18  หนวยกิต) 
2.4  โครงการ     (  4  หนวยกิต) 
 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 
 

 4.  ฝกงาน   (ไมนอยกวา   1  ภาคเรียน) 
 

 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง) 
 

    รวม ไมนอยกวา   87    หนวยกิต 
 

โครงสรางน้ีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาคหกรรม  สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย 
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืน  
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม. 6)  หรือเทียบเทา  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ  ตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3401 – 0001 อุตสาหกรรมสิ่งทอขั้นพื้นฐาน 2 (3) 
3401 – 0002  การใชและการบํารุงรักษาจักรเย็บผา 2 (4) 
3401 – 0003  การออกแบบเส้ือผา 2 (4) 
3401 – 0004  เส้ือผาสตรีขัน้พ้ืนฐาน 3 (6) 
3401 – 0005  เส้ือผาบุรุษข้ันพ้ืนฐาน 3 (6) 

 รวม 12    หนวยกิต 
 
1.  หมวดวิชาสามัญ     ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.1   วิชาสามัญทั่วไป  (13  หนวยกิต) 
         1.1.1  กลุมวิชาภาษา  (7  หนวยกิต) 

              (1)  กลุมภาษาไทย  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 11…  รายวิชาในกลุมภาษาไทย 3 (3) 

 
 (2)  กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ   (4  หนวยกิต)     
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1201  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  1 2 (3) 
3000 – 1202  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  2 2 (3) 

 
1.1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร  (3  หนวยกิต)   

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000 – 13…  รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร 2 (2) 
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1.1.3  กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต)   
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1601  หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000 – 16…  รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2) 

 

1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต)   
1.2.1  กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)    

(1)  กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจาก
รายวิชาตอไปน้ี 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1220  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
3000 – 1221  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000 – 1222  การอานภาษาอังกฤษทั่วไป 1 (2) 
3000 – 1222 การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000 – 1223  การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000 – 1224  ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000 – 1225  ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
3000 – 1226  ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
3000 – 1229  ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา 1 (2) 
3000 – 1230  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 (2) 
3000 – 1231  ภาษาอังกฤษธุรกจิคหกรรม 1 (2) 
3000 – 1232  ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2) 
3000 – 1233  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2) 
3000 – 1235  ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000 – 1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2) 
3000 – 1237  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2) 
3000 – 1240  การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
3000 – 1243  ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1244  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1245  ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1246  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1247  ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน 1 (2) 
3000 – 1248  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1249  ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1250  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 

 
1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 

(1) กลุมวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1423 วิทยาศาสตร  4 3 (4) 
3000 – 1424  วิทยาศาสตร  5 3 (4) 

 

(2) กลุมวิชาคณิตศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

3000 – 1522 คณิตศาสตร  3  3 (3) 
 

2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา     60 หนวยกิต 
 

2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  15 หนวยกิต 
 

 2.1.1  กลุมบริหารงานคุณภาพ  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียน  1  รายวิชา  ตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0101  การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
3000 – 0102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 

 
2.1.2  กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียน  1  รายวิชา  ตอไปน้ี 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0201  โปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000 – 0202  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0203  เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน 3 (4) 
3000 – 0204  ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
3000 – 0205  คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000 – 0206  การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 

 

2.1.3  กลุมวิชาพื้นฐานงานอาชีพ  ใหเรียน  9  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3400 – 1001  หลักศิลป 3 (4) 
3400 – 1002  หลักเศรษฐศาสตร 3 (3) 
3400 – 1003  การบริหารงานบุคคล 3 (3) 

 

2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  (21  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3402 – 2001  จิตวิทยาการจัดการองคกรอุตสาหกรรม 3 (3) 
3402 – 2002  การเย็บอุตสาหกรรมเบื้องตน 3 (5) 
3402 – 2003  การทําแบบตัดและตัดเสื้อผาตัวอยาง 3 (5) 
3402 – 2004  การวางแบบตัดและการปูผา 3 (4) 
3402 – 2005  การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑเสื้อผา 3 (4) 
3402 – 2006  ระบบการผลิตเครื่องนุงหม 3 (4) 
3402 – 2007  วิทยาศาสตรสิ่งทอ 3 (4) 
3402 – 2008  วัสดุในงานอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป 2  (2) 

 

2.3  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนสาขางานใดสาขางานหนึ่งตามที่กําหนดใหครบ  18  หนวยกิต  ดังน้ี 
 

 2.3.1  สาขางานการจัดการสินคาเครื่องนุงหม 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3402 – 2101  การบริหารการตลาด 3 (3) 
3402 – 2102  ภาษาอังกฤษธุรกิจเสื้อผา 3 (3) 
3402 – 2103  การจัดการสินคาแฟชั่น 3 (4) 
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รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3402 – 2104  เทคนิคการวางแผนและการควบคุมการผลิตเคร่ืองนุงหม 3 (4) 
3402 – 2105  การจัดการสินคาเสื้อผา 3 (4) 
3402 – 2106  กระบวนการบรรจุหีบหอ 3 (4) 
3402 – 4001  ปฏิบัติการจัดการสินคาเครื่องนุงหม  1 * (*) 
3702 – 4002  ปฏิบัติการจัดการสินคาเครื่องนุงหม  2 * (*) 
3702 – 4003  ปฏิบัติการจัดการสินคาเครื่องนุงหม  3 * (*) 
3702 – 4004  ปฏิบัติการจัดการสินคาเครื่องนุงหม  4 * (*) 
3702 – 4005  ปฏิบัติการจัดการสินคาเครื่องนุงหม  5 * (*) 
3702 – 40…  ปฏิบัติการจัดการสินคาเครื่องนุงหม…. * (*) 
  

2.3.2  สาขางานการทําแบบตัดเสื้อผาอุตสาหกรรม 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3402 – 2201  กายวิภาคศาสตรและการลองตัว 3 (4) 
3402 – 2202  การทําแบบตัดเสื้อผาสตรีระบบอุตสาหกรรม 3 (4) 
3402 – 2203  การทําแบบตัดเสื้อผาบุรุษระบบอุตสาหกรรม 3 (4) 
3402 – 2204  การทําแบบตัดเสื้อผาเด็กระบบอุตสาหกรรม 3 (4) 
3402 – 2205  การทําแบบตัดเสื้อผากีฬาระบบอุตสาหกรรม 3 (4) 
3402 – 2206  การยอ การขยายและการวางแบบตัด 3 (4) 
3402 – 4101  ปฏิบัติการทําแบบตัดเส้ือผาอุตสาหกรรม  1 * (*) 
3702 – 4102  ปฏิบัติการทําแบบตัดเส้ือผาอุตสาหกรรม  2 * (*) 
3702 – 4103  ปฏิบัติการทําแบบตัดเส้ือผาอุตสาหกรรม  3 * (*) 
3702 – 4104  ปฏิบัติการทําแบบตัดเส้ือผาอุตสาหกรรม  4 * (*) 
3702 – 4105  ปฏิบัติการทําแบบตัดเส้ือผาอุตสาหกรรม  5 * (*) 
3702 – 41… ปฏิบัติการทําแบบตัดเส้ือผาอุตสาหกรรม…. * (*) 

 

2.3.3  สาขางานเทคนิคการผลิตเคร่ืองนุงหม 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3402 – 2301  เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม  1 3 (4) 
3402 – 2302  การศึกษางานอุตสาหกรรมเสื้อผา 3 (3) 
3402 – 2303  เทคนิคการผลิตเคร่ืองนุงหม 1 3 (4) 
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รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3402 – 2304  การออกแบบอุปกรณชวยเย็บ 3 (4) 
3402 – 2305  เทคนิคการเพ่ิมผลผลิตในระบบอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม 3 (4) 
3402 – 2306  เทคนิคการผลิตเคร่ืองนุงหม 2 3 (4) 

  
รายวิชาเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3402 – 2307  ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3 (3) 
3402 – 2308  การตกแตงเสื้อผาสําเร็จรูป 2 (4) 
3402 – 2309 เทคนิคการผลิตชุดชั้นในสําเร็จรูป 2 (4) 
3402 – 2310  เทคนิคการทําเส้ือตัวอยาง 3 (5) 
3402 – 2311  คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและงานอุตสาหกรรมเสื้อผา 3 (4) 
3402 – 2312  ภาษาอังกฤษเทคนิคในงานอุตสาหกรรมเส้ือผา 2 (2) 
3402 – 2313  ศิลปการออกแบบเสื้อผา 3 (4) 
3402 – 2314  การวิเคราะหแบบตัดอุตสาหกรรม 3 (4) 
3402 – 2315  ปฏิบัติการวิทยากรและการฝกอบรม 2 (3) 
3402 – 2316  การวางแผนและการจัดลําดับการผลิต 3 (4) 
3402 – 2317  เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม 2 2 (3) 
3402 – 2318  การบริหารงานอุตสาหกรรม 3 (3) 
3402 – 4201  ปฏิบัติการผลิตเคร่ืองนุงหม  1 * (*) 
3702 – 4202  ปฏิบัติการผลิตเคร่ืองนุงหม  2 * (*) 
3702 – 4203  ปฏิบัติการผลิตเคร่ืองนุงหม  3 * (*) 
3702 – 4204  ปฏิบัติการผลิตเคร่ืองนุงหม  4 * (*) 
3702 – 4205  ปฏิบัติการผลิตเคร่ืองนุงหม  5 * (*) 
3702 – 42… ปฏิบัติการผลิตเคร่ืองนุงหม…. * (*) 

 

สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมง  
มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
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2.4  โครงการ  4 หนวยกิต 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3402 – 6001  โครงการ 4 (*) 

 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร    วิชาชีพ
ชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชา 
 
4.  ฝกงาน   (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียน ใชเวลาไม
นอยกวา  40  ช่ัวโมง เทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.   กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง 
 

 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน  ยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน  โดยมเีวลาเรียนตลอด
หลักสูตร  ไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 2001 – 4  กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5 – 8  - (2) 
3000 – 2005 – 8  กิจกรรมอ่ืน ๆ (จัดโดยสถานประกอบการ / ถานศึกษา - (2) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบเคร่ืองแตงกาย 
 

จุดประสงค 
 
1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา  สังคมศาสตร  มนุษยศาสตร  คณิตศาสตร  
วิทยาศาสตร  นําไปใชในการคนควาพัฒนาตนเอง  และพัฒนาวิชาชีพ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ออกแบบเคร่ืองแตงกาย  ใหเกิดความเจริญกาวหนา 

 

2. เพื่อใหมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ  เปนพื้นฐานในการนําไปประยุกตใชใหทันความ    
กาวหนาและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี

 

3. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ   วิธีการ   และกระบวนการในงานออกแบบเสื้อผาขั้นสูง              
ออกแบบเส้ือผาก่ึงอุตสาหกรรม  และออกแบบเส้ือผาอุตสาหกรรม 

 

4. เพื่อใหมีทักษะในการวิเคราะห  วางแผน  และดําเนินการในงานออกแบบเสื้อผาขั้นสูง  เสื้อผากึ่ง
อุตสาหกรรม  และเส้ือผาอุตสาหกรรม 

 

5. เพื่อใหมีทักษะในการทํางานออกแบบเสื้อผาขั้นสูง  ออกแบบเสื้อผากึ่งอุตสาหกรรม  และ 
ออกแบบเส้ือผาอุตสาหกรรม 

 

6. เพื่อใหสามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานอาชีพ 
 

7. เพื่อใหมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีความสนใจใฝรูทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี     มี
ความรับผิดชอบตอหนาท่ี  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีภาวะผูนํา  มีมนุษยสัมพันธดี  มีเจตคติที่ดี
ตอวิชาชีพ  และมจีรรยาบรรณตอวิชาชีพ 

 

8. เพื่อใหมีความตระหนักถึงคุณคาของศิลปและวัฒนธรรมไทย  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
พลังงานและสิ่งแวดลอม 
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มาตรฐานวิชาชีพ 

 
1. ประยุกตใชภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ   สังคมศึกษา   วิทยาศาสตร   คณิตศาสตรและ

มนุษยศาสตรเพ่ือพัฒนาตนเอง  สังคม  และงานอาชีพ 
2. ประยุกตใชหลักการบริหารงานคุณภาพ  การบริหารบุคคล  หลักเศรษฐศาสตร  หลักศิลป  

และเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
3. สื่อสารทางธุรกิจแฟชั่น  จัดระบบขอมูล  และนําสารสนเทศมาพัฒนางานอาชีพ 
4. แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และเทคโนโลยี 
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะนิสัย / กิจนิสัยของนักออกแบบแฟชั่น 
 
มาตรฐานสาขางานออกแบบเส้ือผาข้ันสูง 
6. วิเคราะหแนวโนมความตองการของตลาดแฟช่ัน 
7. วิเคราะหลูกคาเพ่ือการออกแบบเคร่ืองแตงกาย 
8. ออกแบบเสื้อผาลักษณะพิเศษ 
9. สรางแบบและตัดเย็บเสื้อผา 
10. ปรับแกไขเสื้อผาใหเหมาะสมกับลูกคา 
11. นําเสนอผลงานแฟชั่นและจัดแสดงสินคา 
12. บริหารจัดการงานธุรกิจแฟช่ัน 
 
มาตรฐานสาขางานออกแบบเส้ือผาก่ึงอุตสาหกรรม 
6. วิเคราะหแนวโนมความตองการของตลาดแฟช่ัน 
7. วิเคราะหกลุมเปาหมายและจัดทําประวัติลูกคา 
8. ออกแบบเส้ือผาบูติก 
9. ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ 
10. ทําแบบตัดและเสื้อตัวอยาง 
11. ตัดเย็บเส้ือผาระบบอุตสาหกรรม 
12. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ 
13. นําเสนอผลงานและจัดแสดงสินคาแฟชั่น 
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มาตรฐานสาขางานออกแบบเส้ือผาอุตสาหกรรม 
6. วิเคราะหแนวโนมความตองการของตลาดแฟช่ัน 
7. ออกแบบคอลเล็คช่ันเคร่ืองแตงกาย 
8. ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ 
9. ทําแบบตัดและเสื้อตัวอยาง 
10. วิเคราะหและเลือกใชวัสด ุ
11. ตกแตงเส้ือผาสําเร็จรูป 
12. ตัดเย็บเส้ือผาระบบอุตสาหกรรม 
13. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ 
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 

ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบเคร่ืองแตงกาย 

  
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ประเภท         
วิชาคหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบเครื่องแตงกาย  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตางๆ  
และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  รวมไมนอยกวา 87  หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 
 1.  หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา   21 หนวยกิต 
 

          1.1  วิชาสามัญทั่วไป    (13  หนวยกิต) 
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา (8  หนวยกิต) 
 

 2.  หมวดวิชาชีพ   ไมนอยกวา   60 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  ไมนอยกวา (15  หนวยกิต) 
2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  ไมนอยกวา (21  หนวยกิต) 
2.3  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา (20  หนวยกิต) 
2.4  โครงการ     (  4  หนวยกิต) 
 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 
 

 4.  ฝกงาน   (ไมนอยกวา   1  ภาคเรียน) 
 

 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง)     
 

    รวม ไมนอยกวา   87    หนวยกิต 
 

โครงสรางน้ีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาคหกรรม  สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย 
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อ่ืน  หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม. 6)  หรือเทียบเทา  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ  ตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3401 – 0001 อุตสาหกรรมสิ่งทอขั้นพื้นฐาน 2 (3) 
3401 – 0002  การใชและการบํารุงรักษาจักรเย็บผา 2 (4) 
3401 – 0003  การออกแบบเส้ือผา 2 (4) 
3401 – 0004  เส้ือผาสตรีขัน้พ้ืนฐาน 3 (6) 
3401 – 0005  เส้ือผาบุรุษข้ันพ้ืนฐาน 3 (6) 

 รวม 12    หนวยกิต 
 

1.  หมวดวิชาสามัญ     ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.1   วิชาสามัญทั่วไป  (13  หนวยกิต) 
         1.1.1  กลุมวิชาภาษา  (7  หนวยกิต) 

              (1)  กลุมภาษาไทย  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 11…  รายวิชาในกลุมภาษาไทย 3 (3) 

 
 (2)  กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ   (4  หนวยกิต)     
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1201  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  1 2 (3) 
3000 – 1202  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  2 2 (3) 

 
1.1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร  (3  หนวยกิต)   

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000 – 13…  รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร 2 (2) 
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1.1.3  กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต)   
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1601  หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000 – 16…  รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2) 

 

1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต)   
1.2.1  กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)    

(1)  กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจาก
รายวิชาตอไปน้ี 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1220  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
3000 – 1221  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000 – 1222  การอานภาษาอังกฤษทั่วไป 1 (2) 
3000 – 1223 การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000 – 1224  การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000 – 1225  ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000 – 1226  ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
3000 – 1227  ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
3000 – 1229  ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา 1 (2) 
3000 – 1230  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 (2) 
3000 – 1231  ภาษาอังกฤษธุรกจิคหกรรม 1 (2) 
3000 – 1232  ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2) 
3000 – 1233  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2) 
3000 – 1235  ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000 – 1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2) 
3000 – 1237  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2) 
3000 – 1240  การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
3000 – 1243  ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1244  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1245  ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1246  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1247  ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน 1 (2) 
3000 – 1248  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1249  ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1250  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 

 

1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
(1) กลุมวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชา  ตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1423 วิทยาศาสตร  4 3 (4) 
3000 – 1424  วิทยาศาสตร  5 3 (4) 

 

(2) กลุมวิชาคณิตศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1522 คณิตศาสตร  3  3 (3) 

 

2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 60 หนวยกิต 
 

2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  (15  หนวยกิต) 
 

 2.1.1  กลุมบริหารงานคุณภาพ  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียน  1  รายวิชา  ตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0101  การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
3000 – 0102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 

 

2.1.2  กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียน  1  รายวิชา  ตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0201  โปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000 – 0202  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0203  เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน 3 (4) 
3000 – 0204  ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
3000 – 0205  คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000 – 0206  การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 

 
2.1.3  กลุมวิชาพื้นฐานงานอาชีพ  ใหเรียน  9  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

3400-1001 หลักศิลป       3 (4) 
3400-1002 หลักเศรษฐศาสตร 3 (3) 
3400-1003 การบริหารงานบุคคล 3 (3) 

 
2.2  วิชาชีพสาขาวิชา    21  หนวยกิต 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)

3403-2001 ประวัติและวิวัฒนาการการแตงกาย 2 (2) 
3403-2002  กายวิภาคศาสตรเพื่อการสรางแบบ 2 (3) 
3403-2003 ศิลปศาสตรการแตงกาย       2 (4) 
3403-2004 โครงสรางและคุณสมบัติของผา 2 (2) 
3403-2005 ลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา 2 (2) 
3403-2006 การบริหารงานธุรกจิแฟช่ัน 2 (3) 
3403-2007 เทคนิคการออกแบบเคร่ืองแตงกาย 3 (5) 
3403-2008 การทําเส้ือผาตนแบบ 2 (4) 
3403-2009 การศึกษาและวิเคราะหแนวโนมตลาดแฟชั่น 2 (4) 
3403-2010 เทคนิคการนําเสนอผลงานแฟชั่น 2 (4) 
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2.3  วิชาชีพสาขางาน   ไมนอยกวา  20  หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนสาขางานใดสาขางานหนึ่งตามที่กําหนดใหครบ  20  หนวยกิต  ดังน้ี 
 

 2.3.1   สาขางานออกแบบเสื้อผาขั้นสูง  ใหเรียนรายวิชาดังตอไปนี ้ รวม  20  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3401-2102  เทคนิคการตกแตงเสื้อผา 3 (5) 
3401-2004  เทคนิคการทําแบบตัด 3 (5) 
3401-2005  เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาสตรี 3 (5) 
3401-2106  เทคนิคการทําเสื้อผาบนหุน 3 (5) 
3403-2101  การวิเคราะหลูกคา 2 (3) 
3403-2102  การออกแบบเส้ือผาลักษณะพเิศษ 2 (4) 
3403-2103  การออกแบบเคร่ืองประกอบการแตงกาย 2 (4) 
3403-2104  การจัดแสดงสินคาแฟชั่น 2 (3) 
3403-4001 ปฏิบัติการออกแบบเสื้อผาขั้นสูง  1 * (*) 
3403-4002 ปฏิบัติการออกแบบเสื้อผาขั้นสูง  2 * (*) 
3403-4003 ปฏิบัติการออกแบบเสื้อผาขั้นสูง  3 * (*) 
3403-4004 ปฏิบัติการออกแบบเสื้อผาขั้นสูง  4 * (*) 
3403-4005 ปฏิบัติการออกแบบเสื้อผาขั้นสูง  5 * (*) 
3403-40… ปฏิบัติการออกแบบเสื้อผาขั้นสูง…. * (*) 

 

 2.3.2  สาขางานออกแบบเสื้อผากึ่งอุตสาหกรรม  ใหเรียนรายวิชาดังตอไปน้ี   รวม  20  หนวย
กิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3401-2004  เทคนิคการทําแบบตัด 3 (5) 
3402-2002 การเย็บอุตสาหกรรมเบื้องตน 3 (4) 
3402-2308 การตกแตงเสื้อผาสําเร็จรูป 2 (4) 
3402-2206 การยอ  การขยาย  และการวางแบบตัด 3 (4) 
3403-2104 การจัดแสดงสินคาแฟชั่น 2 (3) 
3403-2201 การศึกษาและวิเคราะหกลุมเปาหมาย 2 (3) 
3403-2202 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบแฟชั่น 2 (4) 
3403-2203 การออกแบบเส้ือผาบูติก 3 (5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3403-4101 ปฏิบัติการออกแบบเสื้อผากึ่งอุตสาหกรรม  1 * (*) 
3403-4102 ปฏิบัติการออกแบบเสื้อผากึ่งอุตสาหกรรม  2 * (*) 
3403-4103 ปฏิบัติการออกแบบเสื้อผากึ่งอุตสาหกรรม  3 * (*) 
3403-4104 ปฏิบัติการออกแบบเสื้อผากึ่งอุตสาหกรรม  4 * (*) 
3403-4105 ปฏิบัติการออกแบบเสื้อผากึ่งอุตสาหกรรม  5 * (*) 
3403-41… ปฏิบัติการออกแบบเสื้อผากึ่งอุตสาหกรรม….. * (*) 

 
 2.2.3   สาขางานออกแบบเสื้อผาอุตสาหกรรม  ใหเรียนรายวิชาดังตอไปน้ี  รวม  20  หนวยกิต   
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)

3402-2002 การเย็บอุตสาหกรรมเบื้องตน 3 (4) 
3402-2206 การยอ  การขยาย  และการวางแบบตัด 3 (4) 
3402-2308 การตกแตงเสื้อผาสําเร็จรูป 2 (4) 
3402-2314 การวิเคราะหแบบตัดอุตสาหกรรม 3 (4) 
3403-2202 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบแฟชั่น 2 (4) 
3403-2301 การวิเคราะหและเลือกใชวัสดุ 2 (3) 
3403-2302 การออกแบบเพื่อการผลิตระบบอุตสาหกรรม 2 (4) 
3403-2303 การออกแบบคอลเล็คช่ันเคร่ืองแตงกาย 3 (4) 
3403-4201 ปฏิบัติการออกแบบเสื้อผาอุตสาหกรรม  1 * (*) 
3403-4202 ปฏิบัติการออกแบบเสื้อผาอุตสาหกรรม  2 * (*) 
3403-4203 ปฏิบัติการออกแบบเสื้อผาอุตสาหกรรม  3 * (*) 
3403-4204 ปฏิบัติการออกแบบเสื้อผาอุตสาหกรรม  4 * (*) 
3403-4205 ปฏิบัติการออกแบบเสื้อผาอุตสาหกรรม  5 * (*) 
3403-42… ปฏิบัติการออกแบบเสื้อผาอุตสาหกรรม….. * (*) 

 
สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา

และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติ  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมง           มีคาเทากับ  
1  หนวยกิต 
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2.4  โครงการ    4  หนวยกิต 
  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

3403-6001 โครงการ              4 (*) 
 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

 ให เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร             
วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชา 
 
4.  ฝกงาน   (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียน ใชเวลาไม
นอยกวา  40  ช่ัวโมง เทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.   กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง 
 

 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรทุกภาคเรียน  ยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน  โดยมีเวลาเรียนตลอด
หลักสูตร  ไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 2001 – 4  กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5 – 8  - (2) 
3000 – 2005 – 8  กิจกรรมอ่ืน ๆ (จัดโดยสถานประกอบการ / ถานศึกษา - (2) 
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หลักสูตร  ปวส.  2546  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

48

 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 

จุดประสงค 
 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา  สังคมศาสตร  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  
และมนุษยศาสตร  นําไปใชในการคนควา  เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอาหารและโภชนาการ  ให
เกิดความเจริญกาวหนา 

 

2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในหลักการ  และกระบวนการทํางานของงานพื้นฐานและงาน   วิชาชีพ  ที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพอาหารและโภชนาการ   และสามารถติดตาม              ความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีนํามาพัฒนางานอาชีพใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

3. เพื่อใหมีทักษะและประสบการณในงานอาชีพอาหารและโภชนาการ  สามารถพัฒนางานนําไป
ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ  หรือประกอบอาชีพอิสระ 

 

4. เพื่อใหมีความคิดวิเคราะห  แกปญหา  สรางสรรค  และนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางานอาหาร
และโภชนาการ 

 

5. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี  มีความรับผิดชอบตอตนเอง  ครอบครัวและสังคม  สามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่ดีตองานอาชีพ 

 

6. เพื่อใหเห็นคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับงานอาหารและตระหนักถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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มาตรฐานวิชาชีพ 

 
1. ประยุกตใชภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ   สังคมศึกษา  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และมนุษยศาสตร  
เพ่ือพัฒนาตนเอง  สังคม  และงานอาชีพ 

2. ประยกุตใชหลักการบริหารงานคุณภาพ การบริหารงานบุคคล หลักเศรษฐศาสตร  ศิลปะ  และ
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร  เพื่อพัฒนางานอาชีพใหมีประสิทธิภาพ 

3. ใชหลักโภชนาการ  หลักวิทยาศาสตรการประกอบอาหาร  ความปลอดภัยในงานอาหาร  การ
จัดการธุรกิจอาหาร  คอมพิวเตอรในงานอาหาร  ครัวและเคร่ืองใชในงานอาหาร  และการ
สัมมนาวิชาชีพอาหาร  เพื่อการปฏิบัติงานและพัฒนาวิชาชีพอาหาร 

4. ประกอบอาหารและแปรรูปอาหารตามหลักโภชนาการ  หลักวิทยาศาสตรการประกอบอาหาร  
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและความปลอดภัยของอาหาร 

5. วิเคราะหตลาดและดําเนินการเกีย่วกบัการจัดการธรุกิจอาหารตามกระบวนการ 
6. ปฏิบัติงานดวยความขยัน   อดทน  มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย  ประณีต  รอบคอบ  และคํานึงถึง
ความปลอดภัย 

 
มาตรฐานวิชาชีพสาขางานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ 

7. วางแผนดําเนินการเกี่ยวกับงานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ 
8. ใชเคร่ืองมือ  อุปกรณ  และ / หรือประยุกตใชเทคโนโลยีในงานโภชนาการและอาหารเพื่อ
สุขภาพ 

9. ใชวัตถุดิบสําหรับงานโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 
10. กําหนดอาหารสําหรับงานโภชนาการชุมชน  อาหารบําบัดโรค  อาหารบุคคลภาวะพิเศษ  อาหาร
สถาบัน  อาหารเด็ก  และอาหารผูสูงอายุ 

11. ประกอบอาหารบําบัดโรค  อาหารบุคคลภาวะพิเศษ  อาหารสถาบัน  อาหารเด็ก  และอาหาร
ผูสูงอาย ุ

12. จัดเสิรฟหรือจัดบริการ 
13. ประกอบอาหารเพือ่สุขภาพ 
14. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหาร 
15. จัดจําหนายอาหารเพ่ือสุขภาพ 
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มาตรฐานวิชาชีพสาขางานการประกอบอาหาร 

7. วางแผนดําเนินการประกอบอาหารเพ่ือจําหนาย 
8. ใชเคร่ืองมือ  อุปกรณ  และ / หรือประยกุตใชเทคโนโลยีในการประกอบอาหาร 
9. ใชวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 
10. ประกอบอาหารตามข้ันตอนกระบวนการ  อยางสงวนคุณคา 
11. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหาร 
12. จัดตกแตงอาหาร  บรรจุภัณฑ  และเก็บรักษา 
13. จัดจําหนายอาหาร 
14. พัฒนาผลิตภัณฑอาหารชนิดใหม 

 
มาตรฐานวิชาชีพสาขางานการถนอมและแปรรูปอาหาร 

7. วางแผนดําเนินการถนอมและแปรรูปอาหารเพ่ือจําหนาย 
8. ใชเคร่ืองมือ  อุปกรณ  และ / หรือประยกุตใชเทคโนโลยีในการถนอมและแปรรูปอาหาร  
9. ใชวัตถุดิบในการถนอมและแปรรูปอาหาร 
10. แปรรูปอาหารตามข้ันตอนกระบวนการ  อยางสงวนคุณคา 
11. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอาหารแปรรูป 
12. จัดตกแตงอาหาร  บรรจุภัณฑ  และเก็บรักษา 
13. จัดจําหนายผลิตภัณฑอาหารแปรรูป 
14. พัฒนาผลิตภัณฑอาหารชนิดใหม 

 
มาตรฐานวิชาชีพสาขางานธุรกิจอาหาร 

7. วางแผนเพ่ือดําเนินการจัดการธุรกิจอาหาร 
8. ใชเคร่ืองมือ  อุปกรณ และ / หรือประยุกตใชเทคโนโลยีในงานธุรกิจอาหาร 
9. ใชวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 
10. ประกอบอาหารเพ่ือธุรกิจตามข้ันตอนกระบวนการ  อยางสงวนคุณคา 
11. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหาร 
12. จัดตกแตงอาหาร  บรรจุภัณฑ  และเก็บรักษา 
13. ดําเนินงานจัดการธุรกิจอาหารตามแผน 



 

หลักสูตร  ปวส.  2546  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

51

 
โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546   

ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา คหก
รรม  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  และเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร  รวมไมนอยกวา  85  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 
 1.  หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา   21 หนวยกิต 
 

          1.1  วิชาสามัญทั่วไป    (13  หนวยกิต) 
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา (8     หนวยกิต) 
 

 2.  หมวดวิชาชีพ   ไมนอยกวา   58 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  ไมนอยกวา (15  หนวยกิต) 
2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  ไมนอยกวา (24  หนวยกิต) 
2.3  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา (15  หนวยกิต) 
2.4  โครงการ     (  4  หนวยกิต) 
 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 
 

 4.  ฝกงาน   (ไมนอยกวา   1  ภาคเรียน) 
 

 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง)     
 

    รวม ไมนอยกวา   85    หนวยกิต 
  

โครงสรางน้ีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาคหกรรม  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อ่ืน  หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.  6) หรือเทียบเทา  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ ตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3404 – 0001  โภชนาการเพ่ือสุขภาพ 3 (5) 
3404 – 0002  หลักการประกอบอาหารเบ้ืองตน 3 (5) 
3404 – 0003  การจัดบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 2 (3) 
3404 – 0004  การถนอมอาหาร 2 (3) 

 รวม 10   หนวยกิต 
 

1.  หมวดวิชาสามัญ     ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.1   วิชาสามัญทั่วไป  (13  หนวยกิต) 
         1.1.1  กลุมวิชาภาษา  (7  หนวยกิต) 

              (1)  กลุมภาษาไทย  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 11…  รายวิชาในกลุมภาษาไทย 3 (3) 

 
 (2)  กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ   (4  หนวยกิต)     
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1201  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  1 2 (3) 
3000 – 1202  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  2 2 (3) 

 
1.1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร  (3  หนวยกิต)   

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000 – 13…  รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร 2 (2) 
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1.1.3  กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต)   
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1601  หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000 – 16…  รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2) 

 

1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต)   
1.2.1  กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)    

(1)  กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจาก
รายวิชาตอไปน้ี 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1220  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
3000 – 1221  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000 – 1222  การอานภาษาอังกฤษทั่วไป 1 (2) 
3000 – 1223 การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000 – 1224  การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000 – 1225  ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000 – 1226  ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
3000 – 1227  ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
3000 – 1229  ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา 1 (2) 
3000 – 1230  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 (2) 
3000 – 1231  ภาษาอังกฤษธุรกจิคหกรรม 1 (2) 
3000 – 1232  ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2) 
3000 – 1233  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2) 
3000 – 1235  ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000 – 1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2) 
3000 – 1237  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2) 
3000 – 1240  การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
3000 – 1243  ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1244  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1245  ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1246  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1247  ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน 1 (2) 
3000 – 1248  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1249  ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1250  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 

 
1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 

กลุมวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชา       ตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1423 วิทยาศาสตร  4 3 (4) 
3000 – 1424  วิทยาศาสตร  5 3 (4) 

 

(1) กลุมวิชาคณิตศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1522 คณิตศาสตร  3  3 (3) 

 

2.  หมวดวิชาชีพ     ไมนอยกวา 58 หนวยกิต 
 

2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  (15  หนวยกิต) 
 

 2.1.1  กลุมบริหารงานคุณภาพ  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียน  1  รายวิชา  ตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0101  การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
3000 – 0102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 

 

2.1.2  กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียน  1  รายวิชา  ตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0201  โปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000 – 0202  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0203  เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน 3 (4) 
3000 – 0204  ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
3000 – 0205  คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000 – 0206  การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 

 
2.1.3  กลุมวิชาพื้นฐานงานอาชีพ  (9  หนวยกิต)  จากรายวิชาตอไปน้ี 

 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3400 – 1001  หลักศิลป 3 (4) 
3400 – 1002  หลักเศรษฐศาสตร 3 (3) 
3400 – 1003  การบริหารงานบุคคล 3 (3) 

 
2.2  วิชาชีพสาขาวิชา ไมนอยกวา   24   หนวยกิต  ใหเลือกเรียนรายวิชา  3404 – 2001  ถึง  3404 – 

2007  รวม  17  หนวยกิต  ท่ีเหลือใหเลือกเรียนจนครบ  24  หนวยกิต 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

3404 – 2001  โภชนาการ 3 (4) 
3404 – 2002  วิทยาศาสตรการประกอบอาหาร 3 (4) 
3404 – 2003  ความปลอดภัยในงานอาหาร 2 (2) 
3404 – 2004  การจัดการธุรกิจอาหาร 3 (3) 
3404 – 2005  คอมพิวเตอรในงานอาหาร 2 (3) 
3404 – 2006  ครัวและเคร่ืองใชในงานอาหาร 2 (3) 
3404 – 2007 สัมมนาวิชาชีพอาหาร 2 (3) 
3404 – 2008  การจัดการธุรกิจจัดเล้ียง 3 (4) 
3404 – 2009  ศิลปะการตกแตงอาหาร 2 (3) 
3404 – 2010  บรรจุภัณฑงานอาหาร 2 (3) 
3405 – 2001  เคมีอาหาร 3 (4) 
3405 – 2003  การแปรรูปอาหาร 4 (6) 
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2.3  วิชาชีพสาขางาน  (ไมนอยกวา 15   หนวยกิต) 
เลือกรายวิชาจากสาขางาน หรือรายวิชาจากวิชาชีพสาขาวิชาที่ยังไมลงทะเบียนเรียน 
 

2.3.1  สาขางานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3404 – 2101  โภชนาการชุมชน 2 (3) 
3404 – 2102  โภชนบําบัด 2 (3) 
3404 – 2103  อาหารบุคคลภาวะพิเศษ 2 (3) 
3404 – 2104  อาหารสถาบัน 3 (5) 
3404 – 2105  อาหารเพ่ือสุขภาพ 3 (5) 
3404 – 2106  อาหารเด็ก 2 (3) 
3404 – 2107  อาหารผูสูงอาย ุ 2 (3) 
3404 – 2108  อาหารและเคร่ืองด่ืมสมุนไพร 3 (5) 
3404 – 4001  ปฏิบัติงานโภชนาการ  1 * (*) 
3404 – 4002  ปฏิบัติงานโภชนาการ  2 * (*) 
3404 – 4003  ปฏิบัติงานโภชนาการ  3 * (*) 
3404 – 4004  ปฏิบัติงานโภชนาการ  4 * (*) 
3404 – 4005  ปฏิบัติงานอาหารเพื่อสุขภาพ  1 * (*) 
3404 – 4006  ปฏิบัติงานอาหารเพื่อสุขภาพ  2 * (*) 
3404 – 4007  ปฏิบัติงานอาหารเพื่อสุขภาพ  3 * (*) 
3404 – 4008  ปฏิบัติงานอาหารเพื่อสุขภาพ  4 * (*) 

 

2.3.2  สาขางานการประกอบอาหาร 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3404 – 2201  อาหารไทย 3 (5) 
3404 – 2202  อาหารทองถ่ิน 3 (5) 
3404 – 2203  ขนมไทย 3 (5) 
3404 – 2204  ผลิตภัณฑเบเกอร่ี 3 (5) 
3404 – 2205  เคกและการแตงหนาเคก 3 (5) 
3404 – 2206  อาหารยโุรป 3 (5) 
3404 – 2207  อาหารเอเชีย 3 (5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3404 – 2208 สาธิตอาหาร 2 (3) 
3404 – 2104  อาหารสถาบัน 3 (5) 
3404 – 2401  อาหารเพ่ือธุรกิจ 3 (4) 
3404 – 2403 อาหารวาง 2 (3) 
3404 – 2405  เคร่ืองด่ืมและไอศกรีม 2 (3) 
3406 – 2012  ศิลปะงานใบตองและแกะสลัก 3 (4) 
3404 – 4101 ปฏิบัติงานอาหาร  1 * (*) 
3404 – 4102  ปฏิบัติงานอาหาร  2 * (*) 
3404 – 4103  ปฏิบัติงานอาหาร  3 * (*) 
3404 – 4104  ปฏิบัติงานอาหาร  4 * (*) 
3404 – 4105  ปฏิบัติงานอาหาร  5 * (*) 

 
2.3.3  สาขางานการถนอมและแปรรูปอาหาร 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

3404 – 2301  การแปรรูปธญัพืช 3 (5) 
3404 – 2302  การแปรรูปผักและผลไม 3 (5) 
3404 – 2303  การแปรรูปเน้ือสัตว 3 (5) 
3405 – 2004  การควบคุมคุณภาพอาหาร 3 (3) 
3405 – 2006  มาตรฐานและกฎหมายอาหาร 3 (3) 
3405 – 2110  เทคโนโลยีการหมัก 3 (4) 
3405 – 2111  เทคโนโลยีเคร่ืองด่ืม 3 (4) 
3405 – 2113  การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 4 (6) 
3404 – 4201  ปฏิบัติงานแปรรูปอาหาร  1 * (*) 
3404 – 4202  ปฏิบัติงานแปรรูปอาหาร  2 * (*) 
3404 – 4203  ปฏิบัติงานแปรรูปอาหาร  3 * (*) 
3404 – 4204  ปฏิบัติงานแปรรูปอาหาร  4 * (*) 
3404 – 4205  ปฏิบัติงานแปรรูปอาหาร  5 * (*) 
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2.3.4  สาขางานธุรกิจอาหาร   (15  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนรายวิชาชีพคหกรรม  9           หนวย
กิต  รายวิชาชีพธุรกิจ  6  หนวยกิต  ดังรายวิชาตอไปน้ี 

 

รายวิชาชพีคหกรรม 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3404 – 2401  อาหารเพ่ือธุรกิจ 3 (4) 
3404 – 2402  อาหารพรอมปรุง 2 (3) 
3404 – 2403  อาหารวาง 2 (3) 
3404 – 2404 อาหารจานเดียว 2 (3) 
3404 – 2405  เคร่ืองด่ืมและไอศกรีม 2 (3) 
3404 – 2201  อาหารไทย 3 (5) 
3404 – 2203 ขนมไทย 3 (5) 
3404 – 2204  ผลิตภัณฑเบเกอร่ี 3 (5) 
3404 – 2208  สาธิตอาหาร 2 (3) 
3406 – 2005 ศิลปะการจัดดอกไม 2 (3) 
3406 – 2012  ศิลปะงานใบตองและแกะสลัก 3 (4) 
3404 – 4301  ปฏิบัติงานการจัดการธุรกิจอาหาร  1 * (*) 
3404 – 4302  ปฏิบัติงานการจัดการธุรกิจอาหาร  2 * (*) 
3404 – 4303  ปฏิบัติงานการจัดการธุรกิจอาหาร  3 * (*) 
3404 – 4304  ปฏิบัติงานการจัดการธุรกิจอาหาร  4 * (*) 
3404 – 4305  ปฏิบัติงานการจัดการธุรกิจอาหาร  5 * (*) 

 

สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ  วิเคราะหจุดประสงครายวิชา
และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  ชั่วโมง  
มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
 
รายวิชาชีพธุรกิจ 

 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 1002  กฎหมายธุรกิจ 3 (3) 
3200 – 1003  หลักการจัดการ 3 (3) 
3200 – 1004  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3 (3) 
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รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 1005  หลักการตลาด 3 (3) 
3200 – 1006  การบัญชีการเงิน 3 (4) 
3200 – 1007  เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน 3 (4) 
3200 – 1008  พฤติกรรมบริการ 3 (3) 
3200 – 1009  การภาษีอากร 3 (3) 
3200 – 1010  กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 3 (3) 
3202 – 2001  การจัดการขาย 3 (3) 
3202 – 2002  การวิจัยตลาด 3 (3) 
3202 – 2005  การสงเสริมการขาย 3 (3) 
3202 – 2006  พฤติกรรมผูบริโภค 3 (3) 
3202 – 2011  การบริหารการจัดซือ้ 3 (3) 
3211 – 2001  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจคาปลีก 3 (3) 
3211 – 2002  การบริหารรานคาปลีก 3 (4) 
3211 – 2003  การบริการลกูคา 3 (3) 
3211 – 2005  การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 (3) 
3211 – 2006  กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจคาปลีก 3 (3) 
3211 – 2009 การสือ่สารการตลาด 3 (3) 
3211 – 2011  การบริหารธรุกิจขนาดกลางและขนาดยอม 3 (4) 

 

2.4  โครงการ  (4 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3404 – 6001 โครงการ 4 (*) 

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  

ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ
ชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชา 
 
 
 



 

หลักสูตร  ปวส.  2546  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

60

 
4.  ฝกงาน   (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียน ใชเวลาไม
นอยกวา  40  ช่ัวโมง เทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.   กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง 
 

 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรทุกภาคเรียน  ยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน  โดยมีเวลาเรียนตลอด
หลักสูตร  ไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 2001 – 4  กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5 – 8  - (2) 
3000 – 2005 – 8  กิจกรรมอ่ืน ๆ (จัดโดยสถานประกอบการ / สถานศึกษา - (2) 
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สาขาวิชาอตุสาหกรรมอาหาร 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 
 

จุดประสงค 
 

1. เพื่อใหมีความเขาใจทางวิชาการและวิชาชีพ  สามารถนํามาใชพัฒนาตนเองและงานอาชีพ 
 

2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการในงานอาชีพสัมพันธ  งานพื้นฐานวิชาชีพที่เกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพอุตสาหกรรมอาหารใหทันกับความกาวหนาทางวิชาการดานอาชีพ 

 

3. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการแปรรูปอาหาร  การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  การควบคุมคุณภาพ
ตามหลักเกณฑวิธีการที่ดี  (จี.เอ็ม.พี.)  หลักสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  มาตรฐาน
และกฎหมายอาหาร  การผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร  หลักการบริหารจัดการ  การจัดการธุรกิจ  
กระบวนการทํางานและแนวทางการประกอบอาชีพ 

 

4. เพื่อใหสามารถวิเคราะห  วางแผนดําเนินงานดานอุตสาหกรรมอาหาร  สามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน  กลาตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน 

 

5. เพื่อใหสามารถใชเทคโนโลยีในงานอุตสาหกรรมอาหารอยางมีประสิทธิภาพ 
 

6. เพื่อใหมีทักษะและประสบการณในงานอาชีพอุตสาหกรรมอาหาร  พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  
สามารถนําไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการและอาชีพอิสระ 

 

7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และพัฒนา
งาน 

 

8. ตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมอาหาร 
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มาตรฐานวิชาชีพ 
 
1. สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ 
2. จัดระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ  พัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
3. แกปญหาโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
4. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพอุตสาหกรรมอาหารและ

การอยูรวมกับผูอ่ืน 
5. จัดระบบองคกรในงานอุตสาหกรรมอาหาร และจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม 
6. วางแผน  ดําเนินการผลิต  วิเคราะหปจจัยการผลิตและควบคุมการผลิตในงานอุตสาหกรรม

อาหาร 
7. ประยกุตใชเทคโนโลยีในงานอุตสาหกรรมอาหาร 
8. ใชหลักโภชนาการ หลักวิทยาศาสตร และหลักสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในการ

แปรรูปอาหาร 
9. แปรรูปอาหารตามกระบวนการ 
10. ควบคุมคุณภาพอาหารตามมาตรฐานและกฎหมายอาหาร 
 
มาตรฐานวิชาชีพสาขางาน 
11. ใชวัตถุดิบ  อุปกรณ  เคร่ืองมือและประยุกตใชเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร  เหมาะสม

กับผลิตภัณฑอาหาร 
12. ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพอุตสาหกรรมอาหาร 
13. แปรรูปเน้ือสัตว / สัตวน้ํา / นํ้านม / ผักและผลไม / ธัญพืช / นํ้ามันบริโภค / การหมักและ / 

หรือเคร่ืองด่ืม  ตามกระบวนการผลติในอุตสาหกรรมอาหาร 
14. จัดการ  ดูแลรักษา ผลิตผลทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวกอนการแปรรูป  

เพ่ือปองกันการเส่ือมเสีย 
15. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหาร 
16. พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมอาหาร 
17. ใชบรรจุภัณฑอาหารไดเหมาะสมกับผลผลิต 
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  

ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 

 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา คหก
รรม  สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  และเขารวม กิจกรรมเสริม
หลักสูตร  รวมไมนอยกวา  90  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 

 1.  หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา   21 หนวยกิต 
 

          1.1  วิชาสามัญทั่วไป    (13  หนวยกิต) 
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา (8     หนวยกิต) 
 

 2.  หมวดวิชาชีพ   ไมนอยกวา   63 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  ไมนอยกวา (15  หนวยกิต) 
2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  ไมนอยกวา (25  หนวยกิต) 
2.3  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา (19  หนวยกิต) 
2.4  โครงการ     (  4  หนวยกิต) 
 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 
 

 4.  ฝกงาน   (ไมนอยกวา   1  ภาคเรียน) 
 

 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง)     
 

    รวม ไมนอยกวา   90    หนวยกิต 
 

โครงสรางน้ีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาคหกรรม  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืน  
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม. 6)  หรือเทียบเทา  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ  ตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3405 – 0001  เคม ี 1 3 (3) 
3405 – 0002  เคม ี 2 3 (3) 
3405 – 0003  ชีววิทยา 3 (3) 

 รวม 9   หนวยกิต 
 

1.  หมวดวิชาสามัญ     ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.1   วิชาสามัญทั่วไป  (13  หนวยกิต) 
         1.1.1  กลุมวิชาภาษา  (7  หนวยกิต) 

              (1)  กลุมภาษาไทย  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 11…  รายวิชาในกลุมภาษาไทย 3 (3) 

 
 (2)  กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ   (4  หนวยกิต)     
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1201  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  1 2 (3) 
3000 – 1202  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  2 2 (3) 

 
1.1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร  (3  หนวยกิต)   

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000 – 13…  รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร 2 (2) 

 



 

หลักสูตร  ปวส.  2546  สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 

66

 
1.1.3  กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต)   

 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1601  หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000 – 16…  รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2) 

 

1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต)   
1.2.1  กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)    

(1)  กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจาก
รายวิชาตอไปน้ี 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1220  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
3000 – 1221  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000 – 1222  การอานภาษาอังกฤษทั่วไป 1 (2) 
3000 – 1223 การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000 – 1224  การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000 – 1225  ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000 – 1226  ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
3000 – 1227  ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
3000 – 1229  ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา 1 (2) 
3000 – 1230  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 (2) 
3000 – 1231  ภาษาอังกฤษธุรกจิคหกรรม 1 (2) 
3000 – 1232  ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2) 
3000 – 1233  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2) 
3000 – 1235  ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000 – 1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2) 
3000 – 1237  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2) 
3000 – 1240  การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
3000 – 1243  ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1244  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1245  ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1246  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1247  ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน 1 (2) 
3000 – 1248  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1249  ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1250  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 

 
1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 

(1) กลุมวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชา         ตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1423 วิทยาศาสตร  4 3 (4) 
3000 – 1424  วิทยาศาสตร  5 3 (4) 

 

(2) กลุมวิชาคณิตศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 

3000 – 1522 คณิตศาสตร  3  3 (3) 
 

2.  หมวดวิชาชีพ     ไมนอยกวา 58 หนวยกิต 
 

2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  (15  หนวยกิต) 
 

 2.1.1  กลุมบริหารงานคุณภาพ  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียน  1  รายวิชา  ตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0101  การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
3000 – 0102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 

 

2.1.2  กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียน  1  รายวิชา  ตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0201  โปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000 – 0202  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0203  เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน 3 (4) 
3000 – 0204  ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
3000 – 0205  คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000 – 0206  การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 

 
2.1.3  กลุมวิชาพื้นฐานงานอาชีพ  (9  หนวยกิต)  ใหเรียนรายวิชา  3400 – 1004  ถึง  3400 – 1005  

และเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนอีก  1  รายวิชา  รวม  9  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3400 – 1001  หลักศิลป 3 (4) 
3400 – 1002  หลักเศรษฐศาสตร 3 (3) 
3400 – 1003  การบริหารงานบุคคล 3 (3) 
3400 – 1004  อินทรียเคมี 3 (4) 
3400 – 1005  การบริหารธรุกิจอุตสาหกรรมอาหาร 3 (3) 

 
2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  (ไมนอยกวา   25   หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3405 – 2001  เคมีอาหาร 3 (4) 
3405 – 2002  จุลชีววิทยาอาหาร 4 (6) 
3405 – 2003  การแปรรูปอาหาร 4 (6) 
3405 – 2004  การควบคุมคุณภาพอาหาร 3 (3) 
3405 – 2005  การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 3 (3) 
3405 – 2006  มาตรฐานและกฎหมายอาหาร 3 (3) 
3405 – 2007  โภชนาการเบื้องตน 3 (3) 
3405 – 2008  การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรมอาหาร 2 (3) 
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2.3  วิชาชีพสาขางาน    (ไมนอยกวา   19   หนวยกิต)  เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี ้

 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3405 – 2101  วิศวกรรมอาหาร 3 (3) 
3405 – 2102 การสํารวจตลาดดานผลิตภัณฑอาหาร 3 (3) 
3405 – 2103  เทคโนโลยกีารแปรรูปเน้ือสัตว 4 (6) 
3405 – 2104  เทคโนโลยีการแปรรูปนํ้านม 4 (6) 
3405 – 2105  เทคโนโลยีการแปรรูปสัตวนํ้า 4 (6) 
3405 – 2106  เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม 4 (6) 
3405 – 2107  เทคโนโลยกีารแปรรูปธัญพืช 4 (6) 
3405 – 2108  เทคโนโลยีไขมันและน้ํามันบริโภค 2 (3) 
3405 – 2109  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3 (3) 
3405 – 2110  เทคโนโลยีการหมัก 3 (4) 
3405 – 2111  เทคโนโลยีเคร่ืองด่ืม 3 (4) 
3405 – 2112  เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ 3 (3) 
3405 – 2113  การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 4 (6) 
3405 – 2114  เคร่ืองจักรในอุตสาหกรรมอาหาร 3 (3) 
3405 – 2115  การบริหารการผลิต 3 (3) 
3405 – 2116  สัมมนาวิชาชีพอุตสาหกรรมอาหาร 1 (2) 
3405 – 4001  ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร  1 * (*) 
3405 – 4002  ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร  2 * (*) 
3405 – 4003  ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร  3 * (*) 
3405 – 4004  ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร  4 * (*) 
3405 – 4005  ปฏิบัติงานเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร  5 * (*) 

 
สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวิชา

และมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล โดยใชเวลา ไมนอยกวา  40  ชั่วโมง  
มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 
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2.4  โครงการ  (4 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา   ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3405 – 6001  โครงการ 4 (*) 

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร    วิชาชีพ
ชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชา 
 
4.  ฝกงาน   (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียน        ใช
เวลาไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง เทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.   กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง) 
 

 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรทุกภาคเรียน  ยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน  โดยมีเวลาเรียนตลอด
หลักสูตร  ไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 2001 – 4  กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5 – 8  - (2) 
3000 – 2005 –8  กิจกรรมอ่ืน ๆ (จัดโดยสถานประกอบการ / สถานศึกษา - (2) 
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สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 

สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร 
 

จุดประสงค 
 
1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการและกระบวนการบริหารงานคหกรรม
ศาสตร 

 

2. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับเทคนิคการบริหารงานอาชีพธุรกิจคหกรรม 
 

3. เพื่อใหมีทักษะและประสบการณทางวิชาชีพคหกรรมศาสตร  สามารถนําไปใชในการประกอบ
อาชีพเชิงธุรกิจ 

 

4. เพื่อใหมีความสามารถในการเลือกใชเทคโนโลยีพัฒนางานไดเหมาะสม 
 

5. เพื่อใหมีความสามารถในการตัดสินใจ  แกปญหาและทํางานรวมกับผูอื่นได 
 

6. เพื่อใหมีทักษะในการแสวงหาความรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และพัฒนางานไดทันสมัย 
 

7. เพื่อใหมีความสามารถใชทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงานและสิ่งแวดลอมอยางประหยัดและคุมคา 
 

8. เปนผูมีวินัย  ใฝหาความรู  รับผิดชอบ  ขยัน  ซื่อสัตย  ประหยัด  อดทน  เสียสละ  เอื้อเฟอ เผื่อแผ  
และมจีรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

9. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพ  เห็นคุณคา  และความสําคัญของศิลปะวัฒนธรรม  อันเปน
เอกลักษณประจําชาต ิ
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มาตรฐานวิชาชีพ 

 
1. พัฒนาตนเองดานบุคลิกภาพ  สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษในงานอาชีพ 
2. จัดระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ 
3. แกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ทางคณิตศาสตร  และเทคโนโลยี 
4. การจัดการเชิงอุตสาหกรรมและการควบคุมคุณภาพ 
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของผูบริหารงานคหกรรมศาสตร 
 
มาตรฐานสาขางานธุรกิจงานประดิษฐ 
6. สํารวจและวิเคราะหขอมูลการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจงานประดิษฐ 
7. วางแผน และปฏิบัติการธุรกิจงานประดิษฐ 
8. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานธุรกิจงานประดิษฐ 
9. รายงานผล  และพัฒนารูปแบบและคุณภาพงานประดิษฐ 
 
มาตรฐานสาขางานคหกรรมการบริการ 
6. สํารวจและวิเคราะหขอมูลความตองการดานคหกรรมการบริการ  
7. วางแผน  และปฏิบัติงานคหกรรมการบริการ 
8. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานคหกรรมการบริการ 
9. รายงานผล  และพฒันารูปแบบและคณุภาพงานคหกรรมการบริการ 
 
มาตรฐานสาขางานการดแูลเด็กและผูสูงอายุ 
6. สํารวจและวิเคราะหขอมูลความตองการดานการดูแลเด็กและผูสูงอาย ุ
7. วางแผน  และปฏิบัติงานการดูแลเด็กและผูสูงอายุ 
8. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานดูแลเด็กและผูสูงอายุ 
9. รายงานผล  และพัฒนาคุณภาพงานดูแลเด็กและผูสูงอายุ 
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มาตรฐานสาขางานบริการสุขภาพและเสริมสวย 
6. สํารวจและวิเคราะหขอมูลความตองการงานบริการสุขภาพและเสริมสวย 
7. วางแผน  และปฏิบัติงานบริการสุขภาพและเสริมสวย 
8. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานบริการสุขภาพและเสริมสวย 
9. รายงานผล  และพัฒนาคุณภาพงานบริการสุขภาพและเสริมสวย 
 
มาตรฐานสาขางานธุรกิจคหกรรม 
6. สํารวจและวิเคราะหขอมูลการตลาดเกี่ยวกับงานธุรกิจคหกรรม 
7. วางแผน  และปฏิบัติงานธุรกิจคหกรรม 
8. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานธุรกิจคหกรรม 
9. รายงานผล  และพัฒนาคุณภาพงานธุรกิจคหกรรม 
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546   

ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร 

 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา คหก
รรม  สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  และเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสตูร  รวมไมนอยกวา  85  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี 
 
 1.  หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา   21 หนวยกิต 
          1.1  วิชาสามัญทั่วไป    (13  หนวยกิต) 
       1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา (8     หนวยกิต) 
 

 2.  หมวดวิชาชีพ   ไมนอยกวา   58 หนวยกิต 
2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  ไมนอยกวา (15  หนวยกิต) 
2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  ไมนอยกวา (24  หนวยกิต) 
2.3  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา (15  หนวยกิต) 
2.4  โครงการ     (  4  หนวยกิต) 
 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 
 

 4.  ฝกงาน   (ไมนอยกวา   1  ภาคเรียน) 
 

 5.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไมนอยกวา  120  ชั่วโมง)     
 

    รวม ไมนอยกวา   85    หนวยกิต 
  

โครงสรางน้ีสําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาคหกรรม  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
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 สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืน  
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.  6)  หรือเทียบเทา  จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ ตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3406 - 0001 การออกแบบงานประดิษฐ 2 (2) 
3406 – 0002 การจัดดอกไมเบ้ืองตน 3 (5) 
3406 – 0003 งานประดิษฐเบ้ืองตน 3 (5) 
3406 – 0004 การอนุบาลเด็ก 2 (4) 

 รวม 10  หนวยกิต 
 
1.  หมวดวิชาสามัญ     ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.1   วิชาสามัญทั่วไป  (13  หนวยกิต) 
         1.1.1  กลุมวิชาภาษา  (7  หนวยกิต) 

              (1)  กลุมภาษาไทย  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 11…  รายวิชาในกลุมภาษาไทย 3 (3) 

 

 (2)  กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ   (4  หนวยกิต)     
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1201  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  1 2 (3) 
3000 – 1202  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ  2 2 (3) 

 

1.1.2  กลุมวิชาสังคมศาสตร  (3  หนวยกิต)   
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
3000 – 13…  รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร 2 (2) 
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1.1.3  กลุมวิชามนุษยศาสตร  (3  หนวยกิต)   
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1601  หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
3000 – 16…  รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2) 
 
1.2  วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา  8  หนวยกิต)   
1.2.1  กลุมวิชาภาษา  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)    

(1)  กลุมภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ  (ไมนอยกวา  2  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจาก
รายวิชาตอไปน้ี 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1220  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
3000 – 1221  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
3000 – 1222  การอานภาษาอังกฤษทั่วไป 1 (2) 
3000 – 1223 การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
3000 – 1224  การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
3000 – 1225  ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
3000 – 1226  ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
3000 – 1227  ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
3000 – 1229  ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา 1 (2) 
3000 – 1230  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 (2) 
3000 – 1231  ภาษาอังกฤษธุรกจิคหกรรม 1 (2) 
3000 – 1232  ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2) 
3000 – 1233  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2) 
3000 – 1235  ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
3000 – 1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2) 
3000 – 1237  ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2) 
3000 – 1240  การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
3000 – 1243  ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1244  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1245  ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1246  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1247  ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตน 1 (2) 
3000 – 1248  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
3000 – 1249  ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 (2) 
3000 – 1250  ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 

 
1.2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 

(1) กลุมวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1423 วิทยาศาสตร  4 3 (4) 
3000 – 1424  วิทยาศาสตร  5 3 (4) 

 

(2) กลุมวิชาคณิตศาสตร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 1522 คณิตศาสตร  3  3 (3) 

 

2.  หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 58 หนวยกิต 
 

2.1  วิชาชีพพื้นฐาน  (15  หนวยกิต) 
 

 2.1.1  กลุมบริหารงานคุณภาพ  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียน  1  รายวิชา  ตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0101  การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
3000 – 0102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 

 
2.1.2  กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  (3  หนวยกิต)  ใหเลือกเรียน  1  รายวิชา  ตอไปน้ี 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0201  โปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000 – 0202  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000 – 0203  เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน 3 (4) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 0204  ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
3000 – 0205  คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000 – 0206  การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 

 

2.1.3  กลุมวิชาพื้นฐานงานอาชีพ  (9  หนวยกิต)  จากรายวิชาตอไปน้ี 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3400 – 1001  หลักศิลป 3 (4) 
3400 – 1002  หลักเศรษฐศาสตร 3 (3) 
3400 – 1003  การบริหารงานบุคคล 3 (3) 

 

2.2  วิชาชีพสาขาวิชา  (ไมนอยกวา  24  หนวยกิต) 
 ใหเลือกเรียนรายวิชา  3406 – 2001  ถึง  3406 – 2007  รวม  16  หนวยกิต  และเลือกเรียน         

รายวิชาอ่ืน  โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับสาขางาน  รวมไมนอยกวา  24  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3406 – 2001  ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 2 (2) 
3406 – 2002  การจัดการธรุกิจคหกรรม 2 (2) 
3406 – 2003  การพัฒนาบุคลิกภาพ 2 (2) 
3406 – 2004  พัฒนาการครอบครัวและสังคม 2 (2) 
3406 – 2005 ศิลปะการจัดดอกไม 2 (3) 
3406 – 2006 การตัดเย็บงานประดิษฐ 3 (4) 
3406 – 2007 สัมมนาวิชาชีพ 3 (3) 
3406 – 2008 จิตวิทยาพัฒนาการ 2 (2) 
3406 – 2009  เทคนิคการปกจักร 2 (4) 
3406 – 2010 ศิลปะการจัดและตกแตงสถานที่ 2 (4) 
3406 – 2011  การจัดการธุรกิจงานดอกไม 2 (4) 
3406 – 2012  ศิลปะงานใบตองและแกะสลัก 3 (4) 
3406 – 2013  เคร่ืองหอมของชํารวย 3 (4) 
3404 – 2108  อาหารและเคร่ืองด่ืมสมุนไพร 3 (5) 
3404 – 2205  เคกและการแตงหนาเคก 3 (5) 
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2.3  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา  15  หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนสาขางานใดสาขางานหนึ่งตามที่กําหนด  รวมไมนอยกวา  15  หนวยกิต  ดังน้ี 
 

2.3.1 สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3406 – 2101  การออกแบบผลิตภัณฑ 2 (3) 
3406 – 2102  การตัดเย็บเคร่ืองใชเคร่ืองตกแตงบาน 2 (4) 
3406 – 2103  ผลิตภัณฑงานกระดาษ 2 (4) 
3406 – 2104  แกะสลักเชิงธุรกิจ 2 (4) 
3406 – 2105  ศิลปหัตถกรรมทองถิน่ 2 (4) 
3406 – 2106  เทคนิคการเย็บ – ปก – ถัก  2 (4) 
3406 – 2107  การประดิษฐดอกไมตามสมัยนิยม 3 (4) 
3406 – 2108  เทคนิคการเขียนลวดลายดวยส ี 3 (4) 
3406 – 2109  การจัดดอกไมแบบไทย 3 (4) 
3406 – 2110 การผลิตของที่ระลึก 3 (4) 
3406 – 2111  ดอกไมประดิษฐ 2 (4) 
3406 – 2112 เทคนิคงานใบตอง 2 (4) 
3406 – 2113  ศิลปประดิษฐ 2 (4) 
3406 – 2114  การประดิษฐตุกตา 2 (4) 
3406 – 4001 ปฏิบัติงานธุรกิจงานประดิษฐ 1 * (*) 
3406 – 4002  ปฏิบัติงานธุรกิจงานประดิษฐ 2  * (*) 
3406 – 4003  ปฏิบัติงานธุรกิจงานประดิษฐ 3 * (*) 
3406 – 4004  ปฏิบัติงานธุรกิจงานประดิษฐ 4 * (*) 

 

2.3.2 สาขางานคหกรรมบริการ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3401 – 2305 เทคนิคการตัดเย็บเส้ือผาครอบครัว 3 (5) 
3406 – 2201  อนามัยครอบครัวและเคหพยาบาล 2 (2) 
3406 – 2202  การประดิษฐเคร่ืองใชงานแมบาน 2 (4) 
3406 – 2203 พัฒนางานผา 2 (4) 
3406 – 2204  การผูกและจับจีบผา 2 (4) 
3406 – 2205  ซักรีด 2 (4) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3406 – 2206  การบริหารงานแมบาน 2 (4) 
3406 – 2207  การจัดและตกแตงบาน 2 (4) 
3406 – 2208 เทคนิคการตัดเย็บผามาน 3 (5) 
3406 – 4101  ปฏิบัติงานคหกรรมบริการ 1  * (*) 
3406 – 4102  ปฏิบัติงานคหกรรมบริการ 2 * (*) 
3406 – 4103  ปฏิบัติงานคหกรรมบริการ 3 * (*) 
3406 – 4104  ปฏิบัติงานคหกรรมบริการ 4 * (*) 

 

2.3.3 สาขางานการดูแลเด็กและผูสูงอายุ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3404 – 2105  อาหารเพ่ือสุขภาพ 3 (5) 
3404 – 2106  อาหารเด็ก 2 (3) 
3404 – 2107  อาหารผูสูงอาย ุ 2 (3) 
3406 – 2301  การเลี้ยงและอบรมเด็ก 2 (2) 
3406 – 2302  ธุรกิจการจัดสถานรับเลี้ยงเด็ก 3 (4) 
3406 – 2303  ศิลปะสําหรับเด็ก 3 (4) 
3406 – 2304  ประดิษฐเคร่ืองเลนสําหรับเด็ก 3 (5) 
3406 – 2305  เคร่ืองใชสําหรับเด็ก 3 (5) 
3406 – 2306  นันทนาการสําหรับเด็กและผูสูงอาย ุ 3 (5) 
3406 – 2307  การดูแลผูสูงอาย ุ 3 (4) 
3406 – 4201  ปฏิบัติงานการดูแลเด็กและผูสูงอาย ุ1  * (*) 
3406 – 4202  ปฏิบัติงานการดูแลเด็กและผูสูงอาย ุ2 * (*) 
3406 – 4203  ปฏิบัติงานการดูแลเด็กและผูสูงอาย ุ3 * (*) 
3406 – 4204  ปฏิบัติงานการดูแลเด็กและผูสูงอาย ุ4 * (*) 

 

2.3.4 สาขางานบริการสุขภาพและเสริมสวย 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3404 – 2105  อาหารเพ่ือสุขภาพ 3 (5) 
3406 – 2401  การออกแบบและตกแตงทรงผม 3 (4) 
3406 – 2402  การแตงหนา  นวดหนา 3 (4) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3406 – 2403  การแตงเล็บ 3 (4) 
3406 – 2404  การนวดแผนโบราณและอบสมุนไพร 3 (4) 
3406 – 2405  การนวดฝาเทา 3 (4) 
3406 – 4301  ปฏิบัติงานบริการสุขภาพและเสริมสวย 1 * (*) 
3406 – 4302  ปฏิบัติงานบริการสุขภาพและเสริมสวย 2 * (*) 
3406 – 4303 ปฏิบัติงานบริการสุขภาพและเสริมสวย 3 * (*) 
3406 – 4304  ปฏิบัติงานบริการสุขภาพและเสริมสวย 4 * (*) 

 

 สําหรับการเรียนทวิภาคี  ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุดประสงค        
รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา  กําหนดแผนการฝกปฏิบัติและการประเมินผล  โดยใชเวลาไมนอยกวา  40  
ช่ัวโมง  มีคาเทากับ  1  หนวยกิต 

 

2.3.5 สาขางานธุรกิจคหกรรม 
 

  ใหเลือกรายวิชาจากสาขางานธุรกิจงานประดิษฐ สาขางานคหกรรมบริการ สาขางาน
การดูแลเด็กและผูสูงอายุ  สาขางานบริการสุขภาพและเสริมสวย  สาขางานใดสาขางานหน่ึง  จํานวนไม
นอยกวา  9  หนวยกิต  และเลือกรายวิชาจาก  รายวิชาธุรกิจ  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
 

รายวิชาชีพธุรกิจ 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3200 – 1002  กฎหมายธุรกิจ 3 (3) 
3200 – 1003  หลักการจัดการ 3 (3) 
3200 – 1004  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3 (3) 
3200 – 1005  หลักการตลาด 3 (3) 
3200 – 1006  การบัญชีการเงิน 3 (4) 
3200 – 1007  เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน 3 (4) 
3200 – 1008  พฤติกรรมบริการ 3 (3) 
3200 --1009 การภาษีอากร 3 (3) 
3200 – 1010 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม 3 (3) 
3202 – 2001  การจัดการขาย 3 (3) 
3202 – 2002  การวิจัยตลาด 3 (3) 
3202 – 2005  การสงเสริมการขาย 3 (3) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3202 – 2006  พฤติกรรมผูบริโภค 3 (3) 
3202 – 2011  การบริหารการจัดซือ้ 3 (3) 
3211 – 2001  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจคาปลีก 3 (3) 
3211 – 2002  การบริหารรานคาปลีก 3 (4) 
3211 – 2003  การบริการลกูคา 3 (3) 
3211 – 2005  การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 (3) 
3211 – 2006  กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจคาปลีก 3 (3) 
3211 – 2009 การสือ่สารการตลาด 3 (3) 
3211 – 2011  การบริหารธรุกิจขนาดกลางและขนาดยอม 3 (4) 

 
2.4  โครงการ  4 หนวยกิต 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3406 – 6001 โครงการ 4 (*) 

 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชา 
 
4.  ฝกงาน   (ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน) 
 

 ใหนํารายวิชาจากหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการอยางนอย  1  ภาคเรียน ใชเวลาไม
นอยกวา  40  ช่ัวโมง เทากับ  1  หนวยกิต 
 
5.   กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง 
 

 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรทุกภาคเรียน  ยกเวนภาคเรียนที่มีการฝกงาน  โดยมีเวลาเรียนตลอด
หลักสูตร  ไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง 
 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
3000 – 2001 – 4  กิจกรรมองคการวิชาชีพ 5 – 8  - (2) 
3000 – 2005 – 8  กิจกรรมอ่ืน ๆ (จัดโดยสถานประกอบการ / สถานศึกษา - (2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
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วิชาชีพพื้นฐาน 
 
3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
 (Work Development with Quality Management System and Productivity) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการบริหารงานคุณภาพและเพิม่ผลผลติ 
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและพัฒนางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาตน และมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพและ
เพิ่มผลผลิตในการทํางาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
2. จัดระบบเอกสารตามหลักการบริหารงานคุณภาพ 
3. เลือกใชกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
4. วางแผนพัฒนางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความสําคัญของระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  หลักการบริหารงาน

คุณภาพ  และเพิ่มผลผลิต   กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานดวยระบบการจัดเอกสารและกิจกรรม
การเพิ่มผลผลิต การประยุกตใชระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเพื่อวางแผน และพัฒนางาน 
 
3000-0102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
 (Organization Efficiency) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 
2. เพื่อใหสามารถพัฒนาตนและองคกรดวยกลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในองคกร 
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาตนและมีสวนรวมในการพัฒนาองคกร 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 
2. สํารวจตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมการทํางานตามหลักการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในองคกร 

3. วางแผนพัฒนาองคกรดวยหลักการและกลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความหมาย  ปรัชญาและอุดมการณในการเพิ่มประสิทธิภาพองคกร  
การจัดองคกร   วัฒนธรรมและพฤติกรรมการทํางาน  การพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพ   กลยุทธการ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในองคกรดวยการสรางบรรยากาศในการทํางาน  การสื่อสาร  การสั่งการ  
การฝกอบรม  การสาธิตวิธ-ีทํางาน   การสอนแนะ  และการกํากับงาน  
 
3000–0201 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ 3 (4) 
 (Computer Package at Work) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจโครงสรางและการใชงานของโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานอาชีพ 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานการจัดทําเอกสารการจัดการฐาน        
ขอมูล การวิเคราะห  

3. ขอมูล การนําเสนอผลงานและการผลิตสื่อ ในงานอาชีพ 
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ประยกุตใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานการจัดการเอกสาร 
2. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการฐานขอมูลเบื้องตน 
3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูล 
4. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการผลิตสื่อและการนําเสนอผลงาน 
5. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูลเพื่อพัฒนางานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในงานอาชีพ การ

จัดการเอกสาร การจัดการฐานขอมูล การวิเคราะหขอมูล  การนําเสนอผลงานดวยคอมพิวเตอรสื่อผสม
และการใชคอมพิวเตอรเพ่ือการผลิตส่ือประเภทตาง ๆ   การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
ดวยคอมพิวเตอร 
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3000–0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
 (Computer Programming) 
 
จุดประสงครายวิชา 
 1. เพื่อใหเขาใจหลักการและขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 2. เพื่อใหสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตในงานอาชีพ 
 3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
มาตรฐานรายวิชา 
 1. เขียนผังโครงสราง ผังงาน เพ่ือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตในงานอาชีพ 
 3. จัดทําเอกสารประกอบการใชงานและพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 4. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพ 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมและขั้นตอนวิธี  ผังโครงสรางผังงาน การ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาเชิงโครงสรางหรือภาษาเชิงวัตถุ (เชน ภาษา C++, JAVA หรืออ่ืน ๆ   
Data Type, Operators, Input / Output, Condition, Loops, Arrays, String, Pointers, Functions & 
Subroutine และ File Handling)  การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 

 
3000–0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน 3 (4) 
 (Introduction to Information Technology) 
 
จุดประสงครายวิชา 
 1. เพื่อใหเขาใจพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศ 
 2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานสารสนเทศ 
 3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
มาตรฐานรายวิชา 
 1. ประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการสารสนเทศ 
 2. ประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรเครือขายเพื่อการจัดการสารสนเทศ 
 3. ประยุกตใชระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการจัดการสารสนเทศ 
 4. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพ 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ   ระบบคอมพิวเตอร   ฮารดแวรและ

ซอฟตแวร รูปแบบขอมูล อุปกรณรับ-สงขอมูล  การวิเคราะหขอมูล การสืบคนและการจัดการขอมูล 
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกตใชงาน ระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต การสืบคนขอมูล 
สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 

 
3000–0204 ระบบฐานขอมูลเบื้องตน 3 (4) 
 (Introduction to Database System) 
 
จุดประสงครายวิชา 
 1. เพื่อใหเขาใจพื้นฐานระบบฐานขอมูลและการจัดการระบบฐานขอมูล 
 2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปจัดการระบบฐานขอมูล 
 3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
มาตรฐานรายวิชา 
 1. ประยุกตใชระบบจัดการฐานขอมูลในงานอาชีพ 
 2. วิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูล 
 3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการจัดการฐานขอมูลในงานอาชีพ 
 4. จัดทําเอกสารและคูมือการใชงานและพัฒนาโปรแกรม 
 5. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพ 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ระบบและแบบจําลองสารสนเทศ (Information Models and System)  
ระบบฐานขอมูล (Database System)  แบบจําลองขอมูล (Data Modeling) ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 
(Relational Database System) ภาษาสอบถามฐานขอมูล (Database Query Language)  การออกแบบ
ฐานขอมูล การทําใหเปนบรรทัดฐาน (Normalization)  การใชโปรแกรมสําเร็จรูประบบฐานขอมูล   การ
สืบคนขอมูล สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 
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3000–0205 คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
 (Computer Graphics) 
 
จุดประสงครายวิชา 
 1. เพื่อใหเขาใจเทคนิคพื้นฐานระบบกราฟกส ซอฟตแวรกราฟกส และระบบสือ่สารกราฟกส 
 2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปกราฟกส 
 3. เพื่อใหมิกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
มาตรฐานรายวิชา 
 1. วิเคราะหและเลอืกใชโปรแกรมกราฟกส 
 2. ติดตั้งโปรแกรมสําเร็จรูปดานกราฟกส 
 3. ประยุกตใชคอมพิวเตอรกราฟกสในงานอาชีพ 
 4. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เทคนิคพื้นฐานของกราฟกส โครงสรางซอฟตแวรกราฟกส การใชตัว
ประสานโปรแกรมประยุกตกราฟกส (Graphic Application Programming Interface)     แบบจําลองส ี
(Color Model), ระบบพิกัด (Co-ordinate), การยอ-ขยาย (Scaling), การหมุน (Ratation), Translation, 
Viewing Transformation, Clipping, ระบบกราฟกส,  Raster  and  Vector Graphic Systems,  การสื่อสาร
กราฟกส (Graphic Communications), แบบจําลองเชิงเรขาคณิต (Geometric Modeling)  เทคนิคการให
แสงและเงา (Rendering)  พื้นฐานการทําภาพเคลื่อนไหวดวยคอมพิวเตอร (Computer Animation) การ
สรางภาพนามธรรม (Visualization) ภาพเสมือนจริง  (Virtual Reality),  Computer  Vision   และการใช
โปรแกรมสาํเร็จรูปกราฟกส การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 

 
3000-0206 การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 
 (Computer Assistance in Designs) 
 
จุดประสงครายวิชา 
 1. เพื่อใหเขาใจหลักการและขั้นตอนวิธีการออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 
 2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมออกแบบใชคอมพิวเตอรชวยในงานอาชีพ 
 3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
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มาตรฐานรายวิชา 
 1. ติดต้ัง ตรวจสอบและทดสอบการทํางานของโปรแกรมการออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 
 2. ประยุกตใชโปรแกรมออกแบบใชคอมพิวเตอรชวยในงานอาชีพ 
 3. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพ 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมชวยในการออกแบบและเขียนแบบ การใชชุดคําสั่งในการ
สรางภาพ 2 มิติ  (เชน การสรางเสน วงกลม สวนโคง เสนตอเน่ือง เสนกระดูกงู (Spline))  การใชคําสั่งใน
การแกไขปรับปรุง การแปลง (Transform)  การจัดการภาพ  การกําหนดขนาดและสัญลักษณ  การจัดการ
ไฟล การพิมพ (ตัวอยางโปรแกรมที่ใช  เชน  AutoCAD, CADKEY, MASTERCAM เปนตน)     การ
สืบคนขอมูล สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 

 
3400–1001 หลักศิลป 3 (4) 
  (Principles  of  Arts) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจความหมาย  ประเภทและรูปแบบของศิลปะ 
2. เขาใจหลักศิลปะ  องคประกอบและการจัดองคประกอบของศิลปะ 
3. มีทักษะในเทคนิควิธีการสรางงานศิลปะ 
4. สามารถนําความรูไปประยุกตใชในงานคหกรรม 
5. เปนคนชางสังเกต  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีความสนใจใฝรูและมีเจตคติที่ดี ตองาน
อาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจประเภท  รูปแบบ  และสวนประกอบของโครงสรางงานศิลปะ 
2. เขาใจเทคนิคและวิธีการสรางงานจิตกรรม  ภาพพิมพ  และประติมากรรม 
3. นําความรูไปประยุกตใชในการออกแบบผลิตภัณฑงานคหกรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทและรูปแบบของศิลปะ  สวนประกอบโครงสรางของศิลปะ  
เทคนิคและวิธีการสรางงานจิตกรรม  ภาพพิมพ  ประติมากรรมและการออกแบบในงาน         คหกรรม 
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3400–1002 หลักเศรษฐศาสตร 3 (3) 
  (Principles  of  Economics) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร 
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอุปสงค  อุปทาน  ราคาดุลยภาพ  และความยืดหยุน 
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีการผลิต  การกําหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาด
ประเภทตาง ๆ 

5. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรายไดประชาชาต ิ การกําหนดเปนรายไดประชาชาติ 
6. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร การคลัง นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง 
7. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ  และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
8. เห็นคุณคาและความสําคัญของหลักเศรษฐศาสตร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจ ทุกประเภท  
การลงทุนและการกําหนดราคาผลผลิต 

2. สามารถนําหลักเศรษฐศาสตรไปประยุกตใชในงานอาชีพและชีวิตประจําวัน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความรูทั่วไปทางเศรษฐศาสตร  อุปสงค  อุปทาน  และการเปลี่ยนแปลงของอุป
สงคและอุปทาน  ดุลยภาพของตลาด  ความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน  ทฤษฎีพฤติกรรม ผูบริโภค  
ทฤษฎีการผลิต  ตนทุนการผลิตและรายรับจากการผลิต  ตลาดและการกําหนดราคา    รายไดประชาชาติ  
การบริโภค  การออม  การลงทุนและการกําหนดเปนรายไดประชาชาต ิ วัฎจักรธุรกิจ 
 
3400–1003 การบริหารงานบุคคล 3 (3) 
  (Human  Resource  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เกิดความรูความเขาใจในหลักการ แนวคิดและกระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษย 
2. สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญในการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคกร 

 



 

หลักสูตร  ปวส.  2546  ประเภทวิชาคหกรรม 

93

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายหลักการ  แนวคิดและกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย 
2. เขียนแผนการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย 
3. ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ  แนวคิด  และกระบวนการที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษย  
ทฤษฎีองคกร  การวางแผนกําลังคน  การสรรหา  การคัดเลือก  การบรรจุแตงต้ัง  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  การพัฒนาบุคคลในองคการ  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 
3400–1004 อินทรียเคมี 3 (4) 
  (Organic  Chemistry) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสูตรเคม ี การเรียกช่ือ  สมบัติ  และปฏิกิริยาของสารอินทรียที่ใช
ในอุตสาหกรรมอาหาร 

2. มีความสามารถในการทดสอบสารอินทรีย  และใชสารอินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร 
3. ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใชสารอินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจสูตรเคมี  การเรียกชื่อ  สมบัติ  ปฏิกิริยาของสารอินทรียที่ใชในอุตสาหกรรมอาหาร  
และการทดสอบสารอินทรีย   

2. เรียกชื่อสารอินทรีย  และเขียนสูตรเคมีของสารอินทรีย 
3. แบงประเภทของสารอินทรีย 
4. เลือกใชสารอินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร 
5. ทดสอบสารอินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูพื้นฐานของอินทรียเคมี  สูตรโมเลกุล และสตูรโครงสราง  ของ
สารอินทรีย  พันธะของสารอินทรีย  การแบงประเภทของสารอินทรีย  การเรียกชื่อสารอินทรีย  ชนิดตาง 
ๆ  สารอินทรียที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมอาหาร  การทดสอบสารอินทรีย 
 



 

คําอธิบายรายวิชา วิชาชีพพ้ืนฐาน หมวดวิชาชีพ 

94

3400–1005 การบริหารธุรกิจอตุสาหกรรมอาหาร 3 (3) 
  (Food  Industry  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจระบบการจัดองคกรอุตสาหกรรมอาหาร  การบริหารงานบุคคลในงาน
อุตสาหกรรมอาหาร  การบริหารปจจัยการผลิต   ระบบการเงินและการบัญชี   การ          
วางแผนและควบคุมการผลิต  การเพิ่มผลผลิต 

2. มีความสามารถในการวางแผนโครงการ  บริหารปจจัยการผลิต  วางแผนและควบคุมการ
ผลิต  ปรับปรุง  และเพิ่มผลผลิต  จัดการระบบการเงิน  และการบัญช ี 

3. มีคุณธรรมและจริยรรมในการบริหารธรุกิจอุตสาหกรรมอาหาร 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจระบบการจัดองคกรอุตสาหกรรมอาหาร  การบริหารงานบุคคลในงานอุตสาหกรรม
อาหาร  การบริหารปจจัยการผลติ  ระบบการเงินและการบัญช ี การวางแผนและควบคุมการ
ผลิต  การเพิ่มผลผลิต 

2. จัดระบบองคกรอุตสาหกรรมอาหาร 
3. บริหารงานบุคลากรในงานอุตสาหกรรมอาหาร 
4. วิเคราะหปจจัยการผลิต 
5. จัดระบบการเงินและการบัญช ี
6. วางแผนและควบคุมการผลิต  เพื่อเพิ่มผลผลิต 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับระบบการจัดองคกรอุตสาหกรรมอาหาร การบริหารงานบุคคลในงานอุตสาหกรรม
อาหาร  การบริหารปจจัยการผลติ  ระบบการเงินการบัญชี  การวางแผนและควบคุมการผลิต  การเพ่ิม
ผลผลิต 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครือ่งแตงกาย 
(Technology  Program  in  Fabric  and  Costume)   
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คําอธิบายรายวิชา 

วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ 
 
3401 – 0001       อุตสาหกรรมส่ิงทอข้ันพ้ืนฐาน              2   (3) 
       (Introduction  of  Textile  Industry) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจ ชนิด  คุณสมบัติ  การทดสอบ  เสนใย  เสนดายและผืนผา  การผลิตและ
การตกแตงผา 

2. มีความเขาใจหลักการ  วิธีการ  ข้ันตอนการทดสอบ เสนใย  เสนดายและผืนผา  การผลิตและ
การตกแตงผา 

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

ปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 

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

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิด  คุณสมบัติ  การทดสอบ  เสนใย  เสนดายและผืนผา           การ
ผลิต  การตกแตงผา  การนําไปใชและการดูแลรักษาผา 
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3401 – 0002      การใชและการบํารุงรักษาจักรเย็บผา             2   (4) 
       (Sewing  Machine  usage  and  Maintenance) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ชนิด  ลักษณะและระบบการทํางานของเคร่ืองมือ อุปกรณ และจักร
เย็บผาชนิดตาง ๆ 

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

จักรเย็บผาชนิดตาง ๆ 
4. อนุรักษทรัพยากร  รักษาสิ่งแวดลอม  ใชพลังงานอยางคุมคาและถูกวิธี 
5. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ขยันอดทน  ประณีตรอบคอบ   ปฏิบัติงานโดย         

คํานึงถึงความปลอดภัยและมีเจตคติ ท่ีดีตองานอาชีพ   
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจชนิด  ลักษณะ  ระบบการทํางาน  หลักการ  วิธีการ  ขั้นตอน  เคร่ืองมือ  อุปกรณและ
จักรเย็บผา 

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

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิด  ลักษณะและระบบการทํางานของเคร่ืองมือ  อุปกรณและจักร
เย็บผาชนิดตาง ๆ  การใช  การซอมและการบํารุงรักษา 
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3401 – 0003      การออกแบบเสื้อผา               2   (4) 
       (Fashion  Design) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโครงรางหุนเพื่อแสดงแบบเสื้อ  องคประกอบของเสื้อผาและ
การระบายสี 

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

 
มาตรฐานรายวิชา 

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

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงรางหุนเพื่อแสดงแบบเสื้อ การวาดโครงรางหุน   องคประกอบของ
เสื้อผาและการวาด  การใชสีในแบบเสื้อ  การระบายสีอยางงาย  หลักการออกแบบเสื้อผา  และการ
ออกแบบเส้ือผาแบบตาง ๆ 
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3401 – 0004      เสื้อผาสตรีขั้นพื้นฐาน               3   (6) 
       (Basic  Women’s  Clothing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

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

เส้ือผาสตรีเบ้ืองตน 
3. มีทักษะ ประสบการณ กระบวนการตัดเย็บเส้ือผาสตรีเบ้ืองตน  สามารถนําไปประยุกตใชใน

การตัดเย็บเส้ือผาสตรีแบบตาง ๆ 
4. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น  สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน 
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
6. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ขยัน  อดทน  ประณีตรอบคอบ  ปฏิบัติงานโดย

คํานึงถึงความปลอดภัย  และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

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

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

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะ เสื้อ กระโปรงและกางเกงเบื้องตน  การสรางแบบ  การ
ปรับแบบตัดใหเหมาะสมกับรูปราง  การตัดเย็บ  การลองตัวและการแกไข  ขอบกพรองเส้ือผาเบ้ืองตน 
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3401 – 0005       เสื้อผาบุรุษขั้นพื้นฐาน               3   (6) 
       (Basic  Men’s  Clothing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ ชนิด ลักษณะเส้ือผาบุรุษเบ้ืองตนชนิดตาง ๆ  เคร่ืองมือและอุปกรณใน
การตัดเย็บ 

2. มีความเขาใจหลักการ  วิธีการ  ขั้นตอนการสรางแบบ และตัดเย็บเสื้อผาบุรุษเบื้องตนแบบ
ตาง ๆ 

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

มากยิ่งขึ้น 
6. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ประณีตรอบคอบ  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความ

ปลอดภัย  และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจชนิด  ลักษณะเสื้อผาบุรุษเบื้องตน  หลักการ  วิธีการ  วัดตัว  สรางแบบ ปรับแบบ  และ
เคร่ืองมือ  อุปกรณการตัดเย็บ 

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

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

 
3401 – 2001 อุตสาหกรรมส่ิงทอ                3  (4) 
  (Textile  Industry) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับประเภท  คุณสมบัติ  ขบวนการผลิต  การตกแตงเสนใยเสนดาย
และผืนผา 

2. เขาใจหลักการ  วิธีการ  ข้ันตอนการทดสอบเสนใย  เสนดาย  ผืนผา 
3. มีทักษะในการใชเคร่ืองมือ  อุปกรณ  สารเคมี  ทดสอบคุณสมบัติของเสนใย  เสนดาย  และ

ผืนผา 
4. สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน   อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม   ใช

พลังงานอยางคุมคา  และถูกวิธี 
5. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ประณีต  รอบคอบ  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความ

ปลอดภัย  และมีเจตคติท่ีดีในงานอาชีพ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จําแนกชนิด  ประเภทของเสนใย  เสนดาย  และผืนผาตามลักษณะโครงสราง   คุณสมบัติทาง
กายภาพและเคมี 

2. ทดสอบเสนใย  เสนดายและผืนผา 
3. เขาใจกระบวนการผลิต  การตกแตง  การดูแลรักษาเสนใย  เสนดาย  และผืนผา 
4. ผลิต  ตกแตงและดูแลรักษาเสนใย  เสนดายและผืนผา 
5. ติดตามความเคลื่อนไหวทางอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   การจําแนกประเภทของเสนใย   เสนดาย   และผืนผา  ลักษณะ
โครงสราง  คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี  กระบวนการผลิต  การตกแตง  ประโยชนใชสอยและการ
ดูแลรักษา  ความเคลื่อนไหวทางอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
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3401 – 2002 ประวัติเครื่องแตงกาย                2  (2) 
  (History  of  Costume) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู   ความเขาใจ   ประวัติการแตงกาย   วิวัฒนาการการแตงกายของไทย   และ
ตางประเทศ 

2. สามารถนําความรูไปประยุกตใชในงานเสื้อผา 
3. มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ  เห็นคุณคาในเอกลักษณ  ขนบธรรมเนียมประเพณี   การแตงกาย

ของไทย 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจประวัติ  และวิวัฒนาการการแตงกายของไทย  และตางประเทศ 
2. นําความรูไปประยุกตใชในงานเสื้อผา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ประวัติการแตงกาย  วิวัฒนาการการแตงกายไทยและตางประเทศ  
ประเพณีการแตงกายของภาคตาง ๆ  ในประเทศไทย  ชนิด  ลักษณะ  เคร่ืองประกอบการแตงกายและการ
นํามาประยุกตใชในงานเสื้อผา 
 
3401 – 2003 เทคนิคการออกแบบเสื้อ                3  (4) 
  (Clothing  Design  Techniques) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจพ้ืนฐานดานเส้ือผา  หลักการออกแบบและวัสดุเครื่องประกอบการแตง
กาย 

2. เขียนโครงรางหุนในอิริยาบทตาง ๆ  วาดเส้ือผาประกอบบนหุน  และเทคนิคการใชสี 
3. มีทักษะในการออกแบบเสื้อผาใหเหมาะสมกับวัยและโอกาสตาง ๆ 
4. มีความสนใจใฝรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 



 

หลักสูตร  ปวส.  2546  ประเภทวิชาคหกรรม 

103

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการออกแบบเสื้อผา 
2. ออกแบบเสื้อผาไดเหมาะสมกับบุคคลโอกาสและประโยชนใชสอย 
3. เลือกใชเครื่องประกอบการแตงกายไดเหมาะสมกับเสื้อผา  โอกาสและประโยชนใชสอย 
4. ตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบั ติเกี่ยวกับ   หลักการออกแบบ   ความรูพื้นฐานดานเสื้อผา   วัสดุ  เค ร่ือง
ประกอบการแตงกาย  การเขียนโครงรางหุนในอิริยาบถตาง ๆ  การวาดเสื้อผาประกอบหุน  การระบายสี  
การออกแบบเสื้อสําหรับบุคคลวัยตาง ๆ ใหเหมาะสมกับโอกาสและประโยชนใชสอย 
 
3401 – 2004 เทคนิคการทําแบบตัด                3  (5) 
  (Pattern  Making  Techniques) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจหลักการวัดตัว  การทําแบบตัดเส้ือผาสตรีและเส้ือผาบุรุษ 
2. มีทักษะในการทําแบบตัดเสื้อผาสตรีและเสื้อผาบุรุษ 
3. มีทักษะในการตัดเย็บ  เพ่ือทดลองแบบตัดและแกไขขอบกพรอง 
4. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ประณีต  รอบคอบ ขยัน  อดทน  ปฏิบัติงาน  โดย

คํานึงถึงความปลอดภัย  และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วัดตัวเพ่ือสรางแบบตัดเส้ือผาสตรีและเส้ือผาบุรุษแบบตาง ๆ 
2. สรางแบบ  และทําเครื่องหมายบนแบบตัดเสื้อผาสตรีและเสื้อผาบุรุษ 
3. ตัดเย็บเพ่ือทดลองแบบตัดเส้ือผาสตรีและเส้ือผาบุรุษ 
4. แกไขสวนบกพรองในแบบตัด 
5. ตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  หลักการวัดตัว  การสรางแบบตัดเสื้อผาของสตรีและบุรุษ  เทคนิคการ
แยกแบบตัดเส้ือผาชนิดตาง ๆ  การตัดเย็บเพ่ือทดลองแบบตัด  การแกไขขอบกพรอง 
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3401 – 2005 เทคนิคการตัดเย็บเส้ือผาสตรี               3  (5) 
  (Dressmaking  Techniques) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. สามารถวิเคราะหแบบเสื้อเพื่อการจัดหาวัสดุและวิธีการตัดเย็บ 
2. เลือกใชวัสดุ  วิธีการและอุปกรณการตัดเย็บ 
3. มีทักษะในการสรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาสตรีแบบตาง ๆ 
4. เปนคนชางสังเกต  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ละเอียด  รอบคอบ  ขยัน  อดทน  มีความ

รับผิดชอบและมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหแบบเส้ือเพ่ือการตัดเย็บเส้ือผาสตรี 
2. เลือกใชวัสดุ  อุปกรณการตัดเย็บและเทคนิควิธีการตัดเย็บเส้ือผาสตรีแบบตาง ๆ 
3. สรางแบบ และตัดเย็บเสื้อผาสตรีแบบตาง ๆ 
4. ลองตัวและแกไขสวนบกพรอง 
5. ตกแตงสําเร็จและบรรจุภัณฑ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การวิเคราะหแบบเสื้อ  การเลือกใชวัสดุ  อุปกรณการตัดเย็บ  เทคนิค
การสรางแบบ  การแกไขแบบตัด  การตัดเย็บเสื้อผาสตรีแบบตาง ๆ  การลองตัว  การแกไขสวนบกพรอง  
การตกแตงสําเร็จและการบรรจุภัณฑ 
 
3401 – 2006 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาบุรุษ               3  (5) 
  (Men’s  Wear  Making  Techniques) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจในการวิเคราะหแบบเส้ือเพ่ือการตัดเย็บ 
2. เลือกใชวัสดุ  อุปกรณการตัดเย็บ 
3. มีทักษะในการสรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาบุรุษแบบตาง ๆ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหแบบเส้ือเพ่ือการตัดเย็บ 
2. เลือกใชวัสดุ  อุปกรณการตัดเย็บ 
3. สรางแบบ  ตัด  และเย็บประกอบตัวเสื้อ 
4. ลองตัว  และแกไขสวนบกพรอง 
5. ตกแตงสําเร็จและบรรจุภัณฑ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การวิเคราะหแบบเสื้อ  การเลือกใชวัสดุ และอุปกรณการตัดเย็บ  
เทคนิคการสรางแบบ  การแกไขแบบตัด  การลองตัว  การแกไขสวนบกพรอง  และการตรวจสอบ
คุณภาพชิ้นงาน 
 
3401 – 2007 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาเด็ก               3  (5) 
  (Child  Clothing  Making  Techniques) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจในการวิเคราะหแบบเส้ือเพ่ือการตัดเย็บ 
2. สามารถเลือกใชวัสดุ  และอุปกรณในการตัดเย็บเส้ือผาเด็ก 
3. มีทักษะในการสรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาเด็กแบบตาง ๆ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหแบบเส้ือเพ่ือการตัดเย็บเส้ือผาเด็ก 
2. เลือกใชวัสดุ  และอุปกรณในการตัดเย็บเส้ือผาเด็ก 
3. สรางแบบ  ตัด  และเย็บประกอบตัวเสื้อผาเด็ก 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การวิเคราะหแบบเสื้อ  การเลือกใชวัสดุ  อุปกรณการตัดเย็บ  เทคนิค
การสรางแบบ  การแกไขแบบตัด  การตัดเย็บเสื้อผาเด็กแบบตาง ๆ  การลองตัว  และการ แกไขสวน
บกพรอง 
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3401 – 2008 ธุรกิจเสื้อผา                 2  (2) 
  (Clothing  Business) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  หลักการ  วิธีการเกี่ยวกับการตลาดในการดําเนินงานธุรกิจเสื้อผา 
2. นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการดําเนินธุรกิจ 
3. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตยและมีเจคติที่ดีตองานอาชีพ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหการตลาดเส้ือผา 
2. ดําเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจเสื้อผา 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  วิวัฒนาการของวงการธุรกิจเสื้อผา  วิเคราะหการตลาด  วิธีดําเนินงาน
ธุรกิจ  การคํานวณตนทุน  การนําเสนองานโดยคํานึงถึงปจจัย  และความตองการของผูบริโภค 
 
3401 – 2009 สัมมนาวิชาชีพ                 1  (2) 
  (Vocational  Seminar) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจหลักการและวิธีการสัมมนา 
2. มีความรู  ความเขาใจในการเตรียมการสัมมนา  การเขียนโครงการ 
3. มีทักษะการออกแบบเครื่องมือประเมินผลการสัมมนา 
4. มีเจตคติท่ีดีตอการดําเนินการสัมมนา และแกไขปญหาเฉพาะหนาอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจ  หลักการ  วิธีการ  และการเตรียมการประชุมสมัมนา 
2. เขียนโครงการประชุมสัมมนาและเตรียมการประชุมสัมมนาตามโครงการ 
3. ดําเนินการสัมมนาในรูปแบบตาง ๆ 
4. ออกแบบเครื่องมือประเมินและประเมินผลการประชุมสัมมนา 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความหมาย  หลักการและวิธีการสัมมนา  การเตรียมการสัมมนา  การ
เขียนโครงการ  การออกแบบเคร่ืองมือประเมิน  และการประเมินผลการประชุมสัมมนา 
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คําอธิบายรายวิชา 

สาขางานการตดัเย็บเสื้อผาสตรีขั้นสูง 
 
3401 – 2101  คอมพิวเตอรเพื่องานธุรกิจเสื้อผา               3  (3)   
  (Computer  for  Clothing  Business) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรู  ความเขาใจและมีทักษะในการใชโปรแกรมจัดทําเว็บเพจ 
2. มีทักษะในการวางแผนจัดทําการคา  การประชาสัมพันธรานคาและการขายสินคา เสื้อผาบน

อินเทอรเน็ต 
3. มีความรู  ความเขาใจกฎหมายที่เกี่ยวของกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจระบบพ้ืนฐานการคาขายบนอินเทอรเน็ต 
2. ใชโปรแกรมจัดทําเว็บเพจในการติดต้ังรานคา 
3. ปฏิบัติวางแผนและจัดการคาขายบนอินเทอรเน็ต 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูป หรือโปรแกรมภาษาเพื่อจัดทําเว็บเพจในการติดต้ัง
รานคา   การวางแผนการทําการคาบนอินเทอร เน็ต   การคนหาขอมูล   การเผยแพรขอมูล   การ
ประชาสัมพันธธุรกิจเสื้อผา  การสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค  กฎหมายที่เกี่ยวของกับการพาณิชย
อิเลก็ทรอนิกส  จรรยาบรรณสําหรับการทําธรุกิจบนอินเทอรเน็ต 
 
3401 – 2102 เทคนิคการตกแตงเสื้อผา                3  (5) 
  (Clothing  Decoration  Techniques) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับชนิด และลักษณะการตกแตงเสื้อผา 
2. มีทักษะการออกแบบและตกแตงเสื้อผา โดยใชเทคนิควิธีตาง ๆ 
3. นําความรูมาประยุกตใชในงานตกแตงเสื้อผา 
4. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค   เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ประณีต  รอบคอบ  

ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ออกแบบ  เลือกแบบตกแตงไดเหมาะสมกับชนิดของงาน 
2. เลือกใชวัสดุ  อุปกรณไดเหมาะสมกับชนิดของงาน 
3. ตกแตงเส้ือผาดวยเทคนิควิธีการตาง ๆ 
4. ตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิดและลักษณะการตกแตงเสื้อผา  การออกแบบ  การเลือกใชวัสดุ  
อุปกรณและเทคนิควิธีการตกแตงเสื้อผาแบบตาง ๆ 
 
3401 – 2103 เทคนิคการตัดเย็บชุดกลางวันสตรี               3  (5) 
  (Dressmaking  Techniques) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับชนิด  ลักษณะ  ชุดกลางวันสตรีแบบตาง ๆ 
2. สามารถวิเคราะหแบบเสื้อเพื่อการสรางแบบ  ตัดเย็บและตกแตงชุดกลางวันสตรี 
3. มีทักษะในการออกแบบ  สรางแบบ  และตัดเย็บชุดกลางวันสตรีแบบตาง ๆ และตรวจสอบ

ชิ้นงาน 
4. เปนคนชางสังเกต มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ประณีต  รับผิดชอบ ขยัน  อดทน ปฏิบัติงาน

โดยคํานึงถึงความปลอดภัย  และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจกระบวนการออกแบบ  สรางแบบและตัดเย็บชุดกลางวันสตรีแบบตาง ๆ 
2. ออกแบบ  วิเคราะหแบบเสื้อเพื่อการสรางแบบและตัดเย็บชุดกลางวันสตรีแบบตาง ๆ 
3. สรางแบบและตัดเย็บชุดกลางวันสตรีแบบตาง ๆ 
4. ลองตัวและแกไขขอบกพรอง 
5. ตกแตงสําเร็จและบรรจุภัณฑ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิด และลักษณะของชุดกลางวันสตรี  การเลือกและคํานวณวัสดุใน
การตัดเย็บ  เทคนิคการสรางแบบ  ตัดเย็บและการตกแตงชุดกลางวันแบบตาง ๆ การลองตัวและการแกไข
สวนบกพรอง  การตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน 
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3401 – 2104 เทคนิคการตัดเย็บกางเกงสตรี               3  (5) 
  (Slacks  Making  Techniques) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับชนิด  ลักษณะของกางเกงสตรีแบบตาง ๆ   
2. เลือกและคํานวณวัสดุในการตัดเย็บกางเกงสตรี 
3. สามารถออกแบบ  วิเคราะหแบบเพือ่การสรางแบบและตัดเย็บ 
4. สามารถสรางแบบ  ตัดเย็บ  และตกแตงกางเกงสตรีแบบตาง ๆ 
5. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจกระบวนการออกแบบ  สรางแบบและตัดเย็บกางเกงสตรีแบบตาง ๆ 
2. ออกแบบ  และคํานวณวัสดุที่ใชในการตัดเย็บกางเกงสตรี 
3. วัดตัว  สรางแบบ  ตัดเย็บ  กางเกงสตรีแบบตาง ๆ   
4. ลองตัว  แกไขสวนบกพรองของกางเกงสตรี 
5. ตกแตงสําเร็จและการบรรจุภัณฑ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิด  และลักษณะของกางเกงสตรี  การออกแบบ  การเลือกและ
คํานวณวัสดุที่ใชในการตัดเย็บกางเกงสตรีแบบตาง ๆ  การวัดตัว  การสรางแบบ  เทคนิคการตัดเย็บ  และ
ตกแตงกางเกงสตรีแบบตาง ๆ  การลองตัวและแกไขสวนบกพรอง  การตกแตงสําเร็จและการบรรจุภัณฑ 
 
3401 – 2105 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาสตรีโอกาสพิเศษ              3  (5) 
  (Special  Clothing  Making  Techniques) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับชนิด  ลักษณะเสื้อผาโอกาสพิเศษ 
2. มีทักษะในการออกแบบเสื้อผาโอกาสพิเศษแบบตาง ๆ   
3. วิเคราะหแบบเส้ือเพ่ือการสรางแบบและตัดเย็บ 
4. สรางแบบ  และตัดเย็บเสื้อผาโอกาสพิเศษแบบตาง ๆ 
5. มีความสนใจใฝรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ขยัน  อดทน  ประณีต  รอบคอบ  และมีเจตคติ

ที่ดีในงานอาชีพ 



 

คําอธิบายรายวิชา  สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเคร่ืองแตงกาย 

110

มาตรฐานรายวิชา 
1. ออกแบบเสื้อผาโอกาสพิเศษแบบตาง ๆ 
2. วิเคราะหแบบเส้ือเพ่ือการสรางแบบและตัดเย็บ 
3. สรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาโอกาสพิเศษแบบตาง ๆ 
4. ลองตัวและแกไขขอบกพรอง 
5. ตกแตงสําเร็จและบรรจุภัณฑ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิดและลักษณะเสื้อผาโอกาสพิเศษ  การออกแบบ  การเลือกและการ
คํานวณวัสดุ  การตกแตง  การสรางแบบ  การตัดเย็บเส้ือโอกาสพิเศษ  การลองตัวและแกไขสวนบกพรอง  
การตกแตงสําเร็จและการบรรจุภัณฑ 
 
3401 – 2106 เทคนิคการทําเส้ือบนหุน                3  (5) 
  (Draping  Techniques) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเสื้อผาที่ตัดเย็บบนหุน 
2. จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณท่ีใชในการตัดเย็บเส้ือผาบนหุน 
3. มีทักษะในการตัดเย็บ และตกแตงเสื้อผาบนหุนแบบตาง ๆ 
4. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีความสนใจใฝรู  ชางสังเกต  ประณีต  รอบคอบ  ขยัน  อดทน  

และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจชนิดและลักษณะของแบบเสื้อผาที่สามารถตัดเย็บบนหุน 
2. จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณท่ีใชในการตัดเย็บเส้ือผาบนหุน 
3. ทําแบบตัด  ตัดเย็บ  และตกแตงเสื้อผาบนหุน 
4. ลองตัวและแกไขสวนบกพรอง 
5. ตกแตงสําเร็จและบรรจุภัณฑ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเสื้อผาที่ตัดเย็บบนหุน  เทคนิคทําเสื้อผา บนหุน  
การเตรียมวัสดุ และอุปกรณ  การคํานวณวัสดุในการตัดเย็บเสื้อผาบนหุน  เทคนิคการทําแบบตัดเสื้อผา
บนหุน  การตัดเย็บ  และการตกแตงเสื้อผาบนหุน  การลองตัวและการแกไขขอบกพรอง  การตกแตง
สําเร็จ 
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3401 – 2107 เทคนิคการตัดเย็บชุดวิวาห และชุดราตรี              3  (5) 
  (Wedding  and  Evening  Dressmaking  Techniques) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ชนิด  ลักษณะชุดวิวาห และชุดราตรี 
2. มีทักษะในการออกแบบชุดวิวาหและชุดราตรี 
3. มีทักษะการวิเคราะหแบบเสื้อเพื่อการสรางแบบ  ตัดเย็บ  และตกแตงชุดวิวาห  และชุดราตรี 
4. มีทักษะในการสรางแบบ  ตัดเย็บและตกแตงชุดวิวาหและชุดราตรี 
5. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีความรับผิดชอบ  ประณีต  รอบคอบ ขยัน  อดทน  สามารถ

พัฒนางานใหมีคุณภาพยิ่งขึ้นและมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ  
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ออกแบบชุดวิวาหและชุดราตรีไดเหมาะสมกับผูสวมใสและโอกาสใชสอย 
2. วิเคราะหแบบเส้ือเพ่ือการสรางแบบและตัดเย็บ 
3. สรางแบบ  ตัดเย็บ  และตกแตงชุดวิวาหและชุดราตรี 
4. ลองตัวและแกไขขอบกพรอง 
5. ตกแตงสําเร็จและบรรจุภัณฑ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิดและลักษณะชุดวิวาห  และชุดราตรี  การออกแบบ    การวิเคราะห
แบบ  การเลือกและคํานวณวัสดุ  เทคนิคการสรางแบบ  การตัดเย็บ  การตกแตง   การลองตัว  และการ
แกไขสวนบกพรอง  การตกแตงสําเร็จและการบรรจุภัณฑ 
 
3401 – 2108 เทคนิคการตัดเย็บชุดไทย                3  (5) 
  (Thai  Costume  Dressmaking  Techniques) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ชนิด  ลักษณะชุดไทยพระราชนิยมและชุดไทยประยุกต 
2. มีทักษะในการวิเคราะหแบบเสื้อเพื่อการสรางแบบและตัดเย็บชุดไทย 
3. มีทักษะการสรางแบบ  ตัดเย็บ  และตกแตงชุดไทยแบบตาง ๆ 
4. มีทักษะในการลองตัวและแกไขขอบกพรอง 
5. มีทักษะในการตกแตงสําเร็จและบรรจุภัณฑ 
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6. เปนคนชางสังเกต  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีความรับผิดชอบ  ประณีต รอบคอบ 
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย  และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกสวมใสชุดไทยแบบตาง ๆ ไดเหมาะสมกับโอกาส 
2. ออกแบบ วิเคราะหแบบเสื้อเพื่อการสรางแบบและตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยมและ ชุดไทย

ประยุกต 
3. สรางแบบ  ตัดเย็บ  และตกแตงชุดไทยพระราชนิยม และชุดไทยประยุกตแบบตาง ๆ 
4. ลองตัวและแกไขขอบกพรองชุดไทย 
5. ตกแตงสําเร็จและบรรจุภัณฑชุดไทย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิดและลักษณะของชุดไทยพระราชนิยมและชุดไทยประยุกต  การ
ออกแบบ  การวิเคราะหแบบเสื้อเพื่อการสรางแบบและตัดเย็บ  การเลือกและคํานวณวัสดุ  เทคนิคการ
สรางแบบ  การตัดเย็บ  การตกแตง  การลองตัวและการแกไขขอบกพรองชุดไทยพระราชนิยมและชุด
ไทยประยุกต 
 
3401 – 2109 เทคนิคการตัดเย็บเส้ือเทเลอรสตรี               3  (5) 
  (Women’s  Tailoring  Techniques) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ชนิด  ลักษณะเสือ้เทเลอรสตรี 
2. มีทักษะในการออกแบบ  วิเคราะหแบบเส้ือเพ่ือการสรางแบบและตัดเย็บเส้ือเทเลอรสตรี 
3. มีทักษะในการสรางแบบ  และตัดเย็บเส้ือเทเลอรสตรีแบบตาง ๆ 
4. ลองตัวและแกไขขอบกพรอง 
5. มีความสนใจใฝรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีความรับผิดชอบ  ประณีต  รอบคอบ  ชาง

สังเกต  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ออกแบบเส้ือเทเลอรสตรีแบบตาง ๆ  
2. วิเคราะหแบบเส้ือเพ่ือการสรางแบบและตัดเย็บเส้ือเทเลอรสตรี 
3. สรางแบบ  และตัดเย็บเส้ือเทเลอรสตรี 
4. ลองตัวและแกไขขอบกพรอง 
5. ตกแตงสําเร็จและบรรจุภัณฑเส้ือเทเลอรสตรี 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิด  ลักษณะ  เสือ้เทเลอรสตรี  การออกแบบ  การวิเคราะหแบบ  การ
เลือกและคํานวณวัสดุ  เทคนิคการสรางแบบและตัดเย็บเสื้อเทเลอรสตรี  การลองตัว  และการแกไขสวน
บกพรอง  การตกแตงสําเร็จและการบรรจุภัณฑ 
 
3401 – 2110 เสื้อผาสตรีเพื่อการคา                3  (5) 
  (Women’s  Clothing  Commercial) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรู  ความเขาใจ  เทคนิคการตัดเย็บเส้ือผาสตรีเพ่ือการคา 
2. มีทักษะในการออกแบบเสื้อผาตามความตองการของลูกคา 
3. สามารถวิเคราะหแบบเสื้อเพื่อการสรางแบบและตัดเย็บ 
4. สรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาตามความตองการของลูกคา 
5. สามารถดําเนินธุรกิจตัดเย็บเส้ือผาเพ่ือการคา 
6. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ประณีต  รอบคอบ  ซื่อสัตย  ตรงตอเวลา  ขยัน  

อดทน  และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ออกแบบเสือ้ผาตามความตองการของลูกคา 
2. วิเคราะหแบบเส้ือเพ่ือการสรางแบบและตัดเย็บเส้ือผาเพ่ือการคา 
3. สรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาตามความตองการของลูกคา 
4. ลองตัว  และแกไขสวนบกพรอง 
5. ตกแตงสําเร็จและบรรจุภัณฑเส้ือผา 
6. กําหนดราคาคาบริการ  ราคาขาย  และดําเนินธุรกิจเส้ือผาเพ่ือการคา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบ  การวิเคราะหแบบ  เทคนิคการสรางแบบ  การปรับแบบตัดและ
ตัดเย็บเสื้อผาเพื่อการคา  การลองตัวและการแกไขขอบกพรอง  การตกแตงสําเร็จ  และการบรรจุภัณฑ
เส้ือผา  การกําหนดราคาคาบริการและราคาขาย  การดําเนินธุรกิจเส้ือผาเพ่ือการคา 
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คําอธิบายรายวิชา 

สาขางานการตัดเย็บเส้ือผาบุรุษช้ันสูง 
 
3401 – 2201 กายวิภาคเพื่อการสรางแบบ               2  (3) 
  (Anatomy  for  Pattern  Making) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  สัดสวน  สรีระ  และพัฒนาการทางรางกายของมนุษย 
2. มีทักษะในการสรางแบบ  ปรับแบบ  และตัดเย็บเส้ือผาเพ่ือการลองตัว 
3. มีทักษะในการลองตัวและแกไขแบบตัด 
4. เปนคนชางสังเกต  มีความสนใจใฝรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ปฏิบัติงานดวยความ

ประณีต  รอบคอบ  ขยัน  อดทน  และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหสัดสวนรางกายมนุษย 
2. สรางแบบ  ปรับแบบ  และตัดเย็บเส้ือผาเพ่ือการลองตัว 
3. ลองตัวและแกไขขอบกพรองแบบตัด 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  สัดสวน สรีระ และพัฒนาการของรางกายมนุษย  การสรางแบบ  การ
ปรับแบบตัด  การตัดเย็บเส้ือผาเพ่ือการลองตัว  และการแกไขสวนบกพรองแบบตัด 
 
3401 – 2202 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อบุรุษ               3  (5) 
  (Men’s  Wear  Making  Techniques) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจ ชนิดและลักษณะเสื้อบุรุษแบบตาง ๆ การเลือกและคํานวณวัสดุ 
2. มีทักษะในการออกแบบ  และวิเคราะหแบบเสื้อเพื่อการสรางแบบและตัดเย็บ 
3. มีทักษะในการสรางแบบ  ปรับแบบ  ตัดเย็บ  ลองตัว  และแกไขสวนบกพรอง 
4. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน  และมีเจตคติที่ดีตอ

วิชาชีพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ออกแบบเส้ือบุรุษแบบตาง ๆ 
2. วิเคราะหแบบเส้ือเพ่ือการสรางแบบและตัดเย็บ 
3. วัดตัว  สรางแบบ  ปรับแบบ และทําเครื่องหมายบนแบบตัด 
4. ตัดเย็บ  ลองตัว  และแกไขสวนบกพรอง 
5. ตกแตงสําเร็จและบรรจุภัณฑ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิดและลักษณะเสื้อบุรุษ  การออกแบบ  การวิเคราะหแบบ การเลือก  
การคํานวณวัสดุ  เทคนิคการสรางแบบ  และตัดเย็บเส้ือบุรุษ  การลองตัวและการแกไขสวนบกพรอง  การ
ตกแตงสําเร็จและการบรรจุภัณฑ 
 
3401 – 2203 เทคนิคการตัดเย็บกางเกงบุรุษ               3  (5) 
  (Men’s  Trousers  Making  Techniques) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ชนิด  ลักษณะกางเกงบุรุษ 
2. มีทักษะในการออกแบบกางเกงบุรุษ  และวิเคราะหแบบกางเกงเพื่อการสรางแบบและตัดเย็บ 
3. มีทักษะในการสรางแบบ  ปรับแบบ  ตัดเย็บ  ตกแตง  และลองตัว 
4. มีกิจนิสัยท่ีดีตอการปฏิบัติงานและมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ออกแบบกางเกงบุรุษแบบตาง ๆ 
2. วิเคราะหแบบเส้ือเพ่ือการสรางแบบและตัดเย็บ 
3. วัดตัว  สรางแบบ  ปรับแบบ  ตัดเย็บ  ลองตัว  และแกไขสวนบกพรอง 
4. ตกแตงสําเร็จและบรรจุภัณฑ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิดและลักษณะกางเกงบุรุษ  การออกแบบ  การวิเคราะหแบบ  การ
เลือกและคํานวณวัสดุ   การวัดตัว  การสรางแบบ  การปรับแบบ  เทคนิคการตัดเย็บและตกแตง  การลอง
ตัวและการแกไขสวนบกพรอง  การตกแตงสําเร็จและการบรรจุภัณฑ 
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3401 – 2204 เทคนิคการตัดเย็บชุดกีฬา               3  (5) 
  (Sportswear  Making  Techniques) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ชนิด  ลักษณะชุดกีฬา 
2. มีทักษะในการออกแบบชุดกีฬาแบบตาง ๆ 
3. มีทักษะในการวิเคราะหแบบเสื้อเพื่อการสรางแบบและตัดเย็บชุดกีฬาแบบตาง ๆ 
4. มีทักษะในการเลือกใชวัสดุและอุปกรณชวยเย็บชุดกีฬา 
5. สรางแบบ  ปรับขยายแบบตัด  และตัดเย็บชุดกีฬา 
6. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีความขยัน  อดทน  เปนคนชางสังเกต  ประณีต รับผิดชอบ  

ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย  และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ออกแบบชุดกีฬาแบบตาง ๆ   
2. วิเคราะหแบบชุดกีฬาเพื่อการสรางแบบและตัดเย็บ 
3. เลือกและคํานวณวัสดุ  อุปกรณชวยเย็บ 
4. สรางแบบ  ปรับขยายแบบตัด  และตัดเย็บชุดกีฬาแบบตาง ๆ  
5. ลองตัวและแกไขขอบกพรอง 
6. ตกแตงสําเร็จและบรรจุภัณฑ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิด  ลักษณะชุดกีฬา  การออกแบบ  การวิเคราะหแบบ  การเลือกและ
คํานวณวัสดุ อุปกรณการสรางแบบ  การปรับขยายแบบตัด  เทคนิคการตัดเย็บชุดกีฬาแบบตาง ๆ  การ
ลองตัวและการแกไขขอบกพรอง  การตกแตงสําเร็จและการบรรจุภัณฑ 
 
3401 – 2204 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาบุรุษโอกาสพิเศษ              3  (5) 
  (Men’s  Specials wear  Making  Techniques) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับชนิดและลักษณะเสื้อผาบุรุษโอกาสพิเศษ 
2. มีทักษะในการออกแบบเสื้อผาบุรุษโอกาสพิเศษแบบตาง ๆ 
3. สามารถวิเคราะหแบบเสื้อเพื่อการสรางแบบและตัดเย็บ 
4. มีทักษะในการสรางแบบและเทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาบุรุษโอกาสพิเศษแบบตาง ๆ 
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5. มีทักษะในการลองตัวและการแกไขขอบกพรอง 
6. มีทักษะในการตกแตงสําเร็จและบรรจุภัณฑเสื้อผา 
7. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ขยัน  อดทน  ซื่อสัตย  

ตรงตอเวลา  และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ออกแบบเสื้อผาบุรุษโอกาสพิเศษแบบตาง ๆ 
2. วิเคราะหแบบเส้ือผาเพ่ือการสรางแบบและตัดเย็บ 
3. เลือก  และคํานวณวัสดุในการตัดเย็บ 
4. สรางแบบ  ตัดเย็บ  ลองตัวและแกไขสวนบกพรอง 
5. ตกแตงสําเร็จและบรรจุภัณฑ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิดและลักษณะเสื้อโอกาสพิเศษบุรุษ  การออกแบบ การวิเคราะห
แบบ  การเลือกและคํานวณวัสดุ  การตกแตง  เทคนิคการสรางแบบ  การตัดเย็บ  การลองตัวและการแกไข
สวนบกพรอง  การตกแตงสําเร็จและการบรรจุภัณฑ 
 
3401 – 2206 เทคนิคการตัดเย็บเส้ือเทเลอรบุรุษ               3  (5) 
  (Men’s  Tailoring  Making  Techniques) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจชนิดลักษณะเสื้อเทเลอรบุรุษ   
2. มีทักษะในการออกแบบและวิเคราะหแบบเสื้อเพื่อการสรางแบบและตัดเย็บ 
3. การเลือกและคํานวณวัสดุในการตัดเย็บเส้ือเทเลอรบุรุษ 
4. มีทักษะในการสรางแบบ  ตัดเย็บ  การใชผารองใน  ซับใน  การลองตัวและแกไขสวน

บกพรอง 
5. มีทักษะในการตกแตงสําเร็จและบรรจุภัณฑ 
6. เปนคนชางสังเกต  มีความสนใจใฝรู  มีความรับผิดชอบ  มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานและ

มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ออกแบบเส้ือเทเลอรบุรุษแบบตาง ๆ 
2. วิเคราะหแบบเส้ือเพ่ือการสรางแบบและตัดเย็บ 
3. วัดตัว  สรางแบบ  และทําเครื่องหมายบนแบบตัด 
4. ตัดเย็บ  ลองตัว  และแกไขสวนบกพรอง 
5. ตกแตงสําเร็จและบรรจุภัณฑ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิดและลักษณะเสื้อเทเลอรบุรุษ การออกแบบ  การวิเคราะหแบบ  
การเลือกและคํานวณวัสดุ  เทคนิคการสรางแบบ  การตัดเย็บเสื้อเทเลอรบุรุษ  เทคนิคการใชผารองใน  
ซับใน  การลองตัวและการแกไขสวนบกพรอง  การตกแตงสําเร็จและการบรรจุภัณฑ 
 
3401 – 2207 เสื้อผาบุรุษเพื่อการคา                3  (5) 
  (Men’s  Commercial  Wear) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  เทคนิคการตัดเย็บเส้ือผาบุรุษเพ่ือการคา 
2. มีทักษะในการออกแบบเสื้อผาตามความตองการของลูกคา 
3. มีทักษะในการวิเคราะหแบบเสื้อเพื่อการสรางแบบและตัดเย็บ 
4. ตัดเย็บเส้ือผาตามความตองการของลูกคา 
5. ดําเนินธุรกิจเส้ือผาเพ่ือการคา 
6. มีวินัย  ความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย  และมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ  เปนคนสนใจใฝรู  มี

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ชางสังเกต  ขยัน  อดทน  ซื่อสัตย  มีความรับผิดชอบ  ตรงตอเวลา
และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหรูปรางลูกคาเพ่ือการออกแบบและตัดเย็บ 
2. ออกแบบเสือ้ผาตามความตองการของลูกคา 
3. วิเคราะหแบบเส้ือผาเพ่ือการสรางแบบและตัดเย็บ 
4. ตัดเย็บเส้ือผา  ลองตัวและแกไขสวนบกพรองตามความตองการของลูกคา 
5. ตกแตงสําเร็จและบรรจุภัณฑ 
6. ดําเนินธุรกิจการตัดเย็บเส้ือผา 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การออกแบบ  การวิเคราะหแบบ  และเทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาบุรุษ
เพ่ือการคา  การปรับแบบการตัดเย็บ  การลองตัว  การคํานวณราคา  และการดําเนินธุรกิจ    ตัดเย็บเสื้อผา
บุรุษเพ่ือการคา 
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คําอธิบายรายวิชา 

สาขางานธุรกิจผาและเคร่ืองแตงกาย 
 
3401 – 2301 เทคนิคการยอมสี                3  (4) 
  (Dyeing  Techniques) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจคุณสมบัติของสียอม  วัสดุสิ่งทอและกระบวนการยอมสีสิ่งทอ 
2. มีทักษะในการยอมสีสิ่งทอดวยเทคนิควิธีตาง ๆ 
3. มีทักษะในการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพชิ้นงาน 
4. สามารถกําหนดคาบริการและราคาจัดจําหนาย 
5. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  รักษาสิ่งแวดลอม  ใชพลังงานอยางคุมคาและถูกวิธี 
6. เปนคนชางสังเกต  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  รับผิดชอบ  ขยัน  อดทน  และมีเจตคติที่ดีตอ

งานอาชีพ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจกระบวนการยอมสีสิ่งทอ 
2. ยอมสีสิ่งทอโดยใชเทคนิควิธีตาง ๆ 
3. ตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน 
4. กําหนดราคาคาบริการและจัดจําหนาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ประวัติของสียอม  ประเภทและคุณสมบัติของสี  วัสดุ  อุปกรณ  
หลักการยอมสี  เทคนิคการยอมสี  การมัดยอม  การทําบาติก  การตรวจสอบคุณภาพและการคํานวณราคา 
 



 

หลักสูตร  ปวส.  2546  ประเภทวิชาคหกรรม 

121

3401 – 2302 เทคนิคการทอผาพ้ืนเมือง                3  (5) 
  (Local  Textiles  Weaving  Techniques) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ประวัติการทอผาพ้ืนเมืองภาคตาง ๆ  
2. มีทักษะในการออกแบบและวิเคราะหลายทอผาพื้นเมือง 
3. มีทักษะในการเลือกใชวัสดุ  เคร่ืองมือ  อุปกรณในการทอผา 
4. มีทักษะในการทอผาพื้นเมือง  และตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 
5. มีทักษะในการตกแตงสําเร็จสิ่งทอ 
6. เห็นคุณคาของศิลปะวัฒนธรรม อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ออกแบบลายทอผาพื้นเมือง 
2. วิเคราะหลายทอผาพ้ืนเมือง 
3. ทอผาพ้ืนเมือง 
4. ตรวจสอบคุณภาพช้ินงานและตกแตงสําเร็จ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ประวัติการทอผาพ้ืนเมือง  การออกแบบและการวิเคราะห          ลายผา
ทอพื้นเมือง  จัดเตรียมวัสดุ  เคร่ืองมือ  และอุปกรณทอผาพื้นเมือง  เทคนิควิธีทอผาพื้นเมืองแบบตาง ๆ  
ตรวจสอบคุณภาพผาทอ  และการตกแตงสําเร็จสิ่งทอ 
 
3401 – 2303 เทคนิคการตัดเย็บชุดนอน               3  (5) 
  (Nightgown  Making  Techniques)   
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ชนิด  ลักษณะชุดนอนแบบตาง ๆ 
2. มีทักษะในการออกแบบ  และวิเคราะหแบบเสื้อเพื่อการสรางแบบและตัดเย็บ 
3. มีทักษะในการสรางแบบ  ตัดเย็บ  และตกแตงชุดนอนแบบตาง ๆ   
4. มีทักษะในการลองตัวและแกไขขอบกพรอง 
5. เปนคนชางสังเกต  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ขยัน  อดทน  รับผิดชอบ  และมีเจตคติที่ดีตอ

งานอาชีพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ออกแบบและวิเคราะหแบบเสื้อเพื่อการสรางแบบและตัดเย็บ 
2. เลือกและคํานวณวัสดุในการตัดเย็บ 
3. สรางแบบ  ตัดเย็บและตกแตงชุดนอนแบบตาง ๆ 
4. ตกแตงสําเร็จและบรรจุภัณฑ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิด  ลักษณะชุดนอน  การออกแบบ  การวิเคราะหแบบ การเลือกและ
คํานวณวัสดุ   การสรางแบบ   การตัดเย็บและตกแตงชุดนอน  การลองตัวและ  การแกไขขอบกพรอง  
การตกแตงสําเร็จและบรรจุภัณฑ 
 
3401 – 2304 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาวัยรุน               3  (5) 
  (Teenager  Clothing  Making  Techniques) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีทักษะในการออกแบบเสื้อผาวัยรุน 
2. มีทักษะในการวิเคราะหแบบเสื้อเพื่อการสรางแบบและตัดเย็บ 
3. เลือกใชและคํานวณวัสดุ  อุปกรณการตัดเย็บ 
4. มีทักษะในการสรางแบบ  ตัดเย็บ  ตกแตง  ลองตัว  และแกไขสวนบกพรอง 
5. มีทักษะในการตกแตงสําเร็จและบรรจุภัณฑ 
6. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ขยัน  อดทน  และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ออกแบบเส้ือผาวัยรุนแบบตาง ๆ  
2. วิเคราะหแบบเส้ือเพ่ือการสรางแบบและตัดเย็บ 
3. เลือกใชและคํานวณวัสดุ  อุปกรณในการตัดเย็บ   
4. สรางแบบ  ตัดเย็บ  ตกแตง  ลองตัวและแกไขสวนบกพรอง 
5. ตกแตงสําเร็จและบรรจุภัณฑเส้ือผา 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิดและลักษณะเสื้อผาวัยรุน  การออกแบบ  การวิเคราะห แบบเสื้อ 
การเลือกใชและคํานวณวัสดุอุปกรณ  เทคนิคการสรางแบบ  การปรับขยายแบบตัด  การตัดเย็บและ   
ตกแตงเส้ือผาวัยรุน  การลองตัวและแกไขสวนบกพรอง  การตกแตงสําเร็จและการบรรจุภัณฑ 
 
3401 – 2305 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาครอบครัว              3  (5) 
  (Family  Clothing  Making  Techniques) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ชนิดและลักษณะเสื้อผาของบุคคลวัยตาง ๆ 
2. มีทักษะในการออกแบบ   สรางแบบ   เลือกและคํานวณวัสดุ  ตัดเย็บตกแตงเสื้อผา             

ครอบครัว 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ประหยัด  รับผิดชอบ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหวัสดุเพ่ือการออกแบบและตัดเย็บเส้ือผาครอบครัว 
2. ออกแบบตัดเย็บ  และตกแตงเสื้อผาของบุคคลเพศและวัยตาง ๆ ในครอบครัว 
3. ตรวจสอบคุณภาพงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   ชนิดและลักษณะเสื้อผาของบุคคลวัยตาง  ๆ ในครอบครัว การ
ออกแบบ การวิเคราะหแบบ และการปรับแบบ การเลือกและคํานวณวัสดุ  เทคนิคการออกแบบ  การปรับ
แบบ  การตกแตง  และการตัดเย็บเส้ือผาครอบครัว 
 
3401 – 2306 เทคนิคการดัดแปลงแกไขเส้ือผา               3  (5) 
  (Apply  and  Repair  Clothing  Techniques) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. สามารถวิเคราะหลักษณะสวนประกอบของเสื้อผาที่นํามาดัดแปลง 
2. มีทักษะในการออกแบบ  ดัดแปลงแกไขเสื้อผาแบบตาง ๆ 
3. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการตกแตง 
4. มีความรับผิดชอบ  ชางสังเกต  มีความประณีต  รอบคอบและมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหลักษณะสวนประกอบเสื้อผาที่นํามาดัดแปลง 
2. ออกแบบและเลือกใชวัสดุตกแตง 
3. ดัดแปลงแกไขเสือ้ผา 
4. ตกแตงสําเร็จ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  เสื้อผาที่นํามาดัดแปลง  การวิเคราะหลักษณะสวนประกอบของเสื้อผา  
การออกแบบ  เทคนิคการดัดแปลงและตกแตงเสื้อผา  การตกแตงสําเร็จ 
 
3401 – 2307 เทคนิคการปกจักร                3  (5) 
  (Embroidering  Techniques) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจความรูพื้นฐานในการปกจักร 
2. มีทักษะในการเลือกใชวัสดุ  อุปกรณในการปกจักร 
3. มีทักษะในการออกแบบลายปก  และปกลวดลายดวยจักรธรรมดาและจักรพิเศษ 
4. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และสามารถพัฒนางานได 
5. มีความรับผิดชอบ  ประณีต  รอบคอบ  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย  และมีเจตคติ

ท่ีดีตองานอาชีพ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจความรูพื้นฐานในการปกจักร 
2. ออกแบบลาย  และวิเคราะหลายปกเพื่อการเลือกใชวัสดุอุปกรณ 
3. เลือกวัสดุ  อุปกรณและเทคนิควิธีปก 
4. ปกลวดลายดวยจักรธรรมดา  และจักรพิเศษ 
5. ตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรูพื้นฐานในการปกจักร การออกแบบลายปก และการวิเคราะห
ลายปก  การเลือกใชวัสดุ  อุปกรณ  การปกจักรธรรมดา และจักรพิเศษ  เทคนิคการปกจักรลักษณะตาง ๆ  
การตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน 
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3401 – 2308 เทคนิคการตัดเย็บเครื่องใชในบาน               3  (5) 
  (Household  Appliance  Making  Techniques) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจชนิดและลักษณะของเครื่องใชในบาน 
2. มีทักษะในการออกแบบ  วิเคราะหแบบ 
3. สามารถเลือกและคํานวณ  วัสดุ  และอุปกรณ 
4. มีทักษะในการสรางแบบและตัดเย็บเครื่องใชในบาน 
5. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ขยัน  ประหยัด  อดทนและมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจความรูพ้ืนฐานในการตัดเย็บเคร่ืองใชในบาน 
2. ออกแบบ  วิเคราะหแบบ  เลือก  และคํานวณวัสดุ 
3. สรางแบบ  ตัดเย็บ  และตกแตงเครื่องใชในบาน 
4. ตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรูพื้นฐานในการตัดเย็บเคร่ืองใชในบาน ชนิดและลักษณะของ
เคร่ืองใชภายในบาน  การออกแบบ  การเลือกและคํานวณวัสดุและอุปกรณ  การสรางแบบ  การตัดเย็บ
และตกแตงเครื่องใชในบาน  การตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน 
 
3401 – 2309 ธุรกิจงานผาสําหรับสัตวเลี้ยง               3  (5) 
  (Business  Wear  for  Houseanimal) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจชนิดและลักษณะโครงสรางของสัตวเลี้ยง 
2. สามารถคํานวณวัสดุ  อุปกรณในการตัดเย็บ 
3. สามารถวิเคราะหความตองการของตลาด 
4. มีทักษะในการออกแบบเสื้อผาสําหรับสัตวเลี้ยง 
5. มีทักษะในการวิเคราะหแบบเสื้อเพื่อการสรางแบบและตัดเย็บ 
6. มีทักษะในการสรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาสัตวเลี้ยง 
7. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหความตองการเสื้อผาสัตวเลี้ยงของตลาด 
2. วิเคราะหโครงสรางสัตวเล้ียงชนิดตาง ๆ 
3. ออกแบบ  สรางแบบ  ตัดเย็บ  และตกแตงเสื้อผาสัตวเลี้ยงชนิดตาง ๆ 
4. ตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิดและลักษณะโครงสรางของสัตวเลี้ยง  เลือกและคํานวณวัสดุ  
อุปกรณ  การออกแบบ  การสรางแบบและตัดเย็บ  วิเคราะหตลาด  การคํานวณราคา  และการดําเนินธุรกิจ
งานเสื้อผาสําหรับสัตวเลี้ยง 
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คําอธิบายรายวิชา 
วิชาชีพธุรกิจ 

 
3200 – 1002 กฎหมายธุรกิจ                3  (3) 
  (Business  Law) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูในหลักกฎหมายที่สําคัญในทางธุรกิจ 
2. ทราบถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกตองตามกฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญาตาง ๆ 
3. ทราบถึงปญหาและการแกไขปญหาเบื้องตนในทางธุรกิจ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักกฎหมายที่สําคัญ ๆ ในทางธุรกิจ 
2. เขาใจขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจงานตาง ๆ 
3. นําความรู  กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจไปใชในการประกอบธุรกิจตาง ๆ 
4. แกไขปญหาเบื้องตนในทางกฎหมาย  รวมทั้งนําไปประยุกตใชในทางธุรกิจและการดําเนิน

ชีวิต 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับบุคคล  นิติกรรม  หน้ี  เอกเทศสัญญาที่สําคัญ  ไดแก  ซื้อขาย  แลกเปลี่ยน  เชา
ทรัพย  เชาซื้อ  จางแรงงาน  จางทําของ  ฝากทรัพย  ยืม  ค้ําประกัน  จํานอง  จํานํา  ตัวแทน  นายหนา  
ประนีประนอมยอมความ  ต๋ัวเงิน  และพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค  การจัดต้ัง  
การดําเนินงาน   หางหุนสวน  บริษัทจํากัด   และบริษัทมหาชนจํากัด   พระราชบัญญัติลมละลาย  
พระราชบัญญัติโรงงาน 
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3200 – 1003 หลักการจัดการ                3  (3) 
  (Principles  of  Management) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการจัดการ 
2. เขาใจแนวคิด  ความเปนมาในการจัดการ 
3. มีความรูความเขาใจหนาที่และกระบวนการในการจัดการ 
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ   ประกันสังคม   และการจัดการโดยนํา

เทคโนโลยีสมัยใหมมาใชไดอยางเหมาะสม 
5. นําความรูในการจัดการไปประยุกตใชในงานอาชีพสาขาตาง ๆ ได 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  กระบวนการของการจัดการ 
2. สามารถจัดทําโครงการและปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย 
3. เห็นคุณคา  ความสําคัญของหลักการจัดการ  สามารถปฏิบัติงานโดยใชหลักวิชาการอยาง

เหมาะสมและมีเหตุผล 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักการจัดการ   ความเปนมาและแนวคิดในการจัดการ  
หลักการและกระบวนการจัดการ  การวางแผน  การจัดองคการ  การจัดการงานบุคคล การอํานวยการ  
การกํากับดูแล  แรงงานสัมพันธและประกันสังคม  การนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการจัดการ  การ
ประยุกตหลักการจัดการในงานอาชีพ 
 
3200 – 1004 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ             3  (3) 
  (Introduction  to  Business  Operations) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. สามารถอธิบายลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทตาง ๆ ได 
2. สามารถอธิบายองคประกอบที่ใชในการประกอบธุรกิจไดอยางถูกตอง 
3. สามารถแกไขปญหาในการดําเนินธุรกิจไดอยางถูกตอง 
4. สามารถนําทฤษฎีตาง ๆ ในการบริหารไปใชในการประกอบธรุกิจไดอยางถกูตอง 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เลอืกประเภทธรุกิจไดเหมาะสม 
2. กําหนดองคประกอบของธรุกิจได 
3. แกไขปญหาหรือสถานการณของธุรกิจได 
4. เลือกใชทฤษฎีการบริหารไดเหมาะสม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทตาง ๆ  และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจ  ไดแก  การจัดการ  การบัญชี  การเงิน  การตลาด  การบริหารงานบุคคล  การบริการสํานักงาน  ซึ่ง
ครอบคลุมเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ  แนวทางการประกอบธุรกิจ  ตลอดจนศึกษาปญหาที่เกี่ยวของ
ในการดําเนินธุรกิจ  ตลอดจนจรรยาบรรณของธรุกิจ 
 
3200 – 1005 หลักการตลาด                3  (3) 
  (Principles  of  Marketing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานการตลาด 
2. มีความเขาใจในการบริหารงานทางการตลาด 
3. มีความรูสวนผสมทางการตลาด และกลยุทธทางการตลาด 
4. สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการประกอบธุรกิจและชีวิตประจําวัน 
5. มีจิตสาํนึกและจรรยาบรรณในการนําหลกัการตลาดไปใชในวิชาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกหลักการสวนผสมทางการตลาดและกลยุทธการตลาด 
2. วิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง  โอกาส  อุปสรรคของการตลาด 
3. เขียนแผนธุรกิจ  แผนการตลาดและแผนการขาย 
4. ใชเทคโนโลยีในงานดานการตลาด 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของหลักการตลาด  ในฐานะที่เปนกิจกรรม หลักทาง
ธุรกิจ  โดยศึกษาแนวความคิดทางการตลาด  และหลักการตลาดสมัยใหม  กิจกรรมและหนาที่ทางการ
ตลาด  การแบงสวนตลาด  สวนผสมทางการตลาด  กลยุทธทางการตลาด  อิทธิพลและสภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจ  สังคม  ที่มีตอพฤติกรรมผูบริโภค  การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานดานการตลาด  
จรรยาบรรณดานการตลาด 
 
3200 – 1006 การบัญชีการเงิน                3  (4) 
  (Financial  Accounting) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจแมบทการบัญชี  และ  พ.ร.บ.  การบัญชี 
2. มีทักษะในการบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชีของกิจการใหบริการและพาณิชยกรรม 
3. มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยหมุนเวียน  ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ      หนี้สิน

หมุนเวียน  และสวนของเจาของ 
4. มีทักษะในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรม  และระบบใบสําคัญ 
5. รูถึงคุณคาของการนําขอมูลทางการบัญชีไปใชในธุรกิจ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บันทึกบัญชีและทํางบการเงินสําหรับกิจการใหบริการ   พาณิชยกรรม  และกิจการ         

อุตสาหกรรม 
2. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสด  ลูกหนี้  ต๋ัวเงินรับ – จายสินคา  ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ  

เจาหน้ีการคา  คาใชจายคางจาย  และสวนของเจาของ 
3. บันทึกบัญชีตามระบบใบสําคัญ 
4. นําความรูในหลักการบัญชีไปใชในธุรกิจแตละประเภทไดเหมาะสม 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  แมบทการบัญชี  วิเคราะหรายการคา  บันทึกรายการในสมุด ข้ันตน  
บัญชีแยกประเภท  ทํางบทดลอง  บันทึกรายการปรับปรุง  และปดบัญชี  จัดทํางบการเงิน  ของกิจการ
ใหบริการ  และซื้อขายสินคา  บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสด  ลูกหนี้  ต๋ัวเงินรับ – จาย  สินคา  ที่ดิน  อาคาร
และอุปกรณ  เจาหน้ีการคา  คาใชจายคางจาย  และสวนของเจาของ  การบัญชีอุตสาหกรรม  และระบบ
ใบสําคัญ 
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3200 – 1007 เทคนิคการปฏิบัติงานสํานักงาน              3  (4) 
  (Office  Operations) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความเขาใจในการปฏิบัติงานสํานักงาน 
2. มีทักษะในการผลิตเอกสารรูปแบบตาง ๆ 
3. มีทักษะในการใชเครื่องใชสํานักงาน 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติงานในสํานักงาน 
2. ผลิตเอกสารในรูปแบบตาง ๆ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานการติดตอสื่อสารธุรกิจ  งานดานการใหบริการเกี่ยวกับเอกสาร  
งานผลิตเอกสารรูปแบบตาง ๆ  งานการใชเคร่ืองใชสํานักงานที่ทันสมัย   การบํารุงรักษาเคร่ืองใช
สํานักงาน  งานรวบรวมเก็บรักษาขอมูล  และการนําไปใชประโยชน  งานการบันทึกและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
 
3200 – 1008 พฤติกรรมบริการ               3  (3) 
  (Behavioral  Services  and  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในดานจิตวิทยา  การติดตอสื่อสาร  การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษย
สัมพันธ 

2. มีทักษะในพฤติกรรมการบริการท่ีเหมาะสม 
3. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใหบริการแกผูมารับบริการไดเหมาะสม 
2. เลือกวิธีการติดตอสื่อสารไดอยางเหมาะสม 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาและจิตวิทยาในอุตสาห-
กรรมการบริการ  หลักมนุษยสัมพันธ  หลักการสื่อสาร  ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ  ศิลปะใน
การตอนรับ  ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคในอุตสาหกรรมการบริการ  และหลักการประชาสัมพันธ
ในอุตสาหกรรมการบริการ 
 
3200 – 1009  การภาษีอากร             3  (3) 
  (Taxation) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูเกี่ยวกับภาษีประเภทตาง ๆ  ท่ีมีการจัดเก็บ 
2. มีความรูเกี่ยวกับวิธีการคํานวณภาษีแบบตาง ๆ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมาย

กําหนด 
3. นําไปใชในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพได 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เลือกแบบประเมินภาษีตามประเภทไดถูกตอง 
2. คิดคํานวณภาษีตามกฎหมายประมวลรัษฎากรตามที่กําหนดได 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและการนําเสนอภาษีที่ตองทํา  และคําสั่งรัฐบาลใหถูกตองตาม
แบบที่กําหนด  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  ภาษีเงินไดนิติบุคคล  ภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  และ
ภาษีอื่น ๆ  การนําสงคาธรรมเนียมตาง ๆ  โดยเนนการปฏิบัติเปนหลัก  และความ      รับผิดชอบทางอายา
ตามกฎหมาย 
 
3200 – 1010  กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม          3  (3) 
  (Labour  Relations  and  Social  Security  Act) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในการจัดทําสัญญาจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
2. มีความรูความเขาใจในสิทธิตามกฎหมายคุมครองแรงงาน  กฎหมายเงินทดแทน  กฎหมาย

แรงงานสัมพันธ  กฎหมายแรงงานสัมพันธในรัฐวิสาหกิจ 
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3. มีความรูความเขาใจขั้นตอนวิธีการเบื้องตนในการใชสิทธิตามกฎหมายแรงงานในขั้นการ
ระงับขอพิพาทแรงงานเจาพนักงานและในชั้นศาล 

4. มีความรู  ความเขาใจในกฎหมายประกันสังคม 
5. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรมเกี่ยวกับหลักทั่วไปและ

สัญญาจางแรงงาน 
6. มีความรูความเขาใจในการจัดทําสัญญาจางแรงงานและเอกสารเกี่ยวกับการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย 
7. มีความรูความเขาใจในกฎหมายจัดหางานและคุมครองคนหางานรวมทั้งกฎ   ระเบียบ

ขอบังคับที่เกี่ยวของ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจถึงสิทธิหนาที่ของลูกจาง  นายจางตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจางแรงงาน 
2. เขาใจถึงกระบวนการขั้นตอนในการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองแรงงาน  เงิน

ทดแทน  การจัดต้ังสหภาพแรงงาน  การจัดตั้งสมาคมนายจาง 
3. เขาใจถึงหลักประกันตามสัญญาจางแรงงานของลูกจางในกรณีเลิกจางหรือสัญญาจางสิ้นสุด

ลง 
4. สามารถใชสิทธิตามกฎหมายแรงงาน  กฎหมายประกันสังคมไดอยางถูกตอง 
5. สามารถจัดทําสัญญาจางแรงงานและเอกสารเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยไดอยาง

ถูกตองเปนธรรม 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงานตามกฎหมายแพงและพาณิชย  พระราชบัญญัติวาดวย ขอสัญญา
ที่ไมเปนธรรมเกี่ยวกับหลักทั่วไปและสัญญาจางแรงงาน   สัญญาที่เกี่ยวของกับการจางแรงงาน  เชน  
สัญญาค้ําประกันและความรับผิดทางละเอียดของลูกจาง  นายจางตอบุคคลภายนอก  กฎหมายคุมครอง
แรงงานเกี่ยวกับคาจาง  คาลวงเวลา  คาทํางานในวันหยุด  คาลวงเวลาในวันหยุด  วันและเวลาทํางานปกติ  
เวลาพัก  วันหยุด  วันลา  ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน  สวัสดิการและ
กองทุนสงเคราะหลูกจาง  การเลิกจาง  สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา  คาชดเชย  คาชดเชยพิเศษ  
คาเสียหายกรณีเลิกจางที่ไมเปนธรรม  ขอบังคับเกี่ยวกับ การทํางาน การรองทุกข  กฎหมายแรงงาน
สัมพันธ  เกี่ยวกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง การยื่นขอเรียกรอง  การเจรจาขอเรียกรอง  การจัดทํา
และผลบังคับของขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ การจาง  องคกรนายจางลูกจาง ขอพิพาทแรงงานและการระงับ
ขอพิพาทแรงงาน การกระทําอันไมเปนธรรม  การดําเนินคดีในศาลแรงงาน  กฎหมายประกันสังคม  
กฎหมายเงินทดแทนและพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาท่ีไมเปนธรรม 
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3200 – 1011 กฎหมายเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา            3  (3) 
  (Intellectual  Property  Act) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิประโยชนในสิ่งที่บุ คคลไดประดิษฐ       
คิดคนขึ้นตามกฎหมาย 

2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายเครื่องหมายทางการคา  กฎหมายลิขสิทธิ์  กฎหมายสิทธิบัตร 
3. มีความรูความเขาใจในการบังคับเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา  การระงับขอพิพาทเกี่ยวกับ

ทรัพยสินทางปญญา 
4. มีความรูความเขาใจในอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์  การคุมครองสิทธิ นักแสดง  

สิทธิบัตร 
5. มีความรูความเขาใจในกฎกระทรวง  ประกาศกระทรวง  ระเบียบในทางปฏิบัติที่ เกี่ยวของ

กับทรัพยสินทางปญญา 
6. นําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองหรือผูอ่ืนในการคุมครองสิทธิตาง ๆ  

ตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญา 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจถึงสิทธิประโยชนที่กฎหมายใหการคุมครองดานทรัพยสินทางปญญา 
2. เขาใจถึงสภาพบังคับทางกฎหมายกรณีมีการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
3. เขาใจขั้นตอนวิธีการในการดําเนินการระงับขอพิพาทเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาในทาง

ละเมิด 
4. เขาใจถึงวิธีการจัดการทรัพยสินทางปญญาในทางธุรกิจใหเกิดประโยชนสูงสุดตามที่

กฎหมายกําหนด 
5. เขาใจถึงวิธีปฏิบัติในการขอความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา  กฎหมายเคร่ืองหมายการคา  กฎหมายลิขสิทธิ์  กฎหมาย
สิทธิบัตร  การคุมครองทรัพยสินทางปญญาของชาวตางประเทศ  การบังคับสิทธิเกี่ยวกับทรัพยสินทาง
ปญญาและการระงับขอพิพาทเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาในทางศาลและในชั้นอนุญาโตตุลาการ  
ประกาศกระทรวงพาณิชย  กฎกระทรวง  กฎ  ระเบียบที่เกี่ยวของและอนุสัญญาวาดวยการคุมครอง
ลิขสิทธิ์ หรือการคุมครองสิทธิของนักแสดง   
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3202 – 2001 การจัดการขาย             3  (3) 
  (Sales  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูและความเขาใจวิธีการจัดการขายอยางมีระบบ 
2. มีทักษะในการประกอบอาชีพงานขาย 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการขาย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนแผนภูมิโครงสรางการจัดองคการฝายขาย 
2. ฝกอบรมพนักงานขาย กําหนดอาณาเขตขาย โควตาการขายและจัดทํารายงานการขาย 
3. ออกแบบเคร่ืองมือประเมินผลการปฏิบัติงานขาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการจัดการขาย  บทบาทความสําคัญของโครงสราง  และ การจัดรูป
องคการฝายขาย  เทคนิคการจูงใจและการควบคุมพนักงานขาย   การฝกอบรมพนักงานขาย  การจาย
คาตอบแทน  การกําหนดอาณาเขตขาย  โควตาการขาย  การทํารายงานการขาย             ผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานขาย  การประเมินผลการปฏิบัติงานขาย 
 
3202 – 2002  การวิจัยตลาด                3  (3) 
  (Marketing  Research) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจข้ันตอนในการปฏิบัติงานวิจัย 
2. มีทักษะจัดทํา เค ร่ืองมือการวิจัย   การวางแผน   การเก็บรวบรวมขอมูล   การแปล       

ความหมายและการนําเสนอ 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยตลาดที่ชวยสนับสนุนกิจกรรมของธุรกิจ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ออกแบบเคร่ืองมือ  วางแผนการวิจัย  เก็บรวบรวมขอมูล  การแปลความหมาย 
2. การนําเสนอและติดตามผลการวิจัย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของการวิจัยตลาด  ประเภทของการวิจัยตลาด  หลักการและ
ขั้นตอนในกระบวนการวิจัย  เคร่ืองมือทางการวิจัย  ขอบเขตการวิจัย  การวางแผนการวิจัย  การเก็บ
รวบรวมขอมูล  การวิเคราะหการอานและแปลความหมายของขอมูล   การนําเสนอและการติดตาม
ผลการวิจัยโดยเนนการปฏิบัติงานจริง 
 
3202 – 2005 การสงเสริมการขาย               3  (3) 
  (Sales  Promotion) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจสวนผสมการสงเสริมการขาย  (Sales  Promotion  Mix) 
2. มีทักษะจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย 
3. ตระหนักถึงความรับผิดชอบและซื่อสัตยตออาชีพการสงเสริมการขาย 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนแผนงานกิจกรรมการสงเสริมการขาย 
2. เลือกเครื่องมือที่ใชในการสงเสริมการขายไดตรงกับกลุมเปาหมาย 
3. ออกแบบเคร่ืองมือประเมินการสงเสริมการขาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการสงเสริมการขาย  วัตถุประสงคและ
ประโยชนของการสงเสริมการขาย  อุปสรรคและปจจัยที่มีผลตอการสงเสริมการขาย   การวางแผน
สงเสริมการขาย  เคร่ืองมือในการสงเสริมการขาย    แนวทางเลือกเทคนิคตาง ๆ  ในการสงเสริมการขาย  
การสงเสริมการขายมุงสูผูบริโภค  คนกลางและพนักงานขาย  การทดสอบและประเมินผลการสงเสริม
การขาย 
 
3202 – 2006 พฤติกรรมผูบริโภค            3  (3) 
  (Customer  Behavior) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 
2. มีทักษะกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 
3. ตระหนักถึงมูลเหตุและแจงจูงใจในการซื้อของผูบริโภคทั้งทางตรงและทางออม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนรูปแบบพฤติกรรมผูบริโภคท่ีเปนสาเหตุจูงใจตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ 
2. ประยุกตการใชทฤษฎีแหงความตองการและทฤษฎีการจูงใจ 
3. เขียนกระบวนการยอมรับและการเผยแพรนวัตกรรม 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ของผูบริโภค  รูปแบบตาง ๆ  ของกระบวนการตัดสินใจซื้อ  มูลเหตุจูงใจการซ้ือท้ังทางตรงและทางออม  
อิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่มีตอการซื้อ 
 
3202 – 2011 การบริหารการจัดซือ้               3  (3) 
  (Purchasing  Management) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. เขาใจลําดับขั้นตอนและระเบียบวิธีการจัดซื้อของหนวยงานภาครัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ 

หนวยงานภาคเอกชน 
2. มีทักษะในการใชเอกสารและเทคโนโลยี 
3. ตะหนักถึงความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย  และมีความรูสึกการมีสวนเปนเจาของ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียน  Flow  Chart  ลําดับขั้นตอนและวิธีการสั่งซื้อของหนวยงานเอกชนและรัฐบาล 
2. จัดเก็บเอกสารการจัดซื้อ และควบคุมปริมาณการจัดซื้อ  สัญญาณเตือนปริมาณสินคาใน

คลังสินคา  โดยใชระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อวัตถุดิบ  สวนประกอบ  วัสดุ  สินคาสําเร็จรูป  ระเบียบ
วิธีการจัดซื้อ  เทคนิคการเจรจาตอรอง  การกําหนดปริมาณการจัดซื้อ  จังหวะและชวงเวลาที่เหมาะสมใน
การจัดซื้อ  การเลือกและหาแหลงซื้อ  การควบคุมสินคาคงคลัง  การตัดสินใจการผลิตหรือเลือกซื้อ  
วิธีการควบคุมและประเมินผลการจัดซื้ออยางมีประสิทธิภาพ 
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3211 – 2001  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจคาปลีก          3  (3) 
  (Fundamentals  of  Retail  Business) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจวิวัฒนาการ  ประเภท  และสวนผสมทางการตลาดของธุรกิจคาปลีก 
2. มีทักษะในการจัดสภาพแวดลอม  และแผนผังการดําเนินงานรานคาปลีก 
3. ตระหนักถึงการดําเนินงานธุรกิจคาปลีก ที่สอดคลองกับกฎหมาย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหสวนผสมทางการตลาดธุรกิจคาปลีก 
2. วิเคราะหสภาพแวดลอม  และแผนผังการดําเนินงานรานคาปลีก 
3. จัดการสงเสริมการขายของรานคาปลีก 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความเปนมาและวิวัฒนาการของธุรกิจคาปลีก   ประเภทของธุรกิจคาปลีก  
สวนผสมทางการตลาดของการดําเนินงานธุรกิจคาปลีก  ไดแก  ทําเลที่ต้ังราน  การคัดเลือก         การ
จัดซื้อ  การจัดเก็บ  และการต้ังราคาสินคา  การโฆษณา  ลักษณะของการขาย  และการบริการ ที่ดี  การ
สงเสริมการขาย  และการประชาสัมพันธ  สภาพแวดลอมและบรรยากาศของราน  แผนผังของราน  
เทคโนโลยีที่ใชในธุรกิจคาปลีก  และกฎหมายที่เกี่ยวของในการดําเนินงานธุรกิจคาปลีก 
 
3211 – 2002 การบริหารรานคาปลีก            3  (4) 
  (Retail  Store  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจหลัก  และวิธีการบริหารรานคาปลีก 
2. มีทักษะของการบริหาร  และจัดการรานคาปลีก 
3. ตระหนักถึงวิธีการบริหาร  และจัดการรานคาปลีก 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนกระบวนการบริหาร และจัดการรานคาปลีก 
2. จัดทํางบประมาณการเงิน  และรายการคาใชจายของการบริหารรานคาปลีก 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารรานคาปลีกในดานการจัดการดานการเงิน  การดูแลผล
ประกอบการของรานใหเปนไปตามเปาหมาย  การดูแลรักษาสภาพราน  กลุมสินคา / แผนกและความ
ปลอดภัย  การบริหารขอมูล  และการนําเทคโนโลยีเขามาประยุกตใช 
 
3211 – 2003 การบริการลูกคา             3  (3) 
  (Customer  Service) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจความสําคัญ  และประเภทของการบริการลกูคา 
2. เกิดทักษะในการใหบริการ และตอนรับลูกคา 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการใหบริการ  และตอนรับลูกคาเพื่อเพิ่มยอดขาย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายความสําคัญ และประเภทของการบริการลกูคา 
2. ใหบริการ และตอนรับลูกคาในสถานการณจําลอง 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญของการใหบริการ  และผลที่ไดรับ  ประเภทของการบริการ  
ระดับการบริการ  การพัฒนาและปรับปรุงตนเองเพื่อใหสอดคลองกับการใหบริการ  ศิลปะการใหบริการ  
เทคนิคการบริการลูกคา  การตอบสนองพฤติกรรมของผูบริโภค  มาตรฐานการบริการ  การจัดการขอ
รองเรียนของลูกคา  ระบบการบริหาร  และสรางความสัมพันธกับลูกคา   
 
3211 – 2005 การบริหารทรัพยากรบุคคล           3  (3) 
  (Human  Resource  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  และแนวคิด  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. จัดกจิกรรมในการอบรมพฒันาบุคลากร / การสรางขวัญและกําลังใจ 
2. เขียนกระบวนการ  ขั้นตอน  ในการประเมินผลงาน / การแรงงานสัมพันธ / การ

ประกันสังคม 
3. เขียนกระบวนการในการวางแผนการทํางาน / การวางแผนบุคลากร / การสรรหา / การ

คัดเลือกบุคลากร 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ  และแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคล  ขอบเขตของหนาที่       การ
บริหารทรัพยากรบุคคล  การวางแผนบุคลากร  ข้ันตอนการบริหารทรัพยากรบุคคล              การวิเคราะห
งาน  การวางแผนทางการทํางาน  การสรรหา  และการคัดเลือกบุคลากร  การพัฒนาบุคลากร  การสราง
ขวัญ  และกําลังใจ  การประเมินผลงาน  การแรงงานสัมพันธ  การประกันสังคม  กองทุนเงินทดแทน  
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  (Provident  Fund)  การประกันคุณภาพ 
 
3211 – 2006 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจคาปลีก           3  (3) 
  (Commercial  Law  for  Retailing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการคาปลีก  และกฎหมายภาษีอากร 
2. มีทักษะในการปฏิบัติงาน  และดําเนินธุรกิจตามกฎหมายคุมครองผูบริโภค 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการคาปลีก 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนกระบวนการขั้นตอนพระราชบัญญัติการคาปลีก   กฎหมายภาษีอากร   กฎหมาย
สิ่งแวดลอม 

2. เขียนกระบวนการขั้นตอนการประกันสังคม  กฎหมายคุมครองแรงงาน 
3. ระบุขอกฎหมายที่ผูประกอบการคาปลีกตองปฏิบัติตาม 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการคาปลีก  กฎหมายภาษีอากร  กฎหมายคุมครองผูบริโภค  
กฎหมายสิ่งแวดลอม  กฎหมายคุมครองแรงงาน  การประกันสงัคม และกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินงานธุรกิจคาปลีก 
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3211 – 2009 การส่ือสารการตลาด            3  (3) 
  (Marketing  Communication) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจหลักและวิธีการติดตอสื่อสารเพื่อการประกอบธุรกิจ 
2. มีทักษะการเขียนโตตอบจดหมายและเขียนรายงานธุรกิจ 
3. ตระหนักถึงความถูกตองและความรอบคอบในการติดตอสื่อสาร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนกระบวนการ  และวิธีการติดตอสื่อสารเพื่อการประกอบธุรกิจ 
2. เขียน และโตตอบจดหมายธรุกิจ 
3. ถายทอดขาวสาร  คําแนะนํา  เกี่ยวกับธุรกิจไปสูผูบริโภค 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักและวิธีการติดตอเพื่อประกอบการระหวางธุรกิจกับธุรกิจ  ธุรกิจ
กับผูบริโภค  ธุรกิจกับหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ  การเขียนและโตตอบจดหมาย  การเขียนรายงานของ
ธุรกิจ  การเตรียมการจัดสงเอกสารทางการคา  การถายทอดขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจไปยังผูบริโภคโดยผาน
สื่อตาง ๆ 
 
3211 – 2011 การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม          3  (4) 
  (SMEs  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจกระบวนการจัดตั้งรานคาขนาดกลาง และขนาดยอม 
2. มีทักษะในการจัดกิจกรรมสวนผสมการสงเสริมการขาย 
3. ตระหนักถึงการมีคุณธรรม  จริยธรรมในการประกอบธรุกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนกระบวนการจัดต้ังรานคาขนาดกลาง และขนาดยอม 
2. จัดกจิกรรมสวนผสมของการสงเสริมการขาย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะหเลือกทําเลที่ ต้ังของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
กลุมเปาหมาย  รายได  จํานวนประชากรในชุมชน  การคัดเลือกแหลงจัดซื้อสินคา  คูแขงขัน ขอมูลจาก
แหลงเงินทุน  เงินลงทุนจากสถาบันการเงิน  รูปแบบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  การขออนุญาต
การจัดต้ังธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอม  การจัดกิจกรรมสวนผสมของการสงเสริมการขาย  การนํา
เทคโนโลยีมาใชในธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอม  คุณธรรม  จริยธรรมของการประกอบธุรกิจขนาด
กลาง  และขนาดยอม 
 
3401 – 6001 โครงการ                 4  (*) 
  (Vocational  Project) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เกิดความตระหนักสภาพการทํางาน 
2. มีความรับผิดชอบและเจตคติ  และกิจนิสัยที่ดี  มีความรับผิดชอบ  และจรรยาในงานอาชีพ 
3. มีความคิดริเริ่มในการสรางและพัฒนาในสาขาวิชาชีพ  สามารถวางแผนดําเนินการ 
4. สามารถแกไขปญหาที่เกิดจากการทํางาน  สรุปประเมินผลของการปฏิบัติงาน  และนําเสนอ

ผลงาน 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีทักษะและประสบการณในงานวิชาชีพ 
2. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
3. ประกอบอาชีพอิสระ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การนําความรูจากวิชาตาง ๆ มาประยุกตใชในการทําโครงการวิชาชีพ  
โดยการเขียนโครงการ  นําเสนอโครงการ  วางแผนดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการ
ปฏิบัติงานบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน รายงานผลเปนระยะและนําเสนอ ผลการปฏิบัติงานคหกรรม  
โครงการตอคณะกรรมการประเมินผล  
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คําอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 
3000 – 2001 – 4 กิจกรรมองคการวิชาชีพ  5 – 8                  (2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. รูจักการวางแผนจัดทําโครงการ สามารถเขียนบันทึกรายงานเสนอแนะใหความเห็นสรุป
กิจกรรมองคการ  ประเมินผลตัดสินการแขงขันและประกวดกิจกรรมตาง ๆ  ขององคการ
วิชาชีพได 

2. เกิดความรับผิดชอบ  ตรงตอเวลา  มีความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  และ
รูจักชวยเหลือสังคม  มีบุคลิกภาพที่ดี  เขารวมกิจกรรมกับผูอ่ืนไดอยางดี  รูจักหารายไดการ
ออมทรัพย  มีความเปนผูนําและผูตาม 

3. มีความสํานึกรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติ  สามารถจัดกิจกรรมวันสําคัญ  
กิจกรรมแนะแนวการเรียน  การประกอบอาชีพ  การแขงขันทักษะวิชาชีพ  และเขารวม
กิจกรรมระหวางองคการวิชาชีพทั้งในและตางประเทศไดเปนอยางดี 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีทักษะในการวางแผนจัดทําโครงการ 
2. สามารถจัดทําบันทึกรายงาน  เสนอแนะใหความเห็น  การทํากิจกรรมองคการได 
3. ประเมินผลเพื่อตัดสินการแขงขันและประกวดกิจกรรมตาง ๆ ขององคการวิชาชีพได 
4. มีความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทางองคการวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ศึกษา โดยสามารถจัดได         
ยืดหยุนในรายวิชาองคการวิชาชีพในแตละภาคเรียนตามสภาพ  แนวทางการจัด  เงื่อนไขและความ
เหมาะสมของแตละสถานศึกษา  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครายวิชาเมื่อผูเรียนจบการศึกษา 
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3000 – 2005 – 8 กิจกรรมอ่ืน ๆ  (จัดโดยสถานประกอบการ/สถานศึกษา)              (2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. รูจักการวางแผนจัดทําโครงการ  สามารถเขียนบันทึกรายงาน  เสนอแนะใหความเห็น  สรุป
กิจกรรมโครงการ  ประเมินผลตัดสินการแขงขันและประกวดกิจกรรมตาง ๆ  ท่ีจัดข้ึนได 

2. เกิดความรับผิดชอบตรงตอเวลา  มีความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  มี
บุคลิกภาพที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมทั้งในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตประจําวัน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สามารถวางแผนจัดทําโครงการได 
2. เขียนรายงาน  เสนอแนะใหความเห็นสรุปกิจกรรมโครงการได 
3. สามารถตัดสนิการแขงขันและประกวดกจิกรรมตาง ๆ  ได 
4. มีความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ใหสถานประกอบการ / สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของสภาพและเงื่อนไขของ
ตนเอง  เพื่อพัฒนากิจนิสัยผูเรียนใหบรรลุจุดประสงครายวิชา 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครือ่งนุงหม 
(Industrial  Technology  Program  in  Apparel  Industry) 
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คําอธิบายรายวิชา 
วิชาชีพสาขาวิชา 

 
3402 – 2001 จิตวทิยาการจดัการองคกรอุตสาหกรรม              3  (3) 
  (Industrial  Organizational  Psychology  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  ความหมาย  ขอบเขต  และหลักการของจิตวิทยาองคกรอุตสาหกรรม 
2. เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลเชิงพฤติกรรม กับการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

และเทคนิคการมอบหมายงาน  สั่งงาน  ติดตามงาน  และประเมินผลงาน 
3. มีทักษะในการสอนงาน  แนะนํางาน  สั่งงาน  มอบหมายและติดตามงาน 
4. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  และมีเจตคติท่ีดีตองานอุตสาหกรรม 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจความหมาย  ขอบเขตและหลักการของจิตวิทยาการจัดการองคกรอุตสาหกรรม 
2. ดําเนินกิจกรรมบริหารคุณภาพภายในองคกร 
3. บริหารระบบอุตสาหกรรม 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ   ความหมาย   ขอบเขต   และหลักการของจิตวิทยาองคกรอุตสาหกรรม  
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางบุคคลเชิงพฤติกรรม  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย เชิง
สรางสรรค  ที่สอดคลองกับสภาวะแวดลอมทางสังคม  ธุรกิจอุตสาหกรรม  กลยุทธ  การสอนงาน  
แนะนํางาน  เทคนิคการมอบหมายงาน  สั่งงาน  และติดตามงาน  ศิลปะการเปนหัวหนางาน   และ
ผูบังคับบัญชา  เทคนิคการรายงานและประเมินผลงาน  อภิปราย  ประเมินคาในการจัดการองคกร
อุตสาหกรรม 
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3402 – 2002 การเย็บอุตสาหกรรมเบ้ืองตน               3  (5) 
  (Introduction  to  Clothing  Technology) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู   ความเขาใจและมีทักษะเกี่ยวกับชนิดของฝ เข็มในการเย็บอุตสาหกรรม         
เบ้ืองตน 

2. มีความรู  ความเขาใจ  และมีทักษะประสบการณในการเย็บระบบอุตสาหกรรม 
3. มีความสนใจ  ใฝเรียนรู  อดทน  ปฏิบัติงานดวยความละเอียด  รอบคอบ  และคํานึงถึงความ

ปลอดภัย 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชจักรและบํารุงรักษาจักรอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน 
2. เย็บตะเข็บและฝเข็มชนิดตาง ๆ  แบบอุตสาหกรรม 
3. วิเคราะหข้ันตอนการเย็บช้ินงาน 
4. ปฏิบัติงานดวยความละเอียด  รอบคอบ  และคํานึงถึงความปลอดภัย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการเย็บเสนตรง  เสนโคง  เสนหักมุม  ตะเข็บและฝเข็มชนิดตาง ๆ  
แบบอุตสาหกรรม  การเคลื่อนไหวในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  การวิเคราะหขั้นตอนการเย็บ  ชนิด
และลักษณะการใช  การดูแลรักษาจักรเย็บผาอุตสาหกรรมข้ันพ้ืนฐาน 
 
3402 – 2003 การทําแบบตัดและตัดเสื้อผาตัวอยาง              3  (5) 
  (Pattern  and  Sample  Making) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจในการทําแบบตัดขนาดมาตรฐาน 
2. มีทักษะในการทําแบบตัดขนาดมาตรฐาน 
3. มีความรู  ความเขาใจในการยอ – ขยายแบบตัด 
4. มีทักษะในการตัดเย็บเสื้อผาตัวอยาง 
5. เลือกใชอุปกรณชวยเย็บใหเหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพในการผลิต 
6. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ขยัน  อดทน  ซื่อสัตย  ประหยัด  คํานึงถึงความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. สรางแบบตัดโดยใชขนาดตัวมาตรฐาน 
2. สรางและแยกแบบตัดเสื้อผาแบบตาง ๆ 
3. ยอ – ขยายแบบตัดเสื้อผาแบบตาง ๆ 
4. เลือกใชเทคนิคการเย็บแบบอุตสาหกรรมไดเหมาะสมกับแบบเสื้อ  เคร่ืองจักรและอุปกรณ

ชวยเย็บ 
5. ตัดเย็บเส้ือผาตัวอยาง 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การทําแบบตัด  การตัดเย็บเสื้อผาตัวอยาง  การทําแบบตัดขนาดตัว
มาตรฐาน  การยอ – ขยายแบบตัด  การใชเทคนิคการเย็บแบบอุตสาหกรรมใหเหมาะสมกับ แบบเสื้อ  
เคร่ืองจักร  และอุปกรณชวยเย็บ 
 
3402 – 2004 การวางแบบตัดและการปูผา               3  (4) 
  (Maker  and  Spreading) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจในการวางแผนการตัด  การคิดคํานวณตนทุน  การปูผา  ตัดผาและแยก
มัดชิ้นงาน 

2. มีทักษะในการจัดการวัสดุเสื้อผาอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เปนคนชางสังเกต  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ประณีต  รอบคอบ  โดยคํานึงถึงความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการจัดการวัสดุอยางประหยัด 
2. วางแบบตัดระบบอุตสาหกรรม 
3. ปูผาระบบอุตสาหกรรม 
4. ตัดผาและแยกมัดชิ้นงาน 
5. คํานวณตนทุนการผลิต 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การจัดการวัสดุอยางประหยัด  ปจจัยที่มีผลตอการวางแผน และ
ควบคุมการใชวัสดุ  การควบคุมการสูญเสียวัสดุเพื่อลดตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ  การออกแบบการหา
เปอรเซนตการใชผา  การคิดตนทุนในการตัดผา  การวางแผน  การตัด  วิศวกรรมแบบตัด  เคร่ืองมือใน
แผนกตัด  การปูผา  การตัดผา  และแยกมัดชิ้นงาน 
 
3402 – 2005 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑเสื้อผา              3  (4) 
  (Apparel  Quality  Control) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑเสื้อผาตามมาตรฐานสากล 
2. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพผลิตภัณฑเสื้อผาตามมาตรฐานสากล 
3. มีทักษะเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ  การผลิตเส้ือผาเคร่ืองนุงหม 
4. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ละเอียดรอบคอบ  มีวินัย  มีความซื่อสัตย  และตรงตอ

เวลา 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจระบบการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑเสื้อผาตามมาตรฐานสากล 
2. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑเส้ือผาเคร่ืองนุงหม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับ   ระบบคุณภาพ  และการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑเสื้อผา  
มาตรฐานคุณภาพตาง ๆ ตามสากล  A.Q.L  (Apparel  Quality  Control)  การตรวจสอบคุณภาพ  วัตถุดิบ  
การตรวจสอบคุณภาพการผลิต  และการตรวจสอบคุณภาพเส้ือผาสําเร็จรูป 
 
3402 – 2006 ระบบการผลิตเคร่ืองนุงหม               3  (4) 
  (Garment  System) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดระบบการผลิตเสื้อผาจํานวนมาก 
2. มีทักษะในการจัดสมดุลสายการผลิตในหองปฏิบัติการเย็บ 
3. มีทักษะเกี่ยวกับการวางแผนการผลิต  การคิดคํานวณตนทุนการผลิตเส้ือผาจํานวนมาก 
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4. เลือกใชเทคนิคการเย็บและอุปกรณชวยเย็บไดเหมาะสมกับเสื้อผาแตละแบบ 
5. มีทักษะในการออกแบบเครื่องชวยเย็บและเครื่องชวยทํางานอื่น 
6. มีทักษะในการเลือกใชวัสดุในการบรรจุหีบหอ และบรรจุหีบหอเส้ือผา 
7. มีความสนใจใฝรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ขยัน  อดทน  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความ

ปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จัดระบบและวางแผนการผลิตเสื้อผาจํานวนมาก 
2. คิดคํานวณตนทุนการผลิตเส้ือผาจํานวนมาก 
3. เลือกใชเทคนิคการเย็บและอุปกรณชวยเย็บไดเหมาะสมกับเสื้อผาแตละแบบ 
4. บรรจุหีบหอเส้ือผาจํานวนมาก 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  วิธีการผลิตเสื้อผาจํานวนมาก  การจัดระบบการผลิต  การจัด สมดุลย
สายการผลิตในหองปฏิบัติการเย็บ  การวางแผนการผลิต  การคิดคํานวณตนทุนการผลิต  เทคนิคการเย็บ  
การใชอุปกรณชวยเย็บ  การออกแบบเคร่ืองชวยเย็บและชวยทํางานอ่ืน  การวางผังโรงงาน  การบรรจุหีบ
หอ  และวัสดุที่ใช 
 
3402 – 2007 วิทยาศาสตรส่ิงทอ                3  (4) 
  (Textile  Science) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเสนใย  เสนดาย  และผืนผา 
2. มีทักษะในกระบวนการเตรียมผา  ยอมสี  พิมพผา  และตกแตงสําเร็จของเสนใยชนิดตาง ๆ 
3. อนุรักษทรัพยากร  รักษาสิ่งแวดลอม  ใชพลังงานอยางคุมคาและถูกวิธี 
4. เปนคนชางสังเกต  มีความคิดสรางสรรค  มีความรับผิดชอบ  ประณีต  รอบคอบ  ปฏิบัติงาน

โดยคํานึงถึงความปลอดภัย 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจกระบวนการและตกแตงผลิตเสนใย  เสนดาย  และผืนผา 
2. เตรียมผา  ยอมสี  พิมพผาและตกแตงสําเร็จผืนผา 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  เสนใยธรรมชาติและเสนใยประดิษฐ  การผลิตเสนดายจากเสนใยสั้น
และเสนใยยาว  การผลิตผาทอ  ผาถัก  ผาไมทอ  การเตรียมผา  การยอม  การพิมพ  และการตกแตงสําเร็จ 
 
3402 – 2008 วัสดุในงานอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป              2  (2) 
  (Material  in  Garment  Industrial) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับผาชั้นนอก  ผารองใน  ผาซับในและวัสดุเสื้อผาชนิดตาง 
ๆ 

2. เลือกใชผาชั้นนอก  ผารองใน  ผาซับใน และวัสดุเสื้อผาไดเหมาะสมกับประโยชนใชสอย 
3. สามารถวิเคราะหขอบกพรองของผาแตละชนิด เพื่อประเมินผลกระทบจากการใชผา ให

เหมาะสมกับเครื่องจักร 
4. เปนคนชางสังเกต  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีความรับผิดชอบ  ละเอียดรอบคอบ  ขยัน  

อดทน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหวัสดุท่ีใชในการผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปแบบตาง ๆ  ในระบบอุตสาหกรรม 
2. เลือกใชวัสดุในการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปแบบตาง ๆ  ไดเหมาะสมกับประโยชนใชสอย  และ

เครื่องจักรสมัยใหม 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ คุณสมบัติ และวิธีการใชผารองใน ผาซับใน การเลือกผาชั้นนอก  ผา
รองใน  ผาซับใน  และวัสดุใหเหมาะสมกับประโยชนใชสอย  วิธีการทดสอบคุณสมบัติของผารีดติด  เพื่อ
หาขอบกพรองในผา  การประเมินผลกระทบจากการใชผาไมเหมาะสมกับเครื่องจักรสมัยใหม 
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คําอธิบายรายวิชา 
สาขางานการจัดการสินคาเครื่องนุงหม 

 
3402 – 2101 การบริหารการตลาด                3  (3) 
  (Marketing  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานการตลาด  กลยุทธและการวิจัยการตลาด 
2. มีทักษะการวิเคราะหขอมูลการตลาดและการวิเคราะหการตลาด 
3. มีความสนใจใฝ รู   มีความคิด ริ เ ร่ิมสร างสรรค   มีความรอบคอบและมี วิสัยทัศน           

กวางไกล 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหขอมูลทางการตลาด 
2. สรางกลยุทธสงเสริมการตลาด 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ  หลักการ  เทคนิค  การประยุกตใชการวิจัยดวยกลวิธีการตาง ๆ  หาแหลงขอมูล  
การจัดจําหนายการสงเสริมผลิตภัณฑและการขาย  การเลือกสื่อโฆษณา  การแนะนํา ผลิตภัณฑใหม  การ
ใชหลักการทางสถิติทําการวิจัย  การบริหารการขาย  การจัดองคกรฝายขาย  เทคนิคการขาย  การพัฒนา
กลยุทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  การดําเนินการจัดจําหนาย  ระบบการจัดจําหนายในรูปแบบตาง ๆ  ชอง
ทางการจัดจําหนายสินคา  การโฆษณา  และการสงเสริมการขาย  การพัฒนาพนักงานขาย  ผลกระทบตอ
ผลิตภัณฑที่เกิดสาเหตุตาง ๆ  การประเมินผลและการควบคุม 
 
3402 – 2102 ภาษาอังกฤษธุรกิจเสื้อผา                3  (3) 
  (English  for  Apparel  Business) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรู  ความเขาใจในการอาน  การฟง  การเขียน  การพูดภาษาอังกฤษ  เพื่อนําไปใชใน

งานอุตสาหกรรมการผลิตเส้ือผาเคร่ืองนุงหม 
2. มีทักษะในการอาน   การฟง  การเขียน และการพูดภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในงาน

อุตสาหกรรมการผลิตเส้ือผาเคร่ืองนุงหม 
3. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีความสนใจใฝรู  ขยัน  อดทน 
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มาตรฐานรายวิชา 
สื่อสารภาษาอังกฤษในงานธุรกิจอุตสาหกรรมเสื้อผาเครื่องนุงหม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ  การพัฒนาการอาน  การฟง  การเขียน  และการพูดในการประกอบอาชีพการผลิต
เส้ือผาเคร่ืองนุงหม 

 
3402 – 2103 การจัดการสินคาแฟชั่น                3  (4) 
  (Fashion  Merchandising) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ  กลยุทธการจัดการสินคาแฟชั่น 
2. มีความรู ความเขาใจในการวิเคราะหและพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของ

ผูบริโภค  และแนวโนมการจัดการสินคาแฟช่ันในอนาคต 
3. มีทักษะเกี่ยวกับเทคนิค  กระบวนการ  กลยุทธการจัดการสินคาแฟชั่น 
4. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  สนใจใฝรู  ชางสังเกต  ขยัน  อดทน  และมีเจตคติที่ดีตองาน

อาชีพ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหและพัฒนาผลิตภัณฑ 
2. วิเคราะหแนวโนมแฟช่ันในอนาคต 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความรู  เร่ืองอุตสาหกรรมแฟชั่น  แนวความคิดที่จําเปน        ตอ
ความสําเร็จในการจัดการสินคา  ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและการคาปลีกสินคาแฟชั่น  เทคนิคและ
กระบวนการจัดการสินคาแฟชั่น  การวิเคราะหและพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความสัมพันธสอดคลองกับ
ความตองการของผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมายเฉพาะทางการตลาด ศึกษากลยุทธการจัดการสินคาและกล
ยุทธการขาย  ศึกษาความสัมพันธระหวางผูจัดการสินคาแฟชั่น                    การออกแบบ  การผลิต  ทีม
ขายและแนวโนมการจัดสินคาแฟชั่นในอนาคต 
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3402 – 2104 เทคนิคการวางแผนและการควบคุมการผลิตเคร่ืองนุงหม            3  (4) 
  (Production  Planning  Control) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจและมีทักษะในการวางแผน  การควบคุมการผลิตเคร่ืองนุงหม 
2. มีความรูความเขาใจและมีทักษะในการจัดทํางบประมาณ  และการควบคุมคาใชจายในการ

ผลิต 
3. สามารถแกไขปญหาเกี่ยวกับการวางแผนการผลิต 
4. มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น 
5. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีความรับผิดชอบ  มีความอดทน  กลาตัดสินใจและแกปญหาใน

การทํางาน 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจกระบวนการวางแผนการผลิตเคร่ืองนุงหม 
2. วางแผนการผลิตเคร่ืองนุงหม 
3. เลือกใชวัสดุอุปกรณ  และวิธีการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคประสานในองคกร  การจัดทําตารางการผลิต การวางแผนวัสดุ
ผลิต  การวางแผนระบบการผลิต  การวางแผนการใชวัสดุ อุปกรณการผลิต   ระบบการผลิต  เคร่ืองจักร
และอุปกรณ  การจัดทํางบประมาณและการควบคุมคาใชจายในการผลิต   การแกปญหาในการวาง
แผนการผลิต  กรณีศึกษาในการวางแผนและการควบคุมการผลิต 
 
3402 – 2105 การจัดการสินคาเสื้อผา                3  (4) 
  (Apparel  Merchandising  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับการจัดการธุรกิจเคร่ืองนุงหม 
2. สามารถวิเคราะหปญหาการจัดสินคาเคร่ืองนุงหม 
3. มีความรูและทักษะเกี่ยวกับกระบวนการผลิต 
4. มีความสนใจใฝรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีความรับผิดชอบ  กลาตัดสินใจแกไขปญหา

เฉพาะหนาได 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. จัดการธุรกิจเคร่ืองนุงหม 
2. วิเคราะหและแกไขปญหาการจัดการธุรกิจเคร่ืองนุงหม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  หลักการจัดการธุรกิจเคร่ืองนุงหม  การจัดประเภทสินคาเคร่ืองนุงหม  
ความรูเกี่ยวกับวัสดุการผลิต  กระบวนการผลิต  หลักการขาย  และการซื้อ  การจัดตารางการผลิตและ
ใบสั่งการผลิต  การคํานวณตนทุนเพื่อเสนอขาย  และการจัดการที่ชวยใหธุรกิจประสบความสําเร็จ  
วิเคราะหปญหาของการจัดการสินคาเคร่ืองนุงหม 
 
3402 – 2106 กระบวนการบรรจหีุบหอ                3  (4) 
  (Introduction  to  Packing  Process) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจในกระบวนการบรรจุหีบหอผลิตภัณฑสําเร็จรูป 
2. มีทักษะในการออกแบบและบรรจุหีบหอผลิตภัณฑสําเร็จรูป 
3. เปนคนชางสังเกต   มีความคิดริเ ร่ิมสรางสรรค   มีความรับผิดชอบ   ซื่อสัตย   ขยัน           

อดทน  ประหยัด  พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจกระบวนการบรรจุหีบหอผลิตภัณฑสําเร็จรูป 
2. ออกแบบบรรจุภัณฑสําเร็จรูป 
3. บรรจุหีบหอผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ลักษณะของงานหลังการเย็บ  วัสดุเคร่ืองใชในการรีด  และการบรรจุ  
การวางแผนงานรีดและงานบรรจุ  องคประกอบในการบรรจุหีบหอ  การออกแบบและการผลิตหีบหอ
เบ้ืองตน  การบรรจุหีบหอเพ่ือการขนสง 
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คําอธิบายรายวิชา 
สาขางานการทําแบบตัดเสื้อผาอุตสาหกรรม 

 
3402 – 2201 กายวิภาคศาสตรและการลองตัว               3  (4) 
  (Anatomy  and  Fitting) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักกายวิภาคศาสตร 
2. มีทักษะในการทําแบบตัด  การทําเคร่ืองหมาย  การเนา  และการลองตัวเสื้อผา 
3. มีความสนใจใฝรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีความละเอียดรอบคอบ  และมีเจตคติที่ดีตอ

งานอาชีพ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจความแตกตางของสรีระมนุษยแตละเพศและวัย 
2. แกไขจุดบกพรองของเสื้อผาใหเหมาะสมกับรูปราง 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การทําแบบตัดและลองตัว  หลักกายวิภาคศาสตรเกี่ยวกับ       ความสูง  
ความกวางของสัดสวนตาง ๆ ของรางกายตามวัยที่เปลี่ยนแปลง  การทําแบบตัดเสื้อผาจากขนาดตัวที่วัด  
การเนาลองตัว  เทคนิคการทําเครื่องหมายและการแกไขเสื้อผา 
 
3402 – 2202 การทําแบบตัดเสื้อผาสตรีระบบอุตสาหกรรม             3  (4) 
  (Woman’s  Wear  Industrial  Pattern  Making) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับการทําแบบตัดเส้ือผาสตรีระบบอุตสาหกรรม 
2. มีทักษะเกี่ยวกับการทําแบบตัดขนาดตัวมาตรฐาน  การเย็บและการดัดแปลงเสื้อผาสตรี

ระบบอุตสาหกรรม 
3. มีความสนใจใฝรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ขยัน  อดทน  สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ

เพิ่มขึ้น 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหแบบเส้ือเพ่ือการสรางแบบ 
2. สรางแบบและตัดเย็บเส้ือผาสตรีระบบอุตสาหกรรม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบั ติ   การทํ าแบบตัด   และตัดเย็บเสื้อผ าสตรีแบบตาง  ๆ   ตามขนาดตัว          
มาตรฐาน  การดัดแปลงแบบตัดมาตรฐานใหเปนขนาดตัวหลวมและเขารูป   เทคนิคการเย็บเสื้อผาสตรี
ระบบอุตสาหกรรม 
 
3402 – 2203 การทําแบบตัดเสื้อผาบุรุษระบบอุตสาหกรรม             3  (4) 
  (Men’s  Wear  Industrial  Pattern  Making) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับการทําแบบตัดเส้ือผาบุรุษระบบอุตสาหกรรม 
2. มีทักษะเกี่ยวกับการทําแบบตัดขนาดตัวมาตรฐาน   การเย็บและการดัดแปลงเสื้อผาบุรุษ

ระบบอุตสาหกรรม 
3. มีความสนใจใฝรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ขยัน  อดทน  สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ

เพิ่มขึ้น 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหแบบเส้ือเพ่ือการสรางแบบ 
2. สรางแบบและตัดเย็บเส้ือผาบุรุษระบบอุตสาหกรรม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   การทําแบบตัดและตัดเย็บเสื้อผาบุรุษแบบตาง  ๆ ตามขนาดตัว
มาตรฐาน  การดัดแปลงแบบตัดมาตรฐาน  เทคนิคการเย็บเส้ือผาบุรุษระบบอุตสาหกรรม 
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3402 – 2204 การทําแบบตัดเสื้อผาเด็กระบบอุตสาหกรรม             3  (4) 
  (Children’s  Wear  Industrial  Pattern  Making) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับการทําแบบตัดเส้ือผาเด็กระบบอุตสาหกรรม 
2. มีทักษะเกี่ยวกับการทําแบบตัดขนาดตัวมาตรฐาน  การเย็บ  และการดัดแปลงเสื้อผาเด็ก

ระบบอุตสาหกรรม 
3. มีความสนใจใฝรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ขยัน  อดทน  สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ

เพิ่มขึ้น 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหแบบเส้ือเพ่ือการสรางแบบ 
2. สรางแบบและตัดเย็บเส้ือผาเด็กระบบอุตสาหกรรม 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   การทําแบบตัดและตัดเย็บเสื้อผาเด็กแบบตาง  ๆ  ตามขนาดตัว
มาตรฐาน  การดัดแปลงแบบตัดมาตรฐาน  เทคนิคการเย็บเส้ือผาเด็กระบบอุตสาหกรรม 
 
3402 – 2205 การทําแบบตัดเสื้อผากีฬาระบบอุตสาหกรรม             3  (4) 
  (Active  Sports  Wear  Industrial  Pattern  Making) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการทําแบบตัดเสื้อกีฬาระบบอุตสาหกรรม 
2. มีทักษะเกี่ยวกับการทําแบบตัดขนาดตัวมาตรฐาน   การเย็บและการดัดแปลงเสื้อผากีฬา

ระบบอุตสาหกรรม 
3. มีความสนใจใฝรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ขยัน  อดทน  สามารถพัฒนางานใหมีคุณภาพ

เพิ่มขึ้น 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหแบบเส้ือเพ่ือการสรางแบบ 
2. สรางแบบและตัดเย็บเสื้อผากีฬาระบบอุตสาหกรรม 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ  การทําแบบตัดและตัดเย็บเสื้อกีฬาประเภทตาง ๆ  ตามขนาดตัว        มาตรฐาน  
การตัดเย็บเสื้อผากีฬาดวยผาทอหรือผาถัก   การลองตัว  การเลือกใชตะเข็บจักรใหเหมาะสมกับผาและ
ลักษณะของประเภทกีฬา 
 
3402 – 2206 การยอ การขยาย และการวางแบบตัด              3  (4) 
  (Grading  and  Marker) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับขนาดมาตรฐานเส้ือผาในระบบอุตสาหกรรม 
2. มีทักษะในการยอ  ขยาย  และวางแบบตัดตัวอยางในระบบอุตสาหกรรม 
3. มีความสนใจใฝรู  ชางสังเกต  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ประหยัด  มีความรับผิดชอบ  

พัฒนางานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เลอืกใชขนาดมาตรฐานตามระบบอุตสาหกรรม 
2. ยอและขยายแบบตัดระบบอุตสาหกรรม 
3. วางแบบตัดระบบอุตสาหกรรม 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติการยอ  ขยายและวางแบบตัดเสื้อผา  ขนาดมาตรฐานในระบบอุตสาหกรรม  
หลักการยอ  ขยายและวางแบบตัดตัวอยาง  อยางมีประสิทธิภาพ 
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คําอธิบายรายวิชา 
สาขางานเทคนิคการผลิตเครื่องนุงหม 

 
3402 – 2301 เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม  1              3  (4) 
  (Apparel  Machine  and  Maintenance) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับเคร่ืองจักรเย็บผาอุตสาหกรรมชนิดตาง  ๆ ที่ใชในงาน 
อุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม 

2. มีทักษะในการใชและบํารุงรักษาจักรเย็บผาและอุปกรณชวยเย็บไดอยางถูกตอง 
3. วิเคราะหและประเมินความสามารถในการผลิตของเครื่องจักรแตละชนิด 
4. มีทักษะในการออกแบบและดัดแปลงอุปกรณชวยเย็บแบบงาย 
5. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ชางสังเกต  มีความประณีต  รอบคอบ ขยัน  อดทน  ปฏิบัติงาน

โดยคํานึงถึงความปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เลือกใชและจัดชนิดเครื่องจักรและอุปกรณอยางเหมาะสมกับชิ้นงาน 
2. ใชบํารุงรักษาเคร่ืองจักร  ออกแบบและดัดแปลงอุปกรณชวยเย็บแบบงายใชในงาน             

อุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   เชิงกลชนิดตาง  ๆ  ชนิดและแบบของจักรเย็บผาอุตสาหกรรม  
เคร่ืองจักรชนิดตาง ๆ  ที่ใชในงานอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม  วิเคราะหและประเมินความสามารถในการ
ผลิตของเคร่ืองจักรแตละชนิด  การบํารุงรักษาเคร่ืองจักร  และอุปกรณชวยเย็บ  การกําหนดเวลาเพื่อ
บํารุงรักษาเคร่ืองจักร  ออกแบบและดัดแปลงอุปกรณชวยเย็บแบบงาย 
 
3402 – 2302 การศึกษางานอุตสาหกรรมเส้ือผา               3  (3) 
  (Work  Study  of  Garment  Technology) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการผลิตงานอุตสาหกรรมเสื้อผา 
2. วิเคราะหเก่ียวกับการผลิตงานอุตสาหกรรม  เพื่อพัฒนาและกําหนดวิธีการใหม ๆ 
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3. มีทักษะในการจัดลําดับขั้นตอนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
4. มีความสนใจใฝรู  ชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ปฏิบัติงานโดย

คํานึงถึงความปลอดภัย  และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและทําเวลามาตรฐานอยางมีประสิทธิภาพ 
2. วิเคราะหปญหาระบบการผลิตงานอุตสาหกรรม 
3. แกไขปญหาและพัฒนาวิธีการผลิตงานอุตสาหกรรม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ  การเคลื่อนไหวอยางมีประสิทธิภาพ   การทําเวลามาตรฐาน   การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต  การวิเคราะหและกําหนดวิธีการผลิตใหม ๆ 
 
3402 – 2303 เทคนิคการผลิตเคร่ืองนุงหม 1               3  (4) 
  (Production  Technical  1) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิคการเย็บเสื้อผาเคร่ืองนุงหม  เทคนิคการตกแตงบน
เส้ือผา  และเทคนิคการเย็บแบบใหม ๆ  ในงานอุตสาหกรรม 

2. มีทักษะเกี่ยวกับเทคนิคการเย็บเสื้อผาเครื่องนุงหม  เทคนิคการตกแตงเสื้อผา และเทคนิคการ
เย็บแบบใหมในงานอุตสาหกรรมเสื้อผา 

3. เปนคนชางสังเกต  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ประณีต  ละเอียด  รอบคอบ  ปฏิบัติงานโดย
คํานึงถึงความปลอดภัย 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชเทคนิคการเย็บ  การตกแตงเส้ือผาเคร่ืองนุงหมแบบอุตสาหกรรม 
2. พัฒนาเทคนิคการเย็บแบบใหม  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในงานระบบอุตสาห-กรรม

เส้ือผา 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  เทคนิคการเย็บเสื้อผาแบบอุตสาหกรรมทั้งผาทอและผาถัก   การ
ประกอบตัวเสื้อ  ปก  แขน  สาบ  รังดุม  สาบเสื้อ  การเขาขอบ  เทคนิคการตกแตงบนเสื้อผา          การ
พัฒนาเทคนิคการเย็บใหสะดวกและรวดเร็ว 
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3402 – 2304 การออกแบบอุปกรณชวยเย็บ               3  (4) 
  (Attachment  Design) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบ  การดัดแปลงอุปกรณชวยเย็บ 
2. เลือกใชอุปกรณชวยเย็บใหเหมาะสมกับชิ้นงาน   ออกแบบสถานที่ทํางานโดยใชหลัก

นวัตกรรม 
3. มีทักษะในการออกแบบและดัดแปลงอุปกรณชวยเย็บได 
4. เปนคนชางสังเกต  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีความรับผิดชอบ  ละเอียดรอบคอบขยัน  

อดทน  และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ออกแบบและดัดแปลงอุปกรณชวยเย็บใหเหมาะกับชิ้นงาน 
2. เลือกใชและดัดแปลงอุปกรณชวยเย็บชิ้นงาน 
3. ออกแบบและจัดสถานที่ทํางานใหเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การใชอุปกรณชวยเย็บชนิดตาง ๆ การออกแบบดัดแปลงและวิเคราะห
อุปกรณชวยเย็บกุน  (Binder)  อุปกรณชวยเย็บพันริม  (Folder)  อุปกรณกุนแนวเย็บ  (Guide) การใชตีนผี
พิเศษใหเหมาะสมกับงานและการออกแบบสถานที่ทํางานโดยใชหลักวิศวกรรม 
 
3402 – 2305 เทคนิคการเพ่ิมผลผลิตในระบบอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม            3  (4) 
  (Productivity  Apparel  Industrial  Technical) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู   ความเขาใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพ   การคํานวณเวลา         
มาตรฐาน  เปาหมายการผลิต  และกําหนดราคาชิ้นงาน 

2. เขาใจหลักในการจัดสมดุลสายการผลิต  และการวางผังจักร  ระบบการจายคาแรง  และการ
ใชแรงจูงใจ 

3. มีทักษะในการจัดวัสดุสายการผลิต  และการวางผังจักร  ระบบการจายคาแรงและการใช
แรงจูงใจ 

4. เปนคนชางสังเกต  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค   มีความสนใจใฝรู  ประณีต  รอบคอบ  
สามารถพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ทักษะการเคลื่อนไหวอยางมีประสิทธิภาพในการทํางาน 
2. ตั้งเกณฑ  เวลามาตรฐาน  และเปาหมายการผลิตงานอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม 
3. จัดสมดุลสายการผลิต 
4. กําหนดคาแรง  สรางแรงจูงใจในการผลิต 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน  เกณฑเวลามาตรฐาน  
เปาหมายการผลิตและราคาของงาน  หลักการจัดสมดุลสายการผลิต  และการวางผังจักร  ระบบการจาย
คาแรง  ระบบการใหแรงจูงใจ 
 
3402 – 2306 เทคนิคการผลิตเคร่ืองนุงหม  2               3  (4) 
  (Production  Technical  2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู   ความเขาใจในกระบวนการผลิต   การเย็บ   และการตกแตงสําเร็จในงาน         
อุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม 

2. สามารถแกไขปญหาในกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม 
3. มีทักษะในการใชเทคนิคในกระบวนการผลิตงานอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 
4. เปนคนชางสังเกต  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีความสนใจใฝรู มีความรับผิดชอบประณีต  

ละเอียด  รอบคอบ  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจกระบวนการผลิตและผลิตเครื่องนุงหมอยางมีประสิทธิภาพ 
2. คิดคํานวณการจายคาแรง 
3. แกไขปญหาในกระบวนการตัด  การเย็บ  และการทําสําเร็จ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การปรับแบบตัดใหเหมาะสมกับการผลิต  การวางแผน  การตัดการ
ประหยัดวัสดุในการผลิต  (Material  Utilization)  อุปกรณที่ใชในกระบวนการผลิต  เทคนิคการวางแผน
แบบตัด  การปูผา  และการตัด  การทําคูปอง  การแกไขปญหาในกระบวนการตัด  การวิเคราะหขั้นตอน
การเย็บ  การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต  การตกแตงสําเร็จรูปในงานอุตสาห-กรรมเสื้อผา  ระบบการ
จายคาแรง  การแกไขปญหาในแผนกเย็บและแผนกทําสําเร็จ 
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รายวิชาเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
3402 – 2307 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม              3  (3) 
  (Industrial  Safety) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจหลักของความปลอดภัยและควบคุมสภาพแวดลอมโรงงาน 
2. มีความรูดานกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 
3. มีทักษะการใชบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณและเครื่องจักร 
4. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน  โดยคํานึงถึงความ

ปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการรักษาความปลอดภัย 
2. ควบคุมสภาพแวดลอมโรงงานตามระบบมาตรฐานความปลอดภัย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ  ธรรมชาติของการเกิดอุบัติเหตุและการระวังปองกัน  หลักการของความปลอดภัย
และการควบคุมสภาพแวดลอมโรงงาน  สาเหตุและการปองกันอุบัติเหตุในงานอุตสาห-กรรม  การ
บริหารความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม   ความปลอดภัยในการใช เคร่ืองมือ   อุปกรณ   และ
เคร่ืองจักรกล  เคร่ืองจักรตนกําลัง  ระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  การเก็บเคลื่อนยายวัสดุ  และวัตถุ
อันตราย  ตลอดจนกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัย 
 
3402 – 2308 การตกแตงเสื้อผาสําเร็จรูป               2  (4) 
  (Garment  Accessories) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับชนิดและลักษณะการตกแตงเสื้อผาสําเร็จรูป 
2. มีทักษะในการเลือกใชวัสดุ  อุปกรณตกแตงเสื้อผาสําเร็จรูปดวยวิธีการตาง ๆ ตามระบบ

อุตสาหกรรม 
3. มีทักษะในการตกแตงเสื้อผาสําเร็จรูปดวยวิธีตาง ๆ  ตามระบบอุตสาหกรรม 
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4. มีความสนใจใฝรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีความประณีต  ละเอียด  รอบคอบ  ตรงตอ
เวลา 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจชนิดและลักษณะของการตกแตงเสื้อผาสําเร็จรูป 
2. ตกแตงเส้ือผาสําเร็จรูปวิธีตาง ๆ  ตามระบบอุตสาหกรรม 
3. เลือกใชวัสดุ  อุปกรณ  และเคร่ืองจักรรุนใหม  ตกแตงเส้ือผา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิดและลักษณะของการตกแตงเสื้อผาสําเร็จรูป  การเลือกใชวัสดุ
อุปกรณเคร่ืองจักรรุนใหม   การตกแตงเสื้อผา   การตกแตงเสื้อผาสําเร็จรูปวิธีตาง  ๆ  ตามระบบ         
อุตสาหกรรม 
 
3402 – 2309 เทคนิคการผลิตชุดชั้นในสําเร็จรูป               2  (4) 
  (Lingeries  Wear  Techniques  Production) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการผลิตเสื้อผาชุดชั้นในชาย  หญิง  และเด็ก 
2. มีทักษะในกระบวนการผลิตเสื้อผาชุดชั้นในตามระบบอุตสาหกรรม 
3. มีความสนใจใฝรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ละเอียด  รอบคอบ  ตรงตอเวลา                มี

เจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจกระบวนการผลิตชุดช้ันในสําเร็จรูประบบอุตสาหกรรม 
2. เลือกวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องจักรอยางเหมาะสม 
3. ผลิตชุดช้ันในสําเร็จรูปตามระบบอุตสาหกรรม 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ชนิด  แบบของชุดชั้นในสําเร็จรูป   ชาย  หญิง  และเด็ก  ขนาด
มาตรฐานชุดช้ันใน  การทําแบบตัด  การเลือกใชวัสดุ  การคํานวณผา  การวางแบบ  การปูผา  การตัด  การ
แยกมัดชิ้นงานตามระบบอุตสาหกรรม  วัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองจักรพิเศษเฉพาะงานที่ใชในการผลิต  การ
เย็บชิ้นงาน  การตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน 
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3402 – 2310 เทคนิคการทําเสื้อตัวอยาง               3  (5) 
  (Sample  Making  Technic) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับใบสั่งการผลิต 
2. วิเคราะหแบบเส้ือเพ่ือการสรางแบบและตัดเย็บเส้ือตัวอยาง 
3. มีทักษะในการสรางแบบและตัดเย็บเสื้อตัวอยาง 
4. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  เปนคนชางสังเกต  มีความประณีต  ละเอียด  รอบคอบ  และมี

ความสนใจใฝรู 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจรายละเอียดใบสั่งการผลิต 
2. วิเคราะหแบบเส้ือเพ่ือการสรางแบบและตัดเย็บเส้ือตัวอยาง 
3. สรางแบบและตัดเย็บเสื้อผาตัวอยางตามใบสั่งการผลิต 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ขอมูลใบสั่งการผลิต  แบบและวิธีการสรางแบบตัด  วัสดุที่ใช  เทคนิค
วิธีการเย็บ  อุปกรณชวยเย็บ  การกําหนดขั้นตอนการเย็บตามลําดับ  แผนผังการทํางานและตัดเย็บเสื้อ
ตัวอยางตามแบบท่ีวิเคราะห 
 
3402 – 2311 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและงานอุตสาหกรรมเสื้อผา            3  (4) 
  (Computers  for  Design  and  Clothing  Industry) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เพือ่การออกแบบในงานอุตสาหกรรม 
2. มีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบในงานอุตสาหกรรมเสื้อผา 
3. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีความสนใจใฝรู  มีวิสัยทัศน  มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1.  ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบและในงานอุตสาหกรรมเส้ือผา 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบในงานอุตสาห-กรรม
เส้ือผา 
 
3402 – 2312 ภาษาอังกฤษเทคนิคในงานอุตสาหกรรมเสื้อผา             2  (2) 
  (Technical  English  for  Industrial  Clothing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพทเทคนิคที่ใชในงานอุตสาหกรรมเสื้อผา  กระบวนการ
ผลิต  การตกแตง  และการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรมเสื้อผา 

2. มีทักษะในการใชคําศัพทเทคนิคในงานอุตสาหกรรมเสื้อผา  กระบวนการผลิต  การตกแตง  
และการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรมเสื้อผา 

3. มีความสนใจใฝเรียนรู  ขยัน  อดทน  มีเจตคติท่ีดีในงานอาชีพ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1.  สื่อสารภาษาอังกฤษที่ใชในงานอุตสาหกรรมเสื้อผา 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ  คําศัพทเทคนิคที่ใชในงานอุตสาหกรรมเสื้อผา  กระบวนการผลิต การตกแตง  
และการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรมเสื้อผา 
 
3402 – 2313 ศิลปการออกแบบเส้ือผา                3  (4) 
  (Art  and  Design) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจและมีทักษะเกี่ยวกับคําศัพทเฉพาะในการออกแบบแฟชั่น 
2. มีความรู  ความเขาใจและมีทักษะในการวาดสัดสวนรูปรางแฟชั่นเสื้อผาและระบายสี 
3. มีความสนใจใฝรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วาดโครงรางหุนแฟช่ัน  และรายละเอียดของเสื้อผา 
2. สื่อสารภาษาอังกฤษในการออกแบบเสื้อผาแฟชั่น 
3. เลือกและใชสีในการออกแบบเสื้อผาแฟชั่น 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   การวาดสัดสวนรูปรางแฟชั่น   รายละเอียดของเสื้อผา   และ         
คําศัพทเฉพาะ  ความรูเร่ืองสีท่ีใชในการออกแบบเส้ือผาแฟช่ัน 
 
3402 – 2314 การวิเคราะหแบบตดัอุตสาหกรรม               3  (4) 
  (Industrial  Pattern  Analysis) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจและมีทักษะในการวิเคราะหแบบเสื้อผาจากใบสั่งผลิต 
2. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางแบบตัดกับชนิดของผา 
3. มีทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะหแบบเสื้อผาจากใบสั่งผลิต 
4. เปนคนชางสังเกต  มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย  ขยัน  อดทน  และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหแบบเสื้อจากใบสั่งผลิต 
2. แกไขแบบตัดใหสัมพันธกับชนิดของผา 
3. วางแบบตัดอยางประหยัด 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การวิเคราะหแบบเสื้อผาจากใบสั่งการผลิต  ปญหาของแบบตัดและ
แนวทางแกไข  ความสัมพันธระหวางแบบตัดกับชนิดของผา  การเผ่ือหลวม  ขนาดตะเข็บ  ชนิดของ
ตะเข็บและฝเข็ม  การวางแบบตัดอยางประหยัด 
 
3402 – 2315 การปฏิบัติการวิทยากรและการฝกอบรม              2  (3) 
  (Trainer &  Training  Practice) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจในการจัดฝกอบรม  การปฏิบัติการสอน  
2. มีความรู  ความเขาใจในการจัดทําสื่อ  การประเมินผล  การจัดทําเอกสาร  และการทํา

แผนการสอน 
3. มีทักษะในการเปนผูนํา  ปฏิบัติการสอนและจัดฝกอบรม 
4. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  สามารถตัดสินใจและแกปญหาในการทํางาน  และ                 มี

เจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. จัดฝกอบรมและปฏิบัติการสอน 
2. จัดทําสื่อ  เอกสารประกอบการฝกอบรม  แผนการสอน  และประเมินผลการฝกอบรม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การจัดฝกอบรม  การปฏิบัติการสอน  การใชสื่อประกอบ          การ
สอน  การจัดทําสื่อ  การประเมินผล  การจัดทําเอกสารและทําแผนการสอน 
 
3402 – 2316 การวางแผนและการจัดลําดับการผลิต              3  (4) 
  (Production  Planning  and  Production  Scheduling) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับประเภทการผลิต 
2. มีความเขาใจและมีทักษะในกระบวนการผลิตงานอุตสาหกรรม 
3. มีความคิดริเ ร่ิมสรางสรรค   มีความรับผิดชอบแสวงหาความรู   กลาตัดสินใจ   และ         

แกปญหาในการทํางาน 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจพ้ืนฐานการผลิตและกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 
2. วิเคราะหและวางแผนการจัดลําดับการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประเภทการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม  กระบวนการผลิตแบบตาง ๆ  
การวางแผนและควบคุมการผลิต  วัตถุดิบสําหรับการผลิตการวางแผน  ความตองการวัสดุ  การวางแผน
กําลังการผลิต  การจัดลําดับการผลิต 
 
3402 – 2317 เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม  2              2  (3) 
  (Apparel  Sewing  Machines  2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับการใชเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมประเภทตาง ๆ 
2. มีความรู ความเขาใจในการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมประเภท

ตางๆ 
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3. มีทักษะในการใชและซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรอุตสาหกรรมเครื่องนุ งหมประเภทตาง ๆ 
4. มีความสนใจใฝรู  มีความรับผิดชอบ  ชางสังเกต  มีความละเอียด  รอบคอบ  ปฏิบัติงานโดย

คํานึงถึงความปลอดภัย   
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีทักษะในการใชและบํา รุง รักษา เค ร่ืองจักรเย็บผ าและเค ร่ืองจักรอุตสาหกรรม           

เคร่ืองนุงหมประเภทตาง ๆ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ขอมูลทั่วไปของเคร่ืองจักรเย็บผาอุตสาหกรรม  การหลอลื่น  การ
บํารุงรักษาเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม  การเตรียมเครื่องจักรเย็บผา  การใชงาน  และการแกปญหาเคร่ืองจักร
พิเศษชนิดตาง ๆ 
 
3402 – 2318 การบริหารงานอุตสาหกรรม               3  (3) 
  (Industrial  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดองคกร  การจัดบุคลากร  การวางแผนการควบคุม  การ
เพิ่มผลผลิต 

2. มีความเขาใจเกีย่วกบัการบริหารงานอุตสาหกรรม  ตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 
3. มีความสนใจใฝรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีมนุษยสัมพันธ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง   

และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ดําเนินกิจกรรมบริหารคุณภาพภายในองคกร 
2. บริหารงานระบบอุตสาหกรรม 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ  การจัดองคกร  อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ   การจัดบุคลากรในงาน
อุตสาหกรรม  การวางแผนและการควบคุมงานอุตสาหกรรม   การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม  
เทคนิคการจัดซื้อ  และบริหารวัสดุคงคลัง  การขายและการตลาด  การบัญชีและการเงิน              การ
บริหารทรัพยากรมนุษย  ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 
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3402 – 6001 โครงการ                 4  (*) 
  (Vocational  Project) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เกิดความตระหนักสภาพการทํางาน 
2. มีความรับผิดชอบและเจตคติ  และกิจนิสัยที่ดี  มีความรับผิดชอบ  และจรรยาในงานอาชีพ 
3. มีความคิดริเริ่มในการสรางและพัฒนาในสาขาวิชาชีพ  สามารถวางแผนดําเนินการ 
4. สามารถแกไขปญหาที่เกิดจากการทํางาน  สรุปประเมินผลของการปฏิบัติงาน  และนําเสนอ

ผลงาน 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีทักษะและประสบการณในงานวิชาชีพ 
2. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
3. ประกอบอาชีพอิสระ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การนําความรูจากวิชาตาง ๆ มาประยุกตใชในการทําโครงการวิชาชีพ  
โดยการเขียนโครงการ  นําเสนอโครงการ  วางแผนดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหา ที่เกิดขึ้นระหวางการ
ปฏิบัติงานบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน  รายงานผลเปนระยะและนําเสนอ ผลการปฏิบัติงานคหกรรม  
โครงการตอคณะกรรมการประเมินผล  



 

หลักสูตร  ปวส.  2546  ประเภทวิชาคหกรรม 

173

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบเครื่องแตงกาย 
(Technology  Program  in  Clothing  Design) 



 

คําอธิบายรายวิชา  สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบเครื่องแตงกาย 

174

 
คําอธิบายรายวิชา 
วิชาชีพสาขาวิชา 

 
3403 – 2001   ประวัติและวิวัฒนาการการแตงกาย           2  (2) 
  ( History  of  Costume ) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
 1.  มีความเขาใจประวัติและวิวัฒนาการการแตงกาย วัฏจักรแฟชั่นเสื้อผาของไทย 
                      และตางประเทศ 
 2.  มีความเขาใจชนิดและลักษณะของเครื่องประกอบการแตงกาย 
 3.  สามารถนําความรูไปประยุกตใชในงานออกแบบเสื้อผา 
 4.  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีเอกลักษณและความภูมิใจในศิลปะภูมิปญญาของไทย 
       
มาตรฐานรายวิชา 
 1.  อธิบายประวัติและวิวัฒนาการการแตงกายของไทยและตางประเทศ 
 2.  อธิบายชนิดและลักษณะของเครื่องประกอบการแตงกาย 
 3.  ประยุกตการแตงกายของไทยและตางประเทศมาใชในงานออกแบบเสื้อผา 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประวัติและวิวัฒนาการการแตงกาย  วัฎจักรแฟชั่นเสื้อผาเคร่ืองแตง
กายของไทยและตางประเทศ   ชนิดและลักษณะของเคร่ืองประกอบการแตงกาย  การประยุกตการแตง
กายของไทยและตางประเทศมาใชในการออกแบบเสื้อผาและเครื่องประกอบการแตงกาย 
 
3403 – 2002  กายวิภาคศาสตรเพือ่การสรางแบบ                       2  (3) 
 (Anatomy  for  Pattern  Making) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
 1.  มีความเขาใจเกี่ยวกับสัดสวนโครงสรางของรางกายชายและหญิง  การวิเคราะหโครงสราง 
                     รางกาย  การสรางแบบตัดเส้ือผา  การลองตัวและแกไขแบบตัด 
 2.  มีทักษะการวิเคราะหโครงสรางรางกาย  สรางแบบตัดเส้ือผา  ลองตัวและแกไขแบบตัด  
 3.  มีทักษะในการสรางแบบตัดเสื้อผาใหกับบุคคลที่มีรูปรางผิดปกติ 
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 4.  มีมนุษยสัมพันธดี  ละเอียดรอบคอบ  เปนคนชางสังเกต มีความสนใจใฝรู 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1.  อธิบายหลักการวิเคราะหโครงสรางรางกายชายและหญิง               
  2.  วิเคราะหโครงสรางรางกายของชายและหญิงเพื่อสรางแบบ                     
 3.  สรางแบบบุคคลที่มีรูปรางปกติและสรางแบบตัดบุคคลที่มีรูปรางพิเศษ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ทฤษฎีของสัดสวนและโครงสรางของรางกายชายและหญิง  การ
วิเคราะหโครงสรางรางกาย   การสรางแบบตัดเส้ือผา    การลองตัวและการแกไขแบบตัด     และการสราง
แบบตัดใหกับบุคคลที่มีรูปรางปกติและสรางแบบตัดบุคคลที่มีรูปรางพิเศษ 
 
3403 – 2003   ศิลปศาสตรการแตงกาย              2  (4) 
 ( Art  of  Dressing ) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
 1.  มีความเขาใจชนิดและลักษณะของเสื้อผาและเครื่องประกอบแตงกาย  หลักการเลือก 
  เส้ือผาและเคร่ืองประกอบการแตงกาย  วัสดุการตกแตง  เทคโนโลยีการตกแตง    
  การสรางจุดเดนในการแตงกาย  และ การปรับปรุงบุคลิกภาพ 
 2.  มีทักษะการเลือกเสื้อผาและเครื่องประกอบการแตงกายใหเหมาะสมกับบุคลิกภาพ 
 3.  มีทักษะการประยุกตเครื่องประกอบการแตงกายมาใชใหเกิดประโยชนหลากหลาย 
 4.  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีมนุษยสัมพันธและทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น    
 
มาตรฐานรายวิชา 
     1.  อธิบายหลักการเลือกเสื้อผาและเครื่องประกอบการแตงกาย  วัสดุตกแตง  และ 
  การปรับปรุงบุคลิกภาพ 
 2.  เลือกเส้ือผาและเคร่ืองประกอบการแตงกายใหเกิดจุดเดนในการแตงกาย    
 3.  แนะนําการปรับปรุงบุคลิกภาพและและมีบุคลิกภาพที่ดี 
 4.  ประยุกตเครื่องประกอบการแตงกายใหเกิดประโยชนหลากหลาย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   ชนิด   ลักษณะของเสื้อผาและเครื่องประกอบการแตงกาย   หลักการ
เลือกเส้ือผาและเคร่ืองประกอบการแตงกาย  การเลือกวัสดุตกแตง เทคโนโลยีในการตกแตงตกแตงเสื้อผา    
การสรางจุดเดนในการแตงกาย    การปรับปรุงบุคลิกภาพ     การประยุกตเคร่ืองประกอบการแตงกายและ
วัสดุตกแตงใหเกิดประโยชนหลากหลาย 
 
3403 – 2004  โครงสรางและคุณสมบัติของผา             2  (2) 
 ( Fabric  Structure  and  Property ) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
 1.  มีความเขาใจชนิดและลักษณะโครงสรางของเสนใย  คุณสมบัติทางกายภาพ  คุณสมบัติ 
                          ทางเคมี  กระบวนการผลิต  กระบวนการตกแตง  ประโยชนใชสอยและการดูแลรักษา   
 2.  มีความเขาใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการ  แนวโนมสิ่งทอ   และแนวโนมความนิยมของผา 
 3.  มีทักษะการวิเคราะหเสนใย  คุณสมบัติของผา  กระบวนการผลิตและกระบวนการตกแตง 
 4.  มีทักษะการคิดคนผสมผสานการนําผาที่มีคุณสมบัติตางๆ  มาใชดวยกัน 
 5.  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ตระหนักถึงการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 1.  อธิบายโครงสรางของเสนใย  กระบวนการผลิต  และกระบวนการตกแตง   
 2. วิเคราะหโครงสรางของเสนใย   กระบวนการผลิต  และกระบวนการตกแตง   
  3. เลือกผาไดเหมาะสมกับประโยชนใชสอย  และดูแลรักษาผาชนิดตาง ๆ 
  
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ       ชนิดของเสนใย      ลักษณะโครงสราง        คุณสมบัติทางกายภาพ     
คุณสมบัติทางเคมี   กระบวนการผลิต   กระบวนการตกแตง     ประโยชนใชสอยและการดูแลรักษาศึกษา
ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรมสิ่งทอ วิวัฒนาการสิ่งทอและแนวโนมความนิยมของผา  การคิดคน
ผสมผสาน   การนําผาคุณสมบัติ  ตาง ๆ มาใชดวยกัน  
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3403 – 2005  ลิขสิทธ์ิและทรัพยสินทางปญญา                          2  (2) 
 (Intellectual  Property  Copyright ) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจการกําหนดภาพลักษณของผลงาน  การออกแบบรูปแบบเอกลักษณ 
สัญลักษณเฉพาะตัว  การต้ังช่ือในงานออกแบบแฟช่ัน  การจัดทะเบียนลิขสิทธ 

  สิทธิบัตรผลงานและลิขสิทธิ์ทางการคา 

2. ทักษะในการออกแบบผลงานที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว  ดําเนินการจดสิทธิบัตร  
  ลิขสิทธิ์ทางการคา  

3. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  และมีความซื่อสัตย 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1.  อธิบายหลักการกําหนดภาพลักษณของผลงาน  การออกแบบรูปแบบเอกลักษณ 

 2.  อธิบายกระบวนการจัดทะเบียนลิขสิทธ  สิทธิบัตรผลงานและลิขสิทธิ์ทางการคา 

 3.  ออกแบบรูปแบบเอกลักษณ   สัญลักษณเฉพาะตัว การต้ังช่ือในงานออกแบบแฟช่ัน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  กําหนดภาพลักษณของผลงาน หลักการออกแบบรูปแบบ  เอกลักษณ    
สัญญาลักษณเฉพาะตัว     การต้ังช่ือ      การสรางสรรคผลงานเพือ่ใหเกิดคานิยมเปนของตนเอง     การจด
ทะเบียนลิขสิทธิ์   สิทธิบัตรผลงาน และลิขสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา 

 
3403 – 2006 การบริหารงานธุรกิจแฟชัน่                          2  (3) 
  (Fashion  Business  Administration) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความเขาใจ  ขอบขายและหนาที่ของการบริหารงาน  หลักการและเทคนิคการบริหาร

สารนิเทศเกี่ยวกับงานธุรกิจแฟชั่น  การจัดการทรัพยากรบุคคล  การวางแผน  การประเมิน
สมรรถนะและการบริหารงานธุรกิจแฟชั่น 

2. มีทักษะในการจัดการบริหารสารนิเทศเกี่ยวกับงานธุรกิจแฟชั่น  การจัดการทรัพยากรบุคคล  
การวางแผน  การประเมินสมรรถนะและการบริหารงานธุรกจิแฟช่ัน 

3. มีทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน  มีภาวะความเปนผูนํา  และศึกษาคนควาหาความรูอยาง         
ตอเน่ือง 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. อธบิายหลกัการบริหารและเทคนิคการบริหารงานธุรกจิแฟช่ัน 
2. วางแผน  ดําเนินการ  และประเมินสมรรถนะ 
3. บริหารสารนิเทศและบริหารงานธุรกิจแฟช่ัน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขอบขายและหนาที่ของการบริหารงาน   หลักการและเทคนิคการ

บริหารสารนิเทศเกี่ยวกับงานธุรกิจแฟชั่น  การจัดการทรัพยากรบุคคล  การวางแผน  การประเมิน
สมรรถนะและการบริหารงานธุรกิจแฟชั่น 

 
3403 – 2007  เทคนิคการออกแบบเครื่องแตงกาย                                     3  (5) 
 ( Clothing  Design Techniques ) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
 1.  มีความเขาใจหลักการออกแบบเครื่องแตงกาย  การเขียนโครงรางหุนในอิริยาบถตางๆ  
  การวาดเสื้อผาและเครื่องประกอบการแตงกายประกอบหุน  และการระบายสี 
 2. มีทักษะการเขียนโครงรางหุนในอิริยาบทตาง ๆ  วาดเส้ือผาและเคร่ืองประกอบ 
 การแตงกายและระบายสี 

3. มีทักษะออกแบบเครื่องแตงกายสําหรับบุคคลวัยตางๆ    
4. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีความรับผิดชอบและมีความสนใจใฝรู 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 1.  อธบิายหลกัการเขียนโครงรางหุนในอิริยาบทตางๆ   การวาดเส้ือผาและเคร่ือง 
                     ประกอบการแตงกาย 

2. เขียนโครงรางหุนในอิริยาบทตาง ๆ วาดเส้ือผาและเคร่ืองประกอบการแตงกาย 
  ประกอบหุน  และระบายสี  
 3.  ออกแบบเครื่องแตงกายสําหรับบุคคลวัยตางๆ              
 
คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   หลักการออกแบบ   การเขียนโครงรางหุนในอิริยาบทตาง ๆ  ความรู
พ้ืนฐานเร่ืองเส้ือผาและเคร่ืองแตงกาย    การวาดเส้ือผาประกอบหุน    การวาดเคร่ืองประกอบการแตงกาย       
การระบายสี  เคร่ืองมือ   วัสดุ    อุปกรณในการออกแบบ    และออกแบบเสื้อสําหรับบุคคลวัยตาง ๆ    
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3403 – 2008  การทําเสื้อผาตนแบบ              2  (4) 
 ( Patterns  and  Sample  Clothes  Making ) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับใบสั่งการผลิต   การวิเคราะหแบบเสื้อ   การคํานวณวัสดุ   การทําแบบ
ตัด  การแบงขั้นตอนการเย็บ   และการเย็บเสื้อตัวอยาง   

2. มีทักษะการวิเคราะหแบบเสื้อ    ทําแบบตัด  คํานวณผา  แบงขั้นตอนการตัดเย็บและทําเสื้อ
ตัวอยางแบบตาง ๆ  

3. มีความรับผิดชอบ  รอบคอบ  มีวินัย  ซื่อสัตยและมีทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1.  อธิบายลักษณะใบสั่งการผลิต  การวิเคราะหแบบเส้ือ  และการตัดเย็บเสือ้ตัวอยาง  
2.  วิเคราะหใบสั่งการผลิต  และวิเคราะหแบบเสื้อ   
3.  ทําแบบตัดและเสื้อตัวอยาง   

  
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ    ใบสั่งการผลิต    การวิเคราะหแบบเสื้อ    การทําแบบตัด    การ
คํานวณวัสดุ  การแบงข้ันตอนการตัดเย็บ  และการตัดเย็บเสื้อตัวอยางแบบตาง ๆ  

 
3403 – 2009  การศึกษาและวิเคราะหแนวโนมตลาดแฟชั่น           2  (4) 
 (  Fashion  Trend  Study  and  Analysis ) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะหแนวโนมตลาดแฟชั่น วัฏจักรแฟชั่น  ปจจัย     
ที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงตลาดแฟชั่นระดับตาง ๆ   กลุมผูบริโภค  การคาดคะเน  
แนวโนมตลาดแฟช่ัน  และรูปแบบการใชชีวิต (Life style)  จากสื่อชนิดตาง ๆ 

2. มีทักษะการวิเคราะหแนวโนมตลาดแฟชั่น  วัฏจักรแฟชั่น  นําผลการวิเคราะหมาใชในงาน
ออกแบบเส้ือผา  และศึกษาแนวโนมแฟชั่นในอนาคต 

3. มีความกระตือรือรน  มีความสนใจใฝรู  ทัศนคติและจรรยาบรรณท่ีดีตองานอาชีพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
 1.  อธิบายหลักการวิเคราะหแนวโนมตลาดแฟชั่น   
 2.  วิเคราะหแนวโนมตลาดแฟช่ัน   
 3.  นําผลการวิเคราะหไปใชกําหนดรูปแบบของแฟชั่น 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  หลักการวิเคราะหแนวโนมตลาดแฟชั่น วัฎจักรแฟชั่น  การคาดคะเน
แนวโนมและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงแฟชั่น    ระดับตลาดแฟชั่นตาง ๆ    และกลุมผูบริโภค  
รูปแบบการใชชีวิต   (Life style)  จากสื่อตาง ๆ    การคาดคะเนแนวโนมแฟชั่นเกี่ยวกับลักษณะของผา  สี  
วัสดุตกแตง  และสํารวจตลาด  (Shopping report)   
 
3403 – 2010  เทคนิคการนําเสนอผลงานแฟชั่น             2  (4) 
 ( Clothing  Design  Techniques ) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจรูปแบบการนําเสนอผลงานแฟชั่น  การวางแผน  การนําเสนอผลงานแฟชั่น
ดวยเทคนิคพิเศษ การทําแฟมภาพ  การจัดแสดงแฟชั่นโชว การจัดแสดงนิทรรศการ      
การตกแตงหนาราน  และการนําเสนอผลงานทางอินเตอรเน็ต 

2. มีทักษะการนําเสนอผลงานแฟชั่นเสื้อผาดวยเทคนิคพิเศษ ทําแฟมภาพ จัดแสดงแฟชั่นโชว   
จัดแสดงนิทรรศการ  ตกแตงหนาราน  และนําเสนอผลทางอินเตอรเน็ต  

3. มีทักษะการใชเครื่องมือ  อุปกรณและนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการนําเสนอผลงาน 
4. มีทักษะการสรางสรรคการออกแบบเส้ือผาโดยใชเคร่ืองมือตางๆ  มาใชในการนําเสนอ 
5. มีความคิดริเร่ิมสราสรรคการนําเสนอผลงาน    ทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น   
6. มีความสามารในการตัดสินใจและแกไขปญหา 

 
มาตรฐานรายวิชา 
 1.  อธิบายการนําเสนอผลงานแฟชั่นในรูปแบบตางๆ   
 2.  วางแผน  จัดเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ   
 3.  นําเสนอผลงานแฟชั่นรูปแบบตางๆ   
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   รูปแบบการนําเสนอผลงานแฟชั่น   การวางแผนดําเนินการ    การนํา  
เสนอผลงานแฟช่ันดวยเทคนิคพิเศษ   การทําแฟมภาพ    การจัดแสดงแฟช่ันโชว การจัดแสดงนิทรรศการ   
การนําเสนอผลงานทางอินเตอรเน็ต   การใชเคร่ืองมือ   อุปกรณประกอบในการนําเสนอผลงาน    การนํา
เทคโนโลยีมาประยุกต ใชในการนําเสนอผลงาน   และนําเสนอผลงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
วิชาชีพสาขางานออกแบบเสื้อผาขั้นสูง 

 
3403 - 2101 การวิเคราะหลูกคา                                                          2  (3) 
 ( Customer  Analysis ) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
 1.  มีความเขาใจเกี่ยวกับประเภทและระดับลูกคา  การสรางเคร่ืองมือเก็บขอมูล 
                      การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  และการนําเสนอผลการวิเคราะห 

2.  มีทักษะการสรางเครื่องมือเก็บขอมูล  เก็บรวบรวมขอมูล  วิเคราะหขอมูลลูกคา  
     และนําผลการวิเคราะหมาใชจัดการธุรกิจออกแบบเสื้อผาและเครื่องแตงกาย       

 3.  มีความเปนระเบียบ  มีวินัย  และความรับผิดชอบ                   
 
มาตรฐานรายวิชา 
 1.  อธิบายหลักการวิเคราะหลูกคา       
  2.  สรางเคร่ืองมือเก็บขอมูล  เก็บขอมูล  และวิเคราะหกลุมลูกคา 
 3.  นําผลการวิเคราะหมาใชจัดการธุรกิจออกแบบและเครื่องแตงกาย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ     ประเภทและระดับลูกคา      การสรางเคร่ืองมือเก็บขอมูล   การเก็บ
รวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูลลูกคา  การนําผลการวิเคราะหมาใชจัดการธุรกิจออกแบเสื้อผาและ
เคร่ืองแตงกาย 
 
3403 – 2102   การออกแบบเสื้อผาลักษณะพิเศษ                                       2  (4) 
 ( Special  Clothing  Design ) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
 1.  มีความเขาใจชนิด  ลักษณะและประเภทของเสื้อผาลักษณะพิเศษ หลักการ 
  ออกแบบเสื้อผาลักษณะพิเศษ การสรางสรรคจิตนาการในการออกแบบ 
  และตัดเย็บเสื้อผาลักษณะพิเศษ   
 3.  มีทักษะการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผาลักษณะพิเศษ  
 4.  มีทักษะการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผาลักษณะพิเศษ 
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 5.  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 1.  อธิบายหลักการออกแบบเสื้อผาลักษณะพิเศษ   
 2.  สรางสรรคจิตนาการในการออกแบบเสื้อผาลักษณะพิเศษ 
 3.  ออกแบบเสื้อผาลักษณะพิเศษ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ  ชนิด  ลักษณะและประเภทของเสื้อผาพิเศษ  หลักการออกแบบเสื้อผา
ลักษณะพิเศษ   การสรางสรรคและจินตนาการ  และออกแบบเสื้อผาลักษณะพิเศษ 
 
3403 – 2103  การออกแบบเครื่องประกอบการแตงกาย                                                  2  (4) 
 ( Cloth  Accessories  Design ) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจ ประเภทของเครื่องประกอบการแตงกาย  การใชหลักศิลป   
  และการออกแบบเครื่องประกอบการแตงกาย 

 2.  มีความเขาใจในการเลือกใชสี  ชนิดของวัสดุตกแตงเคร่ืองประกอบการแตงกาย                               
 3.  นําเทคโนโลยีมาใชไดเหมาะสมกับงานเสื้อผาเครื่องแตงกาย 
 4.  มีทักษะในการออกแบบเครื่องประกอบการแตงกายใหสัมพันธกับเสื้อผาโอกาสตาง ๆ  
 5.  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคงาน และมีเจตคติตองานอาชีพ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

 1.   นําหลักศิลปมาใชในการออกแบบเครื่องประกอบการแตงกาย 
 2.   เลอืกใชสี  ชนิดของวัสดุตกแตงเคร่ืองประกอบการแตงกาย                               

 2.  ออกแบบเคร่ืองประกอบการแตงกาย 
 
คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   ประเภทของเครื่องประกอบการแตงกาย    การนําหลักศิลปมาใชใน
การออกแบบเคร่ืองประกอบการแตงกาย  การเลือกใชสี  ชนิดของวัสดุตกแตง    ออกแบบเครื่องประกอบ  
การแตงกายใหเหมาะสมกับบุคลิกภาพ และสัมพันธกับเสื้อผาเครื่องแตงกายในโอกาสตางๆ 
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3403 – 2104   การจัดแสดงสินคาแฟชั่น                                                                             2  (3) 
 ( Fashion  Visual  Merchandising ) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบของศิลป  อุปกรณที่ใชตกแตงจัดแสดงสินคา    
รูปแบบและลักษณะพื้นที่การจัดแสดงสินคา  และความสัมพันธของแนวความคิด   

2. มีทักษะการจัดแสดงสินคาที่มีความสัมพันธและมีองคประกอบครบถวน  
3. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีความกระตือรือรน   ชางสังเกต มีทัศนคติตองานอาชีพ

ออกแบบ 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 1.  เขาใจองคประกอบของศิลป  รูปแบบและลักษณะพื้นที่การจัดแสดงสินคา 
 2.  เลือกอุปกรณที่ใชตกแตงจัดแสดงสินคาแฟชั่นไดสัมพันธกัน 
 3.  จัดแสดงสินคาแฟชั่นใหเกิดจุดเดนและดึงดูดความสนใจ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ      องคประกอบของหลักศลิป      อุปกรณที่ใชตกแตงจัดแสดงสินคา  
(Display)  แสง   สี    ชั้นวาง  ไมแขวน  หุนโชว  รูปแบบและลักษณะพื้นที่การจัดแสดงสินคา   หลักการ
สรางความสัมพันธของแนวความคิดในการจัดแสดงสินคา     การจัดแสดงสินคาหลากหลายประเภทใหมี
ความสัมพันธกันและดึงดูดความสนใจของลูกคา 
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คําอธิบายรายวิชา 
สาขางานออกแบบเส้ือผาก่ึงอุตสาหกรรม 

 
3403 – 2201   การศึกษาและวิเคราะหกลุมเปาหมาย                                                         2  (3) 
 ( Target  Group  Study  and  Analysis ) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
 1.  มีความเขาใจประเภทของตลาดและกลุมลูกคาระดับตางๆ    การจัดทําแบบ 
  สํารวจความตองการของลูกคา  การดําเนินการสํารวจกลุมเปาหมาย  การวิเคราะห 
  และจัดกลุมเปาหมาย   การจัดทําประวัติลูกคา 
 2.  มีทักษะการทําแบบสํารวจความตองการของลูกคา ดําเนินการสํารวจกลุมเปาหมาย      
  วิเคราะหและจัดกลุมเปาหมาย  และจัดทําประวัติลูกคา 
 3.  มีความกระตือรือรน ขยัน อดทน และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 1.  อธิบายหลักการศึกษาและวิเคราะหกลุมเปาหมาย                                             
 2.  สรางแบบสํารวจ   และสํารวจกลุมเปาหมาย        
 3.  วิเคราะหกลุมเปาหมาย  และจัดทําประวัติลูกคา 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ประเภทของตลาดและกลุมลูกคาระดับตางๆ     การจัดทําแบบสํารวจ
ความตองการของลูกคา    การเลือกใชเคร่ืองมือในการสํารวจ    การดําเนินการสํารวจกลุมเปาหมาย   การ
วิเคราะหขอมูลและจัดกลุมเปาหมาย  และการจัดทําประวัติลูกคา 
 
3403 – 2202  คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบแฟชั่น                                                             2  (4) 
 ( Computer  Programs for Fashion Design ) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
 1.  มีความเขาใจ หลักการการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการออกแบบแฟช่ัน 
 2.  มีทักษะการใชโปรแกรม  อโดปบี  อิลลัสทราเตอร  (Adobelllustrator)  
  หรือโปรแกรมโฟโตชอปส  (Adobe Photoshop)   
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 3.  มีความคิดสรางสรรค   มีความสนใจใฝรูใหทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
  และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 1.  อธบิายหลกัการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการออกแบบแฟชัน่ 
 2.  ใชคอมพิวเตอรโปรแกรม อโดปบี อิลลัสทราเตอร  (Adobet Lustpatop)  
  หรือโปรแกรมโฟโตชอปส (Adobe Photoshop) 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ     หลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการออกแบบแฟชั่น    การวาด
ภาพประกอบแฟชั่น   การนําเสนอผลงานออกแบบโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสรางสรรคผลงาน   ใช
โปรแกรม  อโปบี อิสลัสทราเตอร   (Adobe Illustrotor)   โปรแกรมโฟโตชอปส   (Adobe Photoshop)   
และหรือโปรแกรมคอเรลดรอ (Copel Drow) วาดและตกแตงแฟชั่น 
 
3403 – 2203   การออกแบบเสื้อผาบูติค                                                                             3  (5) 
 ( Boutique  Design ) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
 1.  มีความเขาใจเกี่ยวกับชนิดและลักษณะเสื้อผาบูติก  
 2.  มีทักษะในการเลือกใชวัสดุใหเหมาะสมกับแบบเสื้อผาบูติก              
 3.  มีทักษะในการออกแบบและตกแตงเสื้อผาบูติกโดยใชเทคนิคตางๆ 
 4.  มีทักษะในการนําเสนอผลงาน 
 5.  มีความรับผิดชอบ ความประณีต ขยัน อดทน และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 1.  อธบิายหลกัการออกแบบ  และการตกแตงเสื้อผาบูติก 
 2.  ออกแบบและตกแตงเส้ือผาบูติก 
 4.  นําเสนอผลงานในรูปแบบตาง ๆ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ    ชนิดและลักษณะการตกแตงเสื้อผาบูติค  การเลือกใชวัสดุ     การออก  
แบบเส้ือผาบูติค  เทคนิคการตกแตงเส้ือผาบูติก   ออกแบบและตกแตงเสื้อผาบูติกแบบตางๆ และนําเสนอ
ผลงานในรูปแบบตางๆ 
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คําอธิบายรายวิชา 

สาขางานออกแบบเส้ือผาอุตสาหกรรม 
 
3403 – 2301   การวิเคราะหและเลือกใชวัสดุ                                                                      2  (3) 
 ( Material  Analysis and Selection ) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจหลักการวิเคราะหคุณสมบัติและคุณภาพของวัสดุ  การคํานวณ   
 การตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผล  และการเลือกใชวัสดุในการตัดเย็บเครื่องแตงกาย 

2. มีทักษะการวิเคราะหคุณสมบัติและคุณภาพของวัสดุ  คํานวณ  ตรวจสอบ  ติดตาม   
และประเมินผล  กําหนดราคาจําหนาย  และ เลือกใชวัสดุในการตัดเย็บเสื้อผา 

3. มีความตระหนักในการมีสวนรวมในการทํางานแสวงหาความรู มีความคิดริเร่ิม 
                    สรางสรรค ในการนําวัสดุในทองถิ่นมาประยุกตใช 
 
มาตรฐานรายวิชา 
 1.  อธิบายหลักการวิเคราะหและเลือกใชวัสดุในการตัดเย็บเครื่องแตงกาย 
 2.  วิเคราะหและเลือกวัสดุในการตัดเย็บเคร่ืองแตงกาย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   หลักการวิเคราะหคุณสมบัติและคุณภาพของวัสดุ      การเลือกใชวัสดุ
ในการตัดเย็บเสื้อผา   แหลงที่มาของวัสดุ  การคํานวณ  การตรวจสอบ  การติดตามและประเมินผล  และ
การกําหนดราคาจําหนาย 
 
3403 – 2302   การออกแบบเพื่อการผลิตระบบอุตสาหกรรม                                             2  (4) 
 ( Design  for  Industrial  Production) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

 1.  มีความเขาใจหลักการวางแผนการออกแบบเพ่ือการผลิตระบบอุตสาหกรรม   

  เครื่องมือ  อุปกรณ  จักร  และเทคนิคการเย็บลักษณะตาง ๆ 

 2. วางแผนการออกแบบเพื่อการผลิตระบบอุตสาหกรรมใหสัมพันธกับการใชงาน 
  ของเคร่ืองจักรระบบอุตสาหกรรม 
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 3.  มีทักษะในการออกแบเพ่ือการผลิตระบบอุตสาหกรรม 
 4.  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค   มนุษยสัมพันธที่ดี  มีเจคตติท่ีดีตองานอาชีพ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
 1.  อธิบายหลักการวางแผนการออกแบบเพ่ือการผลิตระบบอุตสาหกรรม 
 2.  วางแผนการออกแบบเพ่ือการผลิตระบบอุตสาหกรรม            
 3.  ออกแบบเพ่ือการผลิตระบบอุตสาหกรรมแบบตางๆ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ     การวางแผนการออกแบบเพื่อการผลิตระบบอุตสาหกรรม  เคร่ืองมือ   
อุปกรณ   จักรและเทคนิคการเย็บลักษณะตาง ๆ   ที่เหมาะสมกับการผลิตระบบอุตสาหกรรม     ออกแบบ
เส้ือผาเพ่ือการผลิตระบบอุตสาหกรรมแบบตางๆ 
 
3403 – 2008  การออกแบบคอลเล็คชั่นเครื่องแตงกาย                                                  3  (4) 
 ( Cloth  Collection  Design ) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
 1.  มีความเขาใจหลักการกําหนดแนวความคิด  การหาแรงบันดาลใจในการออกแบบ 
 หลักการและวิธีการออกแบบเสื้อผาที่เปนแนวทางหรือสัมพันธกัน (Collection)  
 กับแนวโนมแฟช่ัน  การเลือกสีและวัสดุ  และวิธีการนําเสนอผลงาน 
 2.  มีทักษะการออกแบบที่เปนแนวเดียวกัน  ทันสมัย เลือกใชสีและวัตถุดิบ 
 3.  มีความคิดสรางสรรคในงานออกแบบและมีทัศนคติท่ีดีตองานออกแบบ 
 

มาตรฐานรายวิชา  
 1.  อธิบายหลักการทํารูปแบบคอลเลคชั่นเครื่องแตงกาย   
  2.  สรางรูปแบบคอลเลคช่ันเคร่ืองแตงกาย  
 3.  นําเสนอคอลเลคช่ันเคร่ืองแตงกาย 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  หลักการกําหนดแนวความคิด (Concept)    การหาแรงบันดาลใจ     
หรือตัวนําความคิด (Inspiration)  การเลือกใชวัตถุดิบ  สี และวัสดุตกแตงในแตละฤดูกาล   หลักการและ
วิธีการออกแบบที่เปนแนวหรือทิศทางเดียวกันโดยการกระจายความคิดตนแบบออกแบบเปนคอลเลคชั่น  
(Collection)    ใหสอดคลองกับแนวความคิดที่สามารถนําเสนอออกมาเปนผลิตภัณฑของจริง     นําเสนอ  
และจําหนาย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
(Food  and  Nutrition) 
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คําอธิบายรายวิชา 

วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ 
 

3404 – 0001 โภชนาการเพื่อสุขภาพ                3  (5) 
  (Nutrition  for  Health) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาหารหลัก  5  หมู  สารอาหาร  การยอยและการดูดซึม  

โภชนาการบุคคลวัยตาง ๆ  บุคคลภาวะพิเศษ  และผูปวย 
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกําหนดและคํานวณความตองการพลังงานและสารอาหาร  

การประกอบอาหารบุคคลวัยตาง ๆ  บุคคลภาวะพิเศษ  ผูปวยและอาหารโรงพยาบาล 
3. มีความสามารถกําหนดและคํานวณความตองการพลังงาน และสารอาหารของบุคคลวัยตาง 

ๆ  บุคคลภาวะพิเศษและผูปวย 
4. มีความสามารถประกอบอาหารบุคคลวัยตาง  ๆ  บุคคลภาวะพิเศษ  ผูปวย  และอาหาร

โรงพยาบาล 
5. มีกิจนิสัยในการทํางาน   ปฏิบัติงานดวยความอดทน  ประณีต  รอบคอบ  และมีความ

รับผิดชอบ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจเกี่ยวกับอาหารหลัก  5  หมู  สารอาหาร  การยอยและการดูดซึม  โภชนาการบุคคลวัย

ตาง ๆ  บุคคลภาวะพิเศษ  ผูปวย  และอาหารโรงพยาบาล 
2. เขาใจการกําหนดและคํานวณความตองการพลังงาน  และสารอาหาร  การประกอบอาหาร

บุคคลวัยตาง ๆ  บุคคลภาวะพิเศษ  ผูปวย  และอาหารโรงพยาบาล 
3. กําหนดและคํานวณความตองการพลังงาน  และสารอาหารของบุคคลวัยตาง ๆ  บุคคลภาวะ

พิเศษ และผูปวย 
4. ประกอบอาหารบุคคลวัยตาง ๆ  บุคคลภาวะพิเศษ  ผูปวย  และอาหารโรงพยาบาล 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารหลัก  5  หมู  สารอาหาร  การยอยและการดูดซึม  โภชนาการ
บุคคลวัยตาง ๆ  บุคคลภาวะพิเศษ และผูปวย  อาหารโรงพยาบาล  การกําหนดและคํานวณความตองการ
พลังงาน  สารอาหาร  การประกอบอาหารบุคคลวัยตาง  ๆ  บุคคลภาวะพิเศษ  ผูปวย  และอาหาร
โรงพยาบาล 
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3404 – 0002 หลักการประกอบอาหารเบ้ืองตน               3  (5) 
  (Principles  of  Basic  Cooking) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพทที่ใชในการประกอบอาหาร  หลักการชั่ง  ตวง  วัด  การ
เลือกอุปกรณ  การเลือกซื้อ  การเตรียม  และการเก็บรักษาวัตถุดิบ  อนามัยของ ผูประกอบ
อาหาร  หลักการทํางานและการประกอบอาหารอยางสงวนคุณคา  การจัดรายการอาหาร   

2. มีความสามารถเลือกอุปกรณ  เลือกซื้อและเตรียมวัตถุดิบสําหรับการประกอบอาหาร 
3. มีความสามารถจัดรายการอาหารและประกอบอาหารม้ือตาง ๆ 
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบ เรียบรอย ประณีต รอบคอบ  และ

มีความรับผิดชอบ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจคําศัพทที่ใชในการประกอบอาหาร  หลักการชั่ง  ตวง  วัด  การเลือกอุปกรณ  การเลือก

ซื้อ  การเตรียม  และการเก็บรักษาวัตถุดิบ  อนามัยของผูประกอบอาหาร  หลักการประกอบ
อาหารอยางสงวนคุณคา  และการจัดรายการอาหาร 

2. เลือกอุปกรณ  เลือกซื้อ  และเตรียมวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหาร 
3. จัดรายการอาหารและประกอบอาหารม้ือตาง ๆ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของคําศัพทที่ใชในการประกอบอาหาร  หลักการชั่ง  ตวง  
วัด  การเลือกอุปกรณ  การเลือกซื้อ  การเตรียมและการเก็บรักษาวัตถุดิบ  อนามัยของ              ผูประกอบ
อาหาร  หลักการทํางานและประกอบอาหารอยางสงวนคุณคา  การจัดรายการอาหารและการประกอบ
อาหารม้ือตาง ๆ 
 
3404 – 0003 การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม               2  (3) 
  (Food  and  Beverage  Services) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม   คุณสมบัติที่ดีของพนักงาน
บริการ  ประเภทของการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  อุปกรณ  เคร่ืองใชในการบริการ
อาหารและเครื่องด่ืม  ศิลปะการจัดวางอุปกรณบนโตะอาหาร  หลักการบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม  



 

คําอธิบายรายวิชา  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

192

2. มีความสามารถเลือกอุปกรณ  เคร่ืองใชในการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม   และจัดวาง
อุปกรณบนโตะอาหาร 

3. มีความสามารถจัดบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
4. มีเจตคติที่ดีตองานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม   ปฏิบัติงานดวยใจรักในอาชีพ   อดทน  

ประณีต  รอบคอบ  และมีความรับผิดชอบ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจเก่ียวกับการจัดบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  คุณสมบัติของพนักงานบริการ      รูปแบบ

ของการบริการ  ประเภทของการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
2. เลือกใชอุปกรณ   เคร่ืองใช  และจัดวางอุปกรณบนโตะอาหาร 
3. บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม   คุณสมบัติของพนักงานบริการ  
มารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานบริการ  รูปแบบของการบริการ  ความรูเกี่ยวกับอาหารและ
เคร่ืองด่ืม  การจัดรายการอาหาร  ประเภทของอุปกรณที่ใชในการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม   การทํา
ความสะอาด  ศิลปะการจัดวางอุปกรณบนโตะอาหาร  การจัดและตกแตงโตะอาหาร  หลักการบริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืม  มารยาทในการรับประทานอาหาร  คําศัพทตาง ๆ ที่ใชในการบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม 
 
3404 – 0004 การถนอมอาหาร                 2  (3) 
  (Food  Preservation) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจสาเหตุการเสื่อมเสียของอาหาร  สารปนเปอน  และวิธีปองกัน  การใช
เคร่ืองมือและอุปกรณ  วิธีการถนอมอาหารโดยการทําแหง  การใชความรอน  การใชนํ้าตาล  
การหมักดอง  การใชสารเคมี  การใชความเย็น  การบรรจุภัณฑ  การคิดตนทุน  และการจัด
จําหนาย 

2. มีความสามารถเลือกวัตถุดิบ  เคร่ืองมือและอุปกรณในการถนอมอาหาร 
3. มีความสามารถถนอมอาหาร  บรรจุภัณฑ  เก็บรักษา  คิดตนทุน  และจัดจําหนาย 
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความสะอาด  เรียบรอย  ชางสังเกต  และมีความ

รับผิดชอบ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจสาเหตุการเสื่อมเสียของอาหาร  สารปนเปอน  และวิธีปองกัน  การใชเคร่ืองมือและ

อุปกรณ  การถนอมอาหารดวยวิธีตาง ๆ 
2. เลือกวัตถุดิบ  เคร่ืองมือ  และอุปกรณสําหรับถนอมอาหาร 
3. ถนอมอาหารประเภทตาง ๆ  บรรจุภัณฑ  เก็บรักษา  และจัดจําหนาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสาเหตุการเสื่อมเสียของอาหาร  สารปนเปอน  และวิธีปองกัน  การใช
เคร่ืองมือและอุปกรณ  การถนอมอาหารโดยการทําแหง  การใชความรอน  การใชนํ้าตาล  การหมักดอง  
การใชสารเคมี  การใชความเย็น  การบรรจุภัณฑ  การเก็บรักษา  การคิดตนทุน  และการจัดจําหนาย 
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คําอธิบายรายวิชา 
วิชาชีพสาขาวิชา 

 
3404 – 2001 โภชนาการ                 3  (4) 
  (Nutrition) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของโภชนาการ อาหารและสารอาหาร  ปญหา
โภชนาการ  การเปลี่ยนแปลงของสารอาหารในรางกาย 

2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความตองการพลังงานและสารอาหาร  และการกําหนดอาหาร
บุคคลวัยตาง ๆ 

3. มีความสามารถกําหนดอาหาร  คํานวณคุณคาอาหาร  และประกอบอาหารตามที่กําหนด 
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  รอบคอบ  และมีความ

รับผิดชอบ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจความสําคัญของโภชนาการ   อาหารและสารอาหาร   ปญหาโภชนาการ   การ

เปลี่ยนแปลงของสารอาหารในรางกาย  ความตองการพลังงานและสารอาหาร  และการ
กําหนดอาหารบุคคลวัยตาง ๆ 

2. กําหนดอาหารเหมาะสมกับบุคคล 
3. คํานวณคุณคาและประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญของโภชนาการ  อาหารและสารอาหาร  ปญหาโภชนาการ  
การเปลี่ยนแปลงของสารอาหารในรางกาย  ความตองการพลังงานและสารอาหาร  การกําหนดรายการ
และคํานวณคุณคาอาหารโดยใชรายการอาหารแลกเปลี่ยนและตารางคุณคาทางโภชนาการ  การประกอบ
อาหารสําหรับบุคคลตาง ๆ  ตามหลักโภชนาการ 
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3404 – 2002 วิทยาศาสตรการประกอบอาหาร               3  (4) 
  (Cooking  Science) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสวนประกอบ  การเปลี่ยนแปลงทางเคมี  ทางกายภาพของ
อาหาร  และหลักการประกอบอาหารประเภทตาง ๆ   

2. มีความรูความเขาใจหลักการทดลองอาหาร  การวางแผนการทดลอง  การดําเนินงาน  การวัด
และประเมินผล  การรายงานผลการทดลอง  การจัดทําตํารับมาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร 

3. มีความสามารถคนควา ทดลองและประกอบอาหารตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ  ชางสังเกต  สนใจใฝรู  มีความ

รับผิดชอบและมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจสวนประกอบ  การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางกายภาพของอาหารและหลักการ

ประกอบอาหารประเภทตาง ๆ 
2. เขาใจหลักการในการทดลองอาหาร  การวางแผนการทดลอง  การดําเนินงาน  การวัดและ

ประเมินผล  การรายงานผลการทดลอง  การทําตํารับมาตรฐาน 
3. คนควา  วางแผนการทดลองและประกอบอาหารตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
4. สรุป  ทํารายงาน  นําเสนอผลงาน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสราง  สวนประกอบทางเคมี  การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทาง
กายภาพของอาหาร  หลักการทดลอง  การวางแผนการทดลอง  การดําเนินงาน  การวัดและประเมินผล  
การสรุปผล  การรายงานผลการทดลอง  การจัดทําตํารับมาตรฐาน  การทดลองและประกอบอาหาร
ประเภทตาง ๆ  ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
 
3404 – 2003 ความปลอดภัยในงานอาหาร               2  (2) 
  (Food  Hygiene  and  Safety) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน  สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและการ
ปองกัน 
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2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานอาหาร   แนวทางการผลิตอาหารตาม
หลักเกณฑวิธีการที่ดี  (Good Manufacturing Practice GMP) และการขออนุญาตผลติอาหาร 

3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขอนามัยอาหาร  การปนเปอนในอาหาร  การใชวัตถุเจือปนใน
อาหาร  และการตรวจสอบคุณภาพอาหาร 

4. คํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการผลิตอาหาร 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจถึงความปลอดภัยในการทํางาน  สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและการปองกัน 
2. เข าใจมาตรฐานอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  การผลิตอาหารตาม              

หลักเกณฑที่ดี  (Good  Manufacturing  Practice  GMP)  และการขออนุญาตผลติอาหาร 
3. เขาใจสุขอนามัยอาหาร  การปนเปอนในอาหาร  การใชวัตถุดิบเจือปนในอาหารและการ

ตรวจสอบคุณภาพอาหาร 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน  สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและการปองกันจากการ
ปฏิบัติงานอาหาร  มาตรฐานอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  แนวทางการผลิตอาหารตาม
หลักเกณฑที่ดี  (Good  Manufacturing  Practice  GMP)  การขออนุญาตผลิตอาหาร   สุขอนามัยอาหาร  
การปนเปอนในอาหาร  การใชวัตถุเจือปนในอาหาร  การตรวจสอบคุณภาพอาหาร 
 
3404 – 2004 การจัดการธุรกิจอาหาร                3  (3) 
  (Food  Business  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเภทของธุรกิจอาหาร  และการเลือกทําเลที่ตั้ง 
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดต้ังรานอาหาร  แหลงเงินทุน  กฎหมายเกี่ยวกับ   รานคา

และการเสียภาษี  การจัดรานอาหาร  การขาย  กลยุทธและแผนการสงเสริม การตลาด  และ
การบันทึกบัญชี 

3. มีความสามารถวางแผนการจัดต้ังรานอาหาร  จัดรานอาหาร  ขายอาหาร  จัดกลยุทธและ
แผนการสงเสริมการตลาด  และบันทึกบัญชี 

4. มีความสามารถเขียนโครงการจัดจําหนายอาหาร 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจประเภทของธุรกิจอาหาร   การเลือกทําเลที่ ต้ัง   การจัดต้ังรานอาหาร   แหลง         

เงินทุน  กฎหมายเกี่ยวกับรานคาและการเสียภาษี  การจัดรานอาหาร  การขาย  กลยุทธและ
แผนการสงเสริมการตลาด  และการบันทึกบัญชี 

2. วางแผนการจัดการธุรกิจอาหาร 
3. เขียนโครงการจัดจําหนายอาหารและสงเสริมการขาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของธุรกิจอาหาร  การเลือกทําเลที่ต้ัง  การจัดต้ังรานอาหาร  แหลงเงินทุน  
กฎหมายเกี่ยวกับรานคาและการเสียภาษี  การจัดรานอาหาร  การขาย  กลยุทธและแผนการสงเสริม
การตลาด  การบันทึกบัญชี  การเขียนโครงการจัดจําหนายอาหารและสงเสริมการขาย 
 
3404 – 2005 คอมพิวเตอรในงานอาหาร               2  (3) 
  (Computers  in  Food) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกีย่วกบัการใชอุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอร 
2. มีความสามารถใชคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของ 
3. มีความสามารถประยุกตงานคอมพิวเตอรไปใชในงานอาหาร 
4. มีความสามารถใชระบบเครือขายที่เกี่ยวของกับงานอาหาร 
5. มีทัศนคติที่ดีในการใชเคร่ืองคอมพิวเตอร  ปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ  สนใจใฝรู  และมี

ความรับผิดชอบ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจการใชอุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอร 
2. ใชอุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวของในงานอาหาร 
3. ประยุกตงานคอมพิวเตอรใชในงานอาหาร 
4. ใชระบบเครือขายในงานอาหาร 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชอุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอร   การประยุกตงาน
คอมพิวเตอรใชในงานอาหาร  ระบบเครือขายในงานอาหาร 
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3404 – 2006 ครัวและเครื่องใชในงานอาหาร               2  (3) 
  (Kitchen  and  Cooking  Equipment) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดครัวรูปแบบตาง ๆ ตามลักษณะของงานสุขลักษณะของ
หองครัวท่ีดี  ลักษณะสวนประกอบของเครื่องใชในงานอาหาร  และการดูแลรักษา 

2. มีความสามารถเลือกใชเครื่องใชเหมาะสมกับงานและดูแลรักษาถูกวิธี 
3. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  สะอาด  รอบคอบ  มี

ความรับผิดชอบ  และคํานึงถึงความปลอดภัย 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจการจัดครัวรูปแบบตาง  ๆ   สุขลักษณะของหองครัว   ประเภท   ลักษณะและ

สวนประกอบของเคร่ืองใชในงานอาหาร  การใชและการดูแลรักษา 
2. เลือกเครื่องใชเหมาะสมกับงาน  และดูแลรักษาถูกวิธี 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบการจัดหองครัวตามลักษณะของงาน   สุขลักษณะของหองครัว 
ประเภท  ลักษณะและสวนประกอบของเคร่ืองใชในงานอาหาร  วิธีการใช  การดูแลรักษา  และความ
ปลอดภัย 
 
3404 – 2007 สัมมนาวิชาชีพอาหาร                2  (3) 
  (Seminar – Food  Vocations) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจหลักการและรูปแบบการสัมมนา  การเตรียมการและการดําเนินการ
สัมมนา  หลักการนําเสนอและการเขียนโครงการ 

2. มีความสามารถออกแบบเครื่องมือประเมินผลการสัมมนา 
3. มีทักษะในการใชภาษา 
4. มีความสามารถดําเนินการสัมมนาและประเมินโครงการ 
5. มีความสนใจใฝรู  กลาแสดงออก  มีความเช่ือม่ันในตนเอง  รับผิดชอบ  และตรงตอเวลา 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและรูปแบบการสัมมนา  การเตรียมการและการดําเนินการสัมมนา  หลักการ

นําเสนอและการเขียนโครงการ 
2. วิเคราะหปญหาพิเศษทางวิชาชีพ 
3. วางแผนการสัมมนา 
4. ดําเนินการสัมมนา 
5. ประเมินผลการสัมมนา 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  หลักการ  และรูปแบบการสัมมนา  การเตรียมการและการ
ดําเนินการสัมมนา  หลักการนําเสนอ  การเขียนโครงการ  การออกแบบเครื่องมือ  การประเมินโครงการ  
สัมมนาปญหาพิเศษทางวิชาชีพ 
 
3404 – 2008 การจัดการธุรกิจจัดเลี้ยง                3  (4) 
  (Banquet  Business  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจจัดเลี้ยง   การวางแผนการดําเนินงานและการ
ประเมินผล  รูปแบบการจัดเลี้ยงแบบไทยและสากล  การเลือกและจัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ  
การจัดรายการอาหาร  การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  การคิดตนทุน  การกําหนดราคาขาย  

2. มีความสามารถเลือกและจัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ  สําหรับการจัดเลี้ยงรูปแบบตาง ๆ 
3. มีความสามารถจัดงานเลี้ยงรูปแบบตาง ๆ  และจัดบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
4. มีเจตคติที่ดีตองานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม   ปฏิบัติงานดวยใจรัก  อดทน  ประณีต  

รอบคอบ  และมีความรับผิดชอบ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจการจัดการธุรกิจจัดเลี้ยง  การวางแผนการดําเนินงาน  รูปแบบการจัดเลี้ยงแบบไทย

และสากล  การจัดรายการอาหาร  การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  การคิดตนทุนและการ
กําหนดราคาขาย 

2. ดําเนินการจัดเลี้ยงและจัดบริการ 
3. ประเมินผลงาน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจจัดเลี้ยง  การวางแผนการดําเนินงานและประเมินผล  
รูปแบบการจัดเลี้ยงแบบไทยและสากล  การเลือกและเตรียมวัสดุอุปกรณ  การจัดรายการอาหาร  การ
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  การคิดตนทุนและการกําหนดราคาขาย  การดําเนินงานจัดเลี้ยงและจัดบริการ 
 
3404 – 2009 ศิลปะการตกแตงอาหาร                2  (3) 
  (Art  of  Food  Garnishing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักศิลปะในการออกแบบตกแตงอาหาร 
2. มีความรูความเขาใจเลือกใชวัสดุ  อุปกรณในการตกแตงอาหารในโอกาสตาง ๆ 
3. มีความสามารถเลือกใชวัสดุ  อุปกรณในการตกแตงอาหาร 
4. มีความสามารถในการออกแบบและตกแตงอาหารในโอกาสตาง ๆ 
5. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  สะอาด  ประณีต  

และมีความรับผิดชอบ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักศิลปะในการออกแบบตกแตงอาหาร  การเลือกใชวัสดุ  อุปกรณ  และการตกแตง

อาหาร 
2. เลือกใชวัสดุ  อุปกรณสําหรับตกแตงอาหาร 
3. ออกแบบและจัดตกแตงอาหาร 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักศิลปะในการออกแบบตกแตงอาหาร  การเลือกใชวัสดุ  อุปกรณ
สําหรับตกแตงอาหารในโอกาสตาง ๆ  การออกแบบตกแตงอาหารดวยผัก  ผลไม แกะสลัก  และอื่น ๆ 
 
3404 – 2010 บรรจุภัณฑงานอาหาร                2  (3) 
  (  Food  Packaging) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย  หนาที่ และประโยชนของบรรจุภัณฑ  ชนิดของ
วัสดุ  ประเภทของบรรจุภัณฑ  และการออกแบบบรรจุภัณฑ 

2. มีความสามารถเลือกใชวัสดุบรรจุภัณฑ 
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3. มีความสามารถออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑจากวัสดุตาง ๆ 
4. มีความสามารถเลือกใชบรรจุภัณฑใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 
5. มีกิจนิสัยในการทํางาน   ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย   มีความคิดริเร่ิม

สรางสรรค  ประณีต  และมีความรับผิดชอบ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจความหมาย  หนาที่  และประโยชนของบรรจุภัณฑ  ชนิดของวัสดุ  ประเภทของบรรจุ
ภัณฑ  และการออกแบบบรรจุภัณฑ 

2. เลือกใชวัสดุสําหรับทําบรรจุภัณฑ 
3. ออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ 
4. เลือกใชบรรจุภัณฑเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย   หนาที่  และประโยชนของบรรจุภัณฑ  ชนิดของวัสดุ  
ประเภทของบรรจุภัณฑ  การออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑอาหาร  การเลือกใชบรรจุภัณฑใหเหมาะสม
กับผลิตภัณฑอาหาร  และการพัฒนาบรรจุภัณฑอาหาร 
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คําอธิบายรายวิชา 
วิชาชีพสาขางานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ 

 
3404 – 2101   โภชนาการชุมชน                2  (3) 
  (Community  Nutrition) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษาและสํารวจภาวะโภชนาการชุมชน   การวางแผน
แกปญหาโภชนาการชุมชน  วิธีการสงเสริมและเผยแพรงานโภชนาการชุมชน 

2. มีความสามารถสํารวจภาวะโภชนาการ  และหาแนวทางแกปญหาโภชนาการชุมชน  
สงเสริมและเผยแพรงานโภชนาการชุมชน 

3. มีทัศนคติที่ดีตองานโภชนาการชุมชน  ปฏิบัติงานดวยความอดทน  เสียสละ  และมีความ
รับผิดชอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจความสําคัญของงานโภชนาการชุมชน   การศึกษาภาวะโภชนาการ  การวางแผน  

แกปญหา  วิธีการสงเสริมและเผยแพรงานโภชนาการ  และแนวทางการแกปญหา  ภาวะ
โภชนาการชุมชน 

2. สํารวจภาวะโภชนาการในชุมชน 
3. เลือกใชสื่อในการเผยแพรความรูทางโภชนาการ 
4. เผยแพรความรูทางโภชนาการดวยวิธีการและสื่อตาง ๆ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญของโภชนาการชุมชน  การศึกษาภาวะโภชนาการ  การ
วางแผนแกปญหาโภชนาการชุมชน  วิธีการสงเสริมและเผยแพรงานโภชนาการ  กรณีศึกษา  ภาวะ
โภชนาการชุมชนและแนวทางแกปญหา  การประกอบอาหารเพื่อแกปญหาภาวะโภชนาการ ตามสภาพ
ชุมชน 
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3404 – 2102 โภชนบําบัด                 2  (3) 
  (Diet  Therapy) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาหารโรงพยาบาล  อาหารบําบัดโรค  การคํานวณและกําหนด
อาหารตามรายการอาหารแลกเปลีย่น 

2. มีความสามารถในการคํานวณและกําหนดอาหารตามรายการอาหารแลกเปลีย่น 
3. มีความสามารถประกอบอาหารโรงพยาบาลและอาหารบําบัดโรค 
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ  อดทน  และมีความรับผิดชอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจเกี่ยวกับอาหารโรงพยาบาล  อาหารบําบัดโรค  การคํานวณและกําหนดอาหาร  ตาม

รายการอาหารแลกเปลีย่น 
2. คํานวณและกาํหนดอาหารโรงพยาบาลและอาหารบําบัดโรคตามใบสัง่แพทย 
3. ประกอบอาหารโรงพยาบาลและอาหารบําบัดโรค 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารโรงพยาบาล  อาหารบําบัดโรค  การคํานวณและกําหนด  อาหาร
ตามรายการอาหารแลกเปลี่ยน  การประกอบอาหารโรงพยาบาลและอาหารบําบัดโรค 
 
3404 – 2103 อาหารบุคคลภาวะพิเศษ                2  (3) 
  (Food  for  Special  Health  Conditions) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภาวะและการเปลี่ยนแปลงสรีระของบุคคลภาวะพิเศษ  ความ
ตองการพลังงานและปริมาณสารอาหาร  การคํานวณและกําหนดอาหารบุคคล ภาวะพิเศษ  
การเลือกอาหารทดแทน  และประกอบอาหารบุคคลภาวะพิเศษ 

2. มีความสามารถคํานวณและกําหนดอาหารบุคคลภาวะพิเศษ 
3. มีความสามารถเลือกอาหารทดแทน  ประกอบและดัดแปลงอาหารสําหรับบุคคลภาวะ

พิเศษ 
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ อดทน และมีความรับผิดชอบ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจสภาวะและการเปลี่ยนแปลงสรีระของบุคคลภาวะพิเศษ  ความตองการพลังงานและ

ปริมาณสารอาหาร  การคํานวณและกําหนดอาหารบุคคลภาวะพิเศษ   การเลือกอาหาร
ทดแทน  การดัดแปลงอาหาร  การประกอบอาหารบุคคลภาวะพิเศษ 

2. เลอืกอาหารทดแทนใหเหมาะสมกบับุคคลภาวะพิเศษ 
3. ประกอบและดัดแปลงอาหารสําหรับบุคคลภาวะพิเศษ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสภาวะและการเปลี่ยนแปลงสรีระของบุคคลภาวะพิเศษ  ความตองการ
พลังงานและปริมาณสารอาหาร  การคํานวณและกําหนดอาหารบุคคลภาวะพิเศษ   การเลือกอาหาร
ทดแทน  การประกอบและดัดแปลงอาหารสําหรับบุคคลภาวะพิเศษ 
 
3404 – 2104 อาหารสถาบัน                 3  (5) 
  (Institutional  Food) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมาของการจัดอาหารสถาบัน   ประเภทของสถาบัน  
การดําเนินงานและการบริการอาหารสถาบัน 

2. มีความสามารถในการจัด  ประกอบ  และบริการอาหารสถาบัน 
3. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  รอบคอบ  อดทน  และมี

ความรับผิดชอบ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจความเปนมาของการจัดอาหารสถาบัน  ประเภทของสถาบัน  การดําเนินงานและการ

บริการอาหารสถาบัน 
2. ดําเนินการจัด  ประกอบ  และบริการอาหารสถาบัน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความเปนมาของการจัดอาหารสถาบัน  ประเภทของสถาบัน การ
ดําเนินงาน  การประกอบ  และการบริการอาหารสถาบัน 
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3404 – 2105 อาหารเพือ่สุขภาพ                3  (5) 
  (Food  for  Health) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญ  และคุณคาทางโภชนาการของอาหาร
เพื่อสุขภาพ  การเลือกใชวัตถุดิบ  การประกอบอาหารมังสวิรัติ  อาหารลดนํ้าหนัก  และ
อาหารชีวจิต 

2. มีความสามารถเลือกใชวัตถุดิบ   และผลิตภัณฑที่ใชทดแทนสําหรับประกอบอาหาร  
มังสวิรัติ  อาหารลดนํ้าหนัก  และอาหารชีวจิต 

3. มีความสามารถประกอบ  และดัดแปลงอาหารมังสวิรัติ  อาหารลดนํ้าหนัก  อาหารชีวจิต  
และจัดจําหนาย 

4. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  รอบคอบ  อดทน  และมี
ความรับผิดชอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจความหมาย  ความสําคัญ  และคุณคาทางโภชนาการของอาหารเพื่อสุขภาพ  การ

เลือกใชวัตถุดิบ  การประกอบอาหารมังสวิรัติ  อาหารลดนํ้าหนัก  และอาหารชีวจิต 
2. เลือกใชวัตถุดิบและผลิตภัณฑที่ใชทดแทนเหมาะสมกับการประกอบอาหารมังสวิรัติ  

อาหารลดนํ้าหนัก  และอาหารชีวจิต 
3. ประกอบ  และดัดแปลงอาหารมังสวิรัติ  อาหารลดนํ้าหนัก  อาหารชีวจิต  และจัดจําหนาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญ  และคุณคาทางโภชนาการของอาหารเพื่อ
สุขภาพ  การเลือกใชวัตถุดิบ  และผลิตภัณฑที่ใชทดแทน  การประกอบและดัดแปลงอาหารมังสวิรัติ  
อาหารลดนํ้าหนัก  อาหารชีวจิต  และการจัดจําหนาย 
 
3404 – 2106 อาหารเด็ก                 2  (3) 
  (Food  for  Children) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กวัยตาง  ๆ  ความตองการพลังงานและ
สารอาหาร  การคํานวณพลังงานและสารอาหาร  การกําหนดรายการอาหาร  การประกอบ  
ดัดแปลงและพัฒนาอาหารเด็ก 
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2. มีความสามารถคํานวณความตองการพลังงานและสารอาหารของเด็กวัยตาง ๆ 
3. มีความสามารถกําหนดรายการอาหารใหเหมาะสมกับเด็กวัยตาง ๆ 
4. มีความสามารถประกอบและพัฒนาอาหารเด็กวัยตาง ๆ 
5. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  สะอาด  อดทน  และมี

ความรับผิดชอบ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจพัฒนาการของเด็กวัยตาง  ๆ  ความตองการพลังงานและสารอาหาร  การคํานวณ

พลังงานและสารอาหาร  การกําหนดรายการอาหาร  การประกอบและพัฒนาอาหารสําหรับ
เด็ก 

2. คํานวณความตองการพลังงานและสารอาหารของเด็กวัยตาง ๆ 
3. กําหนดรายการอาหารเหมาะสมกับเด็กวัยตาง ๆ 
4. ประกอบและพัฒนาอาหารเด็กวัยตาง ๆ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กวัยตาง ๆ ความตองการพลังงานและสารอาหาร  
การคํานวณพลังงานและสารอาหาร  การกําหนดรายการอาหาร การประกอบและพัฒนาอาหารเด็กวัย
ตางๆ 
 
3404 – 2107 อาหารผูสูงอายุ                 2  (3) 
  (Food  for  Elderly) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภาวะและการเปลี่ยนแปลงสรีระของผูสูงอายุ  โรคที่พบใน
ผูสูงอายุ  ความตองการพลังงานและสารอาหารของผูสูงอายุ   การกําหนดอาหาร  การ
ประกอบและดัดแปลงอาหารใหเหมาะสมกับผูสูงอายุ 

2. มีความสามารถคํานวณความตองการพลังงานและสารอาหารของผูสูงอายุ 
3. มีความสามารถกําหนดอาหารสําหรับผูสูงอายุ 
4. มีความสามารถประกอบและดัดแปลงอาหารใหเหมาะสมกับผูสูงอายุ 
5. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  สะอาด  อดทน  และมี

ความรับผิดชอบ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจสภาวะและการเปลี่ยนแปลงสรีระของผูสูงอายุ  โรคที่พบในผูสูงอายุ  ความตองการ

พลังงานและสารอาหาร  การกําหนดอาหารผูสูงอายุ  การประกอบและดัดแปลงอาหารให
เหมาะสมกับผูสูงอายุ 

2. คํานวณอาหารสําหรับผูสูงอายุ 
3. ประกอบและดัดแปลงอาหารใหเหมาะสมกับผูสูงอายุ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสภาวะและการเปลี่ยนแปลงสรีระของผูสูงอายุ  โรคที่พบในผูสูงอายุ  
ความตองการพลังงานและสารอาหาร  การกําหนดอาหาร  การประกอบและดัดแปลงอาหารใหเหมาะสม
กับผูสูงอายุ 
 
3404 – 2108 อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร               3  (5) 
  (Herbal  Food  and  Drink) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญ  ชนิดและสรรพคุณของสมุนไพร  การ
เลือกใชวัตถุดิบและอุปกรณ  การผลิต  การควบคุมคุณภาพ  การพัฒนาผลิตภัณฑ  การบรรจุ
ภัณฑ  การเก็บรักษา  และการจัดจําหนาย 

2. มีความสามารถเลือกใชวัตถุดิบและอุปกรณสําหรับผลิตอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร 
3. มีความสามารถผลิตอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร  บรรจุภัณฑ  เก็บรักษาและจัดจําหนาย 
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย   สะอาด  รอบคอบ  

อดทน  และมีความรับผิดชอบ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจความหมาย  ความสําคัญ  ชนิดและสรรพคุณของสมุนไพร  การเลือกใชวัตถุดิบ  และ

อุปกรณ  การผลิต  การควบคุมคุณภาพ  การพัฒนาผลิตภัณฑ  การบรรจุภัณฑ  การเก็บรักษา  
และการจัดจําหนาย 

2. เลือกใชวัตถุดิบและอุปกรณสําหรับผลิตอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร 
3. ผลิตและควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร 
4. บรรจุภัณฑ  เก็บรักษาและจัดจําหนายอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญ  ชนิดและสรรพคุณของสมุนไพร การเลือกใช
วัตถุดิบและอุปกรณ  การผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืมสมุนไพร  การควบคุมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ  
การบรรจุภัณฑ  การเก็บรักษา  และการจัดจําหนาย 
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คําอธิบายรายวิชา 
วิชาชีพสาขางานการประกอบอาหาร 

 
3404 – 2201 อาหารไทย                 3  (5) 
  (Thai  Food) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเภทของอาหารไทย  การเลือกวัตถุดิบ  อุปกรณ  และการ
ประยุกตใชเทคโนโลยี  การจัดรายการอาหารไทยในโอกาสตาง ๆ  เทคนิคการประกอบ
อาหารไทย  การดัดแปลงอาหารเหลือใช  การจัดตกแตงและการจัดจําหนาย 

2. มีความสามารถเลือกวัตถุดิบ  อุปกรณ  และประยุกตใชเทคโนโลยีในการประกอบอาหาร
ไทย 

3. มีความสามารถประกอบอาหารไทยในโอกาสตาง ๆ อาหารไทยโบราณ  จัดตกแตงและจัด
จําหนาย 

4. มีกิจนิสัยในการทํางาน   ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย   อดทน  ประณีต  
รอบคอบ  และมีความรับผิดชอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจประเภทของอาหารไทย  การเลือกวัตถุดิบและอุปกรณ  การจัดรายการอาหารไทยใน

โอกาสตาง ๆ และอาหารไทยโบราณ  เทคนิคการประกอบอาหารไทย  การ ดัดแปลงอาหาร
เหลือใช  การจัดตกแตง  และการจัดจําหนาย 

2. เลือกวัตถุดิบ  และอุปกรณสําหรับประกอบอาหารไทย 
3. ประกอบอาหารไทยในโอกาสตาง ๆ  อาหารไทยโบราณ  จัดตกแตง  และจัดจําหนาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของอาหารไทย  การเลือกวัตถุดิบและอุปกรณ  การจัดรายการ
อาหารไทยในโอกาสตาง ๆ  และอาหารไทยโบราณ  เทคนิคการประกอบอาหารไทย  การประกอบ
อาหารไทย  การดัดแปลงอาหารเหลือใช  การจัดตกแตงอาหาร  และการจัดจําหนาย 
 



 

คําอธิบายรายวิชา  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

210

3404 – 2202 อาหารทองถ่ิน                 3  (5) 
  (Local  Food) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารทองถิ่น   การเลือกวัตถุดิบ  และอุปกรณ  
เทคนิคการประกอบอาหารทองถ่ิน  การดัดแปลงอาหาร  และจัดตกแตงอาหาร 

2. มีความสามารถเลือกวัตถุดิบและอุปกรณสําหรับประกอบอาหารทองถิ่น 
3. มีความสามารถประกอบและดัดแปลงอาหารทองถิ่นให เหมาะสมกับโอกาส   จัด           

ตกแตงอาหาร  และจัดจําหนาย 
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน   ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต รอบคอบ   

อดทน  มีความรับผิดชอบ  เห็นคุณคาวัฒนธรรมอาหารทองถ่ิน 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจวัฒนธรรมอาหารทองถิ่น  การเลือกวัตถุดิบและอุปกรณ  เทคนิคการประกอบ  อาหาร

ทองถิ่น การดัดแปลงอาหารทองถ่ิน  การจัดตกแตงอาหาร  และการจัดจําหนาย 
2. เลือกวัตถุดิบและอุปกรณสําหรับประกอบอาหารทองถิ่น 
3. ประกอบและดัดแปลงอาหารทองถิ่นใหเหมาะสมกับโอกาส 
4. ตกแตงอาหารและจัดจําหนายอาหารทองถ่ิน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารทองถิ่น  การเลือกวัตถุดิบและอุปกรณ  เทคนิคการ
ประกอบอาหารทองถิ่น  การประกอบและดัดแปลงอาหารทองถิ่น  การจัดตกแตงอาหาร  และการจัด
จําหนาย 
 
3404 – 2203 ขนมไทย                 3  (5) 
  (Thai  Desserts) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเภทขนมไทยและขนมไทยโบราณ   การเลือกวัตถุดิบ  
อุปกรณ  และประยุกตใชเทคโนโลยีประกอบขนมไทย   เทคนิคการทําขนมไทย  การจัด
ตกแตง  และการจัดจําหนาย 

2. มีความสามารถเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณสําหรับทําขนมไทย 
3. มีความสามารถทําขนมไทย  และขนมไทยโบราณ  จัดตกแตงและจัดจําหนาย 
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4. มีกิ จ นิสั ยในการทํ างาน   ปฏิบั ติ ง านด วยความ เปนระ เบี ยบ เ รียบรอย   ประณีต               
รอบคอบ  อดทน  และมีความรับผิดชอบ 

5. เห็นคุณคาการอนุรักษขนมไทยอันเปนเอกลักษณของชาติ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจเกี่ยวกับประเภทขนมไทยและขนมไทยโบราณ   การเลือกวัตถุดิบ  และอุปกรณ  

เทคนิคการทําขนมไทย  การจัดตกแตง  และการจัดจําหนาย 
2. เลือกวัตถุดิบและอุปกรณสําหรับทําขนมไทย 
3. ทําขนมไทย  ขนมไทยโบราณ  จัดตกแตงและจัดจําหนาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทขนมไทยและขนมไทยโบราณ  การเลือกวัตถุดิบและอุปกรณ
สําหรับทําขนมไทย  เทคนิคการทําขนมไทยและขนมไทยโบราณ  การทําขนมไทยและขนมไทยโบราณ  
การจัดตกแตง  และการจัดจําหนาย 
 
3404 – 2204 ผลิตภัณฑเบเกอรี่                3  (5) 
  (Bakery  Products) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเลือกวัตถุดิบ   อุปกรณ  และเทคโนโลยีสําหรับทํา
ผลิตภัณฑเบเกอร่ี  เทคนิคการทําผลิตภัณฑเบเกอร่ี  การพัฒนาผลิตภัณฑเบเกอร่ี  การบรรจุ
ภัณฑ  และการจัดจําหนาย 

2. มีความสามารถเลือกวัตถุดิบ  อุปกรณและประยุกตใชเทคโนโลยีในการทําผลิตภัณฑเบเกอรี่ 
3. มีความสามารถในการทําผลิตภัณฑเบเกอรี่ประเภทตาง ๆ  และจัดจําหนาย 
4. มีความสามารถพัฒนาผลิตภัณฑเบเกอรี่ 
5. มีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ  มี

ความรับผิดชอบ  และคํานึงถึงความปลอดภัย 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจการเลือกวัตถุดิบ   อุปกรณและเทคโนโลยีในการทําผลิตภัณฑบเกอร่ี   การทํา

ผลิตภัณฑเบเกอร่ี  การพัฒนาผลิตภัณฑเบเกอร่ี  การบรรจุภัณฑ  และการจัดจําหนาย 
2. เลือกวัตถุดิบ  อุปกรณ  และประยุกตใชเทคโนโลยีสําหรับทําผลิตภัณฑบเกอรี่ 
3. ทําผลิตภัณฑเบเกอร่ีและจัดจําหนาย 
4. พัฒนาผลิตภัณฑเบเกอร่ี 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกใชวัตถุดิบ  อุปกรณและเทคโนโลยีสําหรับทําผลิตภัณฑ  เบ
เกอร่ี  เทคนิคการทําผลิตภัณฑเบเกอร่ี  การพัฒนาผลิตภัณฑเบเกอร่ี  การบรรจุภัณฑ  และการ จัดจําหนาย 
 
3404 – 2205 เคกและการแตงหนาเคก                3  (5) 
  (Cake  and  Cake  Decoration) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเลือกวัตถุดิบ  อุปกรณและเทคโนโลยีสําหรับทําเคกและ
แตงหนาเคก  เทคนิคการทําเคกและแตงหนาเคก   การทําเคก  การเตรียมวัสดุสําหรับ
แตงหนาเคก  การแตงหนาเคก  การพัฒนารูปแบบเคก  การบรรจุภัณฑ  และการจัดจําหนาย 

2. มีความสามารถเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ และประยุกตใชเทคโนโลยีสําหรับทําเคกและ
แตงหนาเคก  

3. มีความสามารถทําเคกและแตงหนาเคก 
4. มีความสามารถพัฒนารูปแบบเคกเหมาะสมกับโอกาส 
5. มีกิจนิสัยในการทํางาน   ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต มีความ

รับผิดชอบ  มีความคิดสรางสรรค  และคํานึงถึงความปลอดภัย 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจการเลือกวัตถุดิบ  อุปกรณและเทคโนโลยีสําหรับทําเคกและแตงหนาเคก  เทคนิคการ

ทําเคกและแตงหนาเคก  การทําเคก  การเตรียมวัสดุสําหรับแตงหนาเคก การแตงหนาเคก  
การพัฒนารูปแบบเคก  การบรรจุภัณฑ  และการจัดจําหนาย 

2. เตรียมวัตถุดิบ  อุปกรณ  และประยุกตใชเทคโนโลยีสําหรับทําเคกและแตงหนาเคก 
3. ทําเคก  แตงหนาเคก  และพัฒนารูปแบบเคกเหมาะสมกับโอกาส 
4. บรรจุภัณฑ  และจัดจําหนาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับการเลือกวัตถุ ดิบ   อุปกรณและเทคโนโลยีในการทําเคกและ          
แตงหนาเคก  เทคนิคการทําเคกและแตงหนาเคก  การทําเคก  การเตรียมวัสดุสําหรับแตงหนาเคก  การ
แตงหนาเคก  การพัฒนารูปแบบเคก  การบรรจุภัณฑ  และการจัดจําหนาย 
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3404 – 2206 อาหารยุโรป                 3  (5) 
  (European  Food) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเลือกวัตถุดิบและอุปกรณ   หลักการประกอบอาหาร        
ยุโรป  การประกอบอาหารยุโรปประเภทตาง ๆ  คําศัพทที่เกี่ยวของ  การจัดรายการอาหาร  
การจัดตกแตง  และการจัดจําหนาย 

2. มีความสามารถเลือกวัตถุดิบ  และอุปกรณในการประกอบอาหารยุโรป 
3. มีความสามารถประกอบอาหารยโุรป  จัดรายการอาหาร  จัดตกแตงและจัดจําหนาย 
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน   ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย   ประณีต  มีความ

รับผิดชอบและคํานึงถึงความปลอดภัย 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจการเลือกวัตถดิุบและอุปกรณการประกอบอาหารยุโรป  หลักการประกอบอาหารยุโรป  

การประกอบอาหารยุโรปประเภทตาง ๆ  คําศัพทที่เกี่ยวของ  การจัด รายการอาหาร  การจัด
ตกแตงและการจัดจําหนาย 

2. เลือกวัตถุดิบ  และอุปกรณสําหรับประกอบอาหารยโุรป 
3. ประกอบอาหารยโุรป  จัดตกแตง  และจัดจําหนาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบั ติ เกี่ ยวกับการเลือกวัตถุ ดิบและอุปกรณในการประกอบอาหารยุโรป           
หลกัการประกอบอาหารยุโรป  คําศัพทที่เกี่ยวของ  การประกอบอาหารยุโรปประเภทนํ้าสตอค  ซอส  ซุป  
สลัด  ไข  เน้ือสัตว  ผัก  การจัดรายการอาหาร  การจัดตกแตงและการจัดจําหนาย 
 
3404 – 2207 อาหารเอเชีย                 3  (5) 
  (Asian  Food) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของอาหารเอเชีย  การเลือกวัตถุดิบและอุปกรณในการ
ประกอบอาหารเอเชีย  เทคนิคการประกอบอาหารเอเชียชาติตาง ๆ  การจัด          ตกแตง  
และการจัดจําหนาย 

2. มีความสามารถเลือกวัตถุดิบและอุปกรณสําหรับประกอบอาหารเอเชีย 
3. มีความสามารถประกอบอาหารเอเชีย  จัดตกแตง  และจัดจําหนาย 
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4. มีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  อดทน  ประณีต  และมี
ความรับผิดชอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจลักษณะของอาหารเอเชีย  การเลือกวัตถุดิบและอุปกรณสําหรับประกอบอาหารเอเชีย  

เทคนิคการประกอบอาหารเอเชีย  การจัดตกแตง  และการจัดจําหนาย 
2. เลือกวัตถุดิบและอุปกรณสําหรับประกอบอาหารเอเชีย 
3. ประกอบอาหารเอเชีย  จัดตกแตงและจัดจําหนาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะของอาหารเอเชียชาติตาง ๆ  การเลือกวัตถุดิบและอุปกรณ
สําหรับประกอบอาหารเอเชีย  เทคนิคการประกอบอาหารเอเชีย  การประกอบอาหารเอเชีย  ชาติตางๆ  
การจัดตกแตง  และการจัดจําหนาย 
 
3404 – 2208 สาธิตอาหาร                 2  (3) 
  (Food  Demonstration  ) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเภท  วิธีการ  และหลักการสาธิต  การเลือกใชวัสดุ  อุปกรณ  
โสตทัศนูปกรณ  และเทคโนโลยี  เทคนิคการนําเสนอ  บุคลิกภาพและการใชภาษา 

2. มีความสามารถในการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ โสตทัศนูปกรณและประยุกตใชเทคโนโลยี 
3. มีความสามารถในการนําเสนอโดยใชภาษา  ทาทางและบุคลิกภาพที่เหมาะสม 
4. มีเจตคติที่ดีตอการสาธิต  ปฏิบัติงานดวยความคลองแคลว  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  กลา

ตัดสินใจและแกปญหาเฉพาะหนา 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจประเภท  วิธีการ  และหลักการสาธิต  การเลือกใชวัสดุ  อุปกรณและสื่อตาง ๆ  และ

เทคนิคการนําเสนอ 
2. เลือกใชวัสดุ  อุปกรณ  และโสตทัศนูปกรณเหมาะสม 
3. สาธิตอาหารตามข้ันตอนกระบวนการ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภท  วิธีการ  และหลักการสาธิต  การเลือกใชวัสดุ  อุปกรณ  
โสตทัศนูปกรณและเทคโนโลยีเพื่อการสาธิต  เทคนิคการนําเสนอ  บุคลิกภาพและการใชภาษา 



 

หลักสูตร  ปวส.  2546  ประเภทวิชาคหกรรม 

215

คําอธิบายรายวิชา 
วิชาชีพสาขางานการถนอมและแปรรูปอาหาร 

 

3404 – 2301 การแปรรูปธัญพืช                3  (5) 
  (Cereal  Processing) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเลือกวัตถุดิบ   อุปกรณ  และเทคโนโลยีสําหรับแปรรูป

ธัญพืช  หลักและวิธีการแปรรูปธัญพืช  การควบคุมคุณภาพอาหาร  วัตถุเจือปนในอาหาร  
การบรรจุภัณฑ  การเก็บรักษา  การพัฒนาผลิตภัณฑ  และการจัดจําหนาย 

2. มีความสามารถเลือกใชวัตถุดิบ อุปกรณและประยกุตใชเทคโนโลยีสําหรับแปรรูป ธัญพืช 
3. มีความสามารถแปรรูปธัญพืชดวยความรอน  ความเย็น  และสารเคมี  บรรจุผลิตภัณฑเก็บ

รักษา  และจัดจําหนาย 
4. มีความสามารถควบคุมคุณภาพอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ  โดยประยุกตใชเทคโนโลยี 
5. มีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ใฝรู ขยัน มีความ

รับผิดชอบ และมีความคิดสรางสรรค 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจการเลือกวัตถุดิบ  อุปกรณและเทคโนโลยีสําหรับแปรรูปธัญพืช  หลักและวิธีการแปร

รูปธัญพืช  การควบคุมคุณภาพอาหาร  วัตถุเจือปนในอาหาร  การบรรจุภัณฑ  การเก็บรักษา  
การพัฒนาผลิตภัณฑ  และการจัดจําหนาย 

2. เลือกวัตถุดิบ  อุปกรณ  และประยุกตใชเทคโนโลยีสําหรับแปรรูปธัญพืช 
3. แปรรูปธญัพืช  บรรจุผลิตภัณฑ  เก็บรักษา  และจัดจําหนาย 
4. ควบคุมคุณภาพอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกวัตถุดิบ  อุปกรณและเทคโนโลยีสําหรับแปรรูปธัญพืช  หลัก
และวิธีการแปรรูปธัญพืชดวยความรอน  ความเย็น  และสารเคมี  การควบคุมคุณภาพอาหาร  วัตถุเจือปน
ในอาหาร  การแปรรูปธญัพืช  การบรรจุภัณฑ  การเก็บรักษา  การพัฒนาผลิตภัณฑ  และการจัดจําหนาย 
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3404 – 2302 การแปรรูปผักและผลไม                3  (5) 
  (Vegetable  and  Fruit  Processing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเลือกวัตถุดิบ  อุปกรณและเทคโนโลยีสําหรับแปรรูปผักและ
ผลไม  หลักและวิธีการแปรรูปผักและผลไม  การควบคุมคุณภาพอาหาร  วัตถุเจือปนใน
อาหาร  การบรรจุภัณฑ  การเก็บรักษา  การพัฒนาผลิตภัณฑและการจัดจําหนาย 

2. มีความสามารถเลือกใชวัตถุดิบ อุปกรณ  และประยุกตใชเทคโนโลยีสําหรับแปรรูปผักและ
ผลไม 

3. มีความสามารถแปรรูปผักและผลไมดวยความรอน  ความเย็น  และสารเคมี  บรรจุผลิตภัณฑ  
เก็บรักษา  และจัดจําหนาย 

4. มีความสามารถควบคุมคุณภาพอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ  โดยประยุกตใชเทคโนโลยี 
5. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ใฝรู  ขยัน                 มี

ความรับผิดชอบ  และมีความคิดสรางสรรค 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจการเลือกวัตถุดิบ  อุปกรณและเทคโนโลยีสําหรับแปรรูปผักและผลไม  หลักและ

วิธีการแปรรูปผักและผลไม  การควบคุมคุณภาพอาหาร  วัตถุเจือปนในอาหาร  การบรรจุ
ภัณฑ  การเก็บรักษา  การพัฒนาผลิตภัณฑ  และการจัดจําหนาย 

2. เลือกวัตถุดิบ  อุปกรณ  และประยุกตใชเทคโนโลยีสําหรับแปรรูปผักและผลไม 
3. แปรรูปผักและผลไม  บรรจุผลิตภัณฑ  เก็บรักษา  และจัดจําหนาย 
4. ควบคุมคุณภาพอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกวัตถุดิบ  อุปกรณและเทคโนโลยีสําหรับแปรรูปผักและผลไม  
หลักและวิธีการแปรรูปผักและผลไมดวยความรอน  ความเย็น  และสารเคมี  การควบคุมคุณภาพ  วัตถุเจือ
ปนในอาหาร  การแปรรูปผักและผลไม  การบรรจุภัณฑ  การเก็บรักษา  การพัฒนาผลิตภัณฑ  และการจัด
จําหนาย 
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3404 – 2303 การแปรรูปเน้ือสัตว                3  (5) 
  (Meat  Processing) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพ  เคมีและสรีรวิทยาของสัตว               การ

เตรียมกอนฆา  การชําแหละ  การเลือกวัตถุดิบ  อุปกรณและเทคโนโลยีสําหรับแปรรูป
เน้ือสัตว 

2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเน้ือสัตวหลังการฆา  การเนาเสีย  การแปร
รูปเน้ือสัตว การควบคุมคุณภาพอาหาร  การพัฒนาผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ  การเก็บรักษา
และการจัดจําหนาย 

3. มีความสามารถเลือกวัตถุ ดิบ   อุปกรณและประยุกตใช เทคโนโลยีสําหรับแปรรูป        
เน้ือสัตว 

4. มีความสามารถแปรรูปเน้ือสัตว  บรรจุผลิตภัณฑ  เก็บรักษาและจัดจําหนาย 
5. มีความสามารถควบคุมคุณภาพอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ  โดยประยุกตใชเทคโนโลยี 
6. มีกิจนิสัยในการทํางาน   ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย   ใฝรู  ขยัน มีความ

รับผิดชอบ  มีความคิดสรางสรรค  และคํานึงถึงความปลอดภัย 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพ  เคมี  และสรีรวิทยาของสัตว  การเตรียมกอนฆา  การ

ชําแหละ  การเลือกวัตถุดิบ  อุปกรณ  และเทคโนโลยีสําหรับแปรรูปเน้ือสัตว 
2. เขาใจการเปลี่ยนแปลงของเน้ือสัตวหลังการฆา  การเนาเสีย  การแปรรูปเน้ือสัตว   การ

ควบคุมคุณภาพอาหาร  การพัฒนาผลิตภัณฑ  การบรรจุภัณฑ  การเก็บรักษาและการจัด
จําหนาย 

3. เลือกวัตถุดิบ  อุปกรณและประยกุตใชเทคโนโลยีสําหรับแปรรูปเน้ือสัตว 
4. แปรรูปเน้ือสัตว  บรรจุผลิตภัณฑ  เก็บรักษาและจัดจําหนาย 
5. ควบคุมคุณภาพอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพ  เคมี  และสรีรวิทยาของสัตว  การเตรียม กอนฆา  
การชําแหละ  การเลือกวัตถุดิบ  อุปกรณและเทคโนโลยีสําหรับแปรรูปเน้ือสัตว                   การ
เปลี่ยนแปลงของเน้ือสัตวหลังการฆา  การเนาเสีย  การแปรรูปเน้ือสัตว  การควบคุมคุณภาพอาหาร  การ
พัฒนาผลิตภัณฑ  การบรรจุภัณฑ  การเก็บรักษา  และการจัดจําหนาย 
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คําอธิบายรายวิชา 
วิชาชีพสาขางานธุรกิจอาหาร 

 
3404 – 2401 อาหารเพือ่ธุรกิจ                 3  (4) 
  (Food  Business) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการธุรกิจอาหาร  ธุรกิจอาหารประเภท          เฟรน
ไชส  การเลือกทําเลที่ตั้งและการเลือกอุปกรณ 

2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดแสดงอาหารเพื่อจําหนาย  การวิเคราะหความตองการ
ของตลาด  การคิดตนทุน  การกําหนดราคาขาย  การบรรจุภัณฑ  การเก็บรักษา  และการจัด
จําหนาย 

3. มีความสามารถผลิตอาหาร  บรรจุภัณฑ  เก็บรักษา  และจัดจําหนาย 
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความสนใจใฝรู  อดทน  ประณีต  รอบคอบ  และมี

ความรับผิดชอบ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจการดําเนินการธุรกิจอาหาร  ธุรกิจอาหารประเภทเฟรนไชส  การเลือกทําเลที่ต้ัง  การ

เลือกอุปกรณ  การจัดแสดงอาหารเพื่อจําหนาย  การวิเคราะหความตองการของตลาด  การ
คิดตนทุน  การกําหนดราคาขาย  การบรรจุภัณฑ  การเก็บรักษาและการจัดจําหนาย 

2. วางแผนการดําเนินการเก่ียวกับธุรกิจอาหาร 
3. ดําเนินการธุรกิจอาหารตามแผน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการธุรกิจอาหาร  ธุรกิจอาหารประเภทเฟรนไชส          การ
เลือกทําเลที่ต้ัง  การเลือกอุปกรณ  การผลิตอาหาร  การจัดแสดงอาหารเพื่อจําหนาย  การวิเคราะหความ
ตองการของตลาด  การคิดตนทุน  การกําหนดราคาขาย  การบรรจุภัณฑ  การเก็บรักษา  และการจัด
จําหนาย 
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3404 – 2402 อาหารพรอมปรุง                2  (3) 
  (Ready – to – Cook  Food) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเลือกวัตถุดิบ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ  การจัดเตรียมอาหารพรอม
ปรุง  การจัดตกแตง  การบรรจุภัณฑ  การเก็บรักษา  การคิดตนทุน  การกําหนดราคาขาย  
และการจัดจําหนาย 

2. มีความสามารถ  เลือกวัตถุดิบ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ  และบรรจุภัณฑ 
3. มีความสามารถเตรียมอาหาร  บรรจุลงภาชนะ  จัดตกแตง  และเก็บรักษา 
4. มีความสามารถคิดตนทุน  กําหนดราคาขาย  และจัดจําหนาย 
5. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความรวดเร็ว  ประหยัด  สะอาด  ประณีต  รอบคอบ  

และมีความคิดสรางสรรค 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจการเลือกวัตถุดิบ  เคร่ืองมือ  และอุปกรณ  การจัดเตรียมอาหารพรอมปรุง  การจัด

ตกแตง  การบรรจุภัณฑ  การเก็บรักษา  การคิดตนทุน  การกําหนดราคาขาย  และการจัด
จําหนาย 

2. เลือกวัตถุดิบ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ  และบรรจุภัณฑ 
3. เตรียมอาหารพรอมปรุง  บรรจุลงภาชนะ  จัดตกแตงและเก็บรักษา 
4. คิดตนทุน  กําหนดราคาขาย  และจัดจําหนาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกวัตถุดิบ  เคร่ืองมือและอุปกรณ  การจัดเตรียมอาหารพรอมปรุง  
การจัดตกแตง  การบรรจุภัณฑ  การเก็บรักษา  การคิดตนทุน  การกําหนดราคาขาย  และการจัดจําหนาย 
 
3404 – 2403 อาหารวาง                 2  (3) 
  (Snacks) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเภทของอาหารวาง  การเลือกวัตถุดิบ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ  
และบรรจุภัณฑ  การจัดรายการอาหาร  การประกอบอาหารวาง  การดัดแปลงอาหารเหลือ
ใช  การตกแตง  การคิดตนทุน  การกําหนดราคาขาย  การจัดบริการและการจัดจําหนาย 

2. มีความสามารถเลือกวัตถุดิบ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ  และบรรจุภัณฑ 
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3. มีความสามารถจัดรายการอาหาร  ประกอบอาหารวาง  และจัดตกแตง 
4. มีความสามารถคิดตนทุน  กําหนดราคาขาย  จัดบริการและจัดจําหนาย 
5. มีความสามารถดัดแปลงอาหารเหลือใช 
6. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  มีความคิดสรางสรรค  

อดทน  ประณีต  รอบคอบ  และมีความรับผิดชอบ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจประเภทของอาหารวาง  การเลือกวัตถุดิบ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ  และบรรจุภัณฑ  การจัด

รายการอาหาร  การประกอบอาหารวาง  การดัดแปลงอาหารเหลือใช  การ          ตกแตง  การ
คิดตนทุน  การกําหนดราคาขาย  การจัดบริการและการจัดจําหนาย 

2. เลือกใชวัตถุดิบ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ  และบรรจุภัณฑ 
3. จัดรายการอาหารวาง  ประกอบอาหารวาง  จัดตกแตง  บริการและจัดจําหนาย 
4. ดัดแปลงอาหารเหลือใชเปนผลิตภัณฑใหม 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของอาหารวาง  การเลือกวัตถุดิบ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ  และ
บรรจุภัณฑ  การจัดรายการอาหารวาง  การประกอบอาหารวาง  การดัดแปลงอาหารเหลือใช  การจัด
ตกแตง  การคิดตนทุน  การกําหนดราคาขาย  การจัดบริการและการจัดจําหนาย 
 
3404 – 2404 อาหารจานเดยีว                 2  (3) 
  (Single  serve  Recipe) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของอาหารจานเดียว   การเลือกวัตถุดิบ  เคร่ืองมือ  
อุปกรณและบรรจุภัณฑ  การประกอบอาหารจานเดียว  การจัดตกแตง  การดัดแปลง  การคิด
ตนทุน  การกําหนดราคาขาย  และการจัดจําหนาย 

2. มีความสามารถเลือกวัตถุดิบ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ  และบรรจุภัณฑ 
3. มีความสามารถประกอบอาหารจานเดียว  จัดตกแตง  คิดคนดัดแปลงอาหารจานเดียว 
4. มีความสามารถคิดตนทุน  กําหนดราคาขาย  จัดบริการและจัดจําหนาย 
5. มีกิจนิสัยในการทํางาน   ปฏิบั ติงานดวยความคลองแคลว   มีความคิดสรางสรรค            

อดทน  ประณีต  รอบคอบ  และมีความรับผิดชอบ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจลักษณะอาหารจานเดียว  การเลือกวัตถุดิบ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ  และบรรจุภัณฑ  การ

ประกอบอาหารจานเดียว  การจัดตกแตง  การคิดตนทุน การดัดแปลง การกําหนดราคาขาย  
และการจัดจําหนาย 

2. เลือกวัตถุดิบ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ  และบรรจุภัณฑ 
3. ประกอบอาหารจานเดียว  จัดตกแตง  คิดคนดัดแปลงอาหารจานเดียว 
4. คิดตนทุน  กําหนดราคาขาย  และจัดจําหนาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะของอาหารจานเดียว  การเลือกวัตถุดิบ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ  
และบรรจุภัณฑ  การประกอบอาหารจานเดียว  การจัดตกแตง  การดัดแปลง  การคิดตนทุน  การกําหนด
ราคาขาย  และการจัดจําหนาย 
 
3404 – 2405 เคร่ืองด่ืมและไอศกรีม                2  (3) 
  (Beverage  and  Ice  Cream) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเภทของเคร่ืองด่ืมและไอศกรีม   การเลือกวัตถุดิบ และ
อุปกรณ  การผลิตเคร่ืองด่ืมและไอศกรีม  การเก็บรักษา  การจัดตกแตง  การพัฒนาผลิตภัณฑ
และการจัดจําหนาย 

2. มีความสามารถเลือกวัตถุดิบและอุปกรณสําหรับทําเครื่องดื่มและไอศกรีม 
3. มีความสามารถผลิตเครื่องดื่มและไอศกรีม  เก็บรักษา  จัดตกแตง  และจัดจําหนาย 
4. มีความสามารถพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่มและไอศกรีมชนิดใหม ๆ 
5. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  มีความคิดสรางสรรค  

สะอาด  อดทน  ประณีต  รอบคอบ  และมีความรับผิดชอบ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจเกี่ยวกับประเภทของเคร่ืองด่ืมและไอศกรีม  การเลือกวัตถุดิบและอุปกรณการผลิต

เคร่ืองด่ืมและไอศกรีม  การเก็บรักษา  การจัดตกแตง  การพัฒนาผลิตภัณฑ และการจัด
จําหนาย 

2. เลือกวัตถุดิบและอุปกรณสําหรับผลิตเครื่องดื่มและไอศกรีม 
3. ผลิตเคร่ืองด่ืมและไอศกรีม  เก็บรักษา  จัดตกแตง  และจัดจําหนาย 
4. พัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืมและไอศกรีม 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของเคร่ืองด่ืมและไอศกรีม   การเลือกวัตถุดิบและอุปกรณ
สําหรับผลิตเครื่องด่ืมและไอศกรีม  การผลิตเคร่ืองด่ืมและไอศกรีม  การเก็บรักษา  การจัดตกแตง  การ
พัฒนาผลิตภัณฑ  และการจัดจําหนาย 
 
3404 – 6001 โครงการ                 4  (*) 
  (Vocational  Project) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เกิดความตระหนักสภาพการทํางาน 
2. มีความรับผิดชอบและเจตคติ  และกิจนิสัยที่ดี  มีความรับผิดชอบ  และจรรยาในงานอาชีพ 
3. มีความคิดริเริ่มในการสรางและพัฒนาในสาขาวิชาชีพ  สามารถวางแผนดําเนินการ 
4. สามารถแกไขปญหาที่เกิดจากการทํางาน  สรุปประเมินผลของการปฏิบัติงาน  และนําเสนอ

ผลงาน 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีทักษะและประสบการณในงานวิชาชีพ 
2. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
3. ประกอบอาชีพอิสระ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การนําความรูจากวิชาตาง ๆ มาประยุกตใชในการทําโครงการวิชาชีพ  
โดยการเขียนโครงการ  นําเสนอโครงการ  วางแผนดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการ
ปฏิบัติงานบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน รายงานผลเปนระยะและนําเสนอ ผลการปฏิบัติงานคหกรรม  
โครงการตอคณะกรรมการประเมินผล  
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คําอธิบายรายวิชา 
 

สาขาวิชาอตุสาหกรรมอาหาร 
(Food  Industry) 
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คําอธิบายรายวิชา 

วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ 
 

3405 – 0001 เคม ี 1                  3  (3) 
  (Chemistry  1) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติของสารและการเปลี่ยนแปลง  ตารางธาตุ  สารประกอบ  
พันธะเคมี  โครงสรางทางเคมี  การเขียนสูตร  และเรียกชื่อสาร 

2. มีทักษะในการเขียนสูตรโมเลกุล  และเรียกชื่อสาร 
3. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ใชวัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือ  และสารเคมีที่เกี่ยวของ 
4. มีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู  และนําความรูไปประยุกตใชใน

วิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจสมบัติของสารและการเปลี่ยนแปลง  ตารางธาตุ  สารประกอบ  พันธะเคมี  โครงสราง

ทางเคมี  การเขียนสูตร  และเรียกชื่อสาร 
2. เขียนสูตรโมเลกุล  เรียกชื่อสาร  และอานตารางธาตุ   
3. อธิบายความสัมพันธระหวางคาบ  หมู  และสมบัติของธาตุในตารางธาตุ 
4. ใชวัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือ  และสารเคมีที่เกี่ยวของ 
5. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู 
6. ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู  และนําความรูไปใชประโยชน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของสารและการเปลี่ยนแปลง   ตารางธาตุ  สารประกอบ  พันธะเคมี  
โครงสรางทางเคมี  การเขียนสูตร  และเรียกชื่อสาร 
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3405 – 0002 เคม ี 2                  3  (3) 
  (Chemistry  2) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี สารละลายกรด–เบส อินดิเคเตอร  และ
สารละลายบัพเฟอร 

2. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ในเร่ืองที่ศึกษา  ทดลองและใชวัสดุ  อุปกรณ  
เคร่ืองมือ  และสารเคมีที่เกี่ยวของ 

3. มีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู  และนําความรูไปประยุกตใชใน
วิชาชีพ  และชีวิตประจําวัน 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจปฏิกิริยาเคมี  สมดุลเคมี  สารละลายกรด – เบส  อินดิเคเตอร  และสารละลายบัพเฟอร 
2. จําแนกชนิดของสารละลาย 
3. ใชวัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือและสารเคมีท่ีเก่ียวของ 
4. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู 
5. ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู  และนําความรูไปใชประโยชน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี  สมดุลเคมี  สารละลายกรด – เบส  อินดิเคเตอร  สารละลาย บัพเฟอร 
 
3405 – 0003 ชีววิทยา                  3  (3) 
  (Biology) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูเกี่ยวกับเซลล  องคประกอบและโครงสรางของเซลล  เมแทบอลิซึมของเซลล  
เน้ือเยื่อ  ระบบอวัยวะ  ระบบการยอยอาหาร  ระบบการไหลเวียนของเลือด  ระบบหายใจ  
ระบบขับถาย  ระบบประสาท  ระบบไรทอ  และระบบสืบพันธุ   

2. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ใชวัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือและสารเคมีท่ีเก่ียวของ   
3. มีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใชใน

วิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธระหวางโครงสรางและหนาที่ของระบบ

ตาง ๆ  ของสิ่งมีชีวิต 
2. เขาใจกระบวนการและความสําคัญของระบบตาง ๆ  เกี่ยวกับอวัยวะของสิ่งมีชีวิต 
3. ใชวัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือ  และสารเคมีที่เกี่ยวของ 
4. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู 
5. ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับเซลล  องคประกอบและโครงสรางของเซลล  เมแทบอลิซึมของเซลล  เน้ือเยื่อ  
ระบบอวัยวะ  ระบบการยอยอาหาร  ระบบการไหลเวียนของเลือด  ระบบหายใจ  ระบบขับถาย  ระบบ
ประสาท  ระบบไรทอ  และระบบสืบพันธุ 
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คําอธิบายรายวิชา 
วิชาชีพสาขาวิชา 

 
3405 – 2001 เคมีอาหาร                 3  (4) 
  (Food  Chemistry) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจองคประกอบและโครงสรางทางเคมีของสารอาหาร   การวิเคราะหสารอาหาร  
ชนิดของวัตถุเจือปนอาหาร  และสารปนเปอนในอาหาร  การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่มีผลตอ
คุณภาพของอาหาร 

2. มีความสามารถในการวิเคราะหสารอาหาร  ตรวจสอบสารปนเปอนในอาหาร 
3. ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเลือกใชสารเคมีในอาหาร 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจโครงสราง  องคประกอบทางเคมีของสารอาหาร  การวิเคราะหสารอาหาร ชนิดของ

วัตถุเจือปน  และสารปนเปอนในอาหาร  การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่มีผลตอคุณภาพของ
อาหาร 

2. วิเคราะหสารอาหาร 
3. ตรวจสอบวัตถุเจือปนอาหาร 
4. ใชวัตถุเจือปนอาหารในปริมาณท่ีปลอดภัยตอผูบริโภค 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองคประกอบและโครงสรางทางเคมีของสารอาหาร  สมบัติทางเคมี  
และทางกายภาพของสารอาหาร  การวิเคราะหสารอาหาร  ชนิดของวัตถุเจือปนและสารปนเปอนใน
อาหาร  การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่มีผลตอคุณภาพของอาหาร 
 
3405 – 2002 จุลชีววิทยาอาหาร                4  (6) 
  (Food  Microbiology) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับ  ชนิดและโครงสรางของจุลินทรีย  การจัดหมวดหมู  และการเรียกชื่อจุ
ลินทรียที่เกี่ยวของกับอาหาร  ปจจัยในการเจริญเติบโต  และการเพาะเชื้อจุลินทรีย 

2. มีความเขาใจถึงสาเหตุการเนาเสียของอาหารจากจุลินทรียและการปองกัน 
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3. นําความรูไปใชในการผลิต  และแปรรูปอาหาร 
4. ตระหนักถึงโทษของจุลินทรีย  และความสําคัญในการนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรม

อาหาร 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจชนิดและโครงสรางของจุลินทรีย   การจัดหมวดหมู  และการเรียกชื่อจุลินทรียที่

เกี่ยวของกับอาหาร  ปจจัยในการเจริญเติบโต  และการเพาะเชื้อจุลินทรีย  สาเหตุการเนาเสีย
ของอาหารจากจุลินทรีย และการปองกัน 

2. จัดหมวดหมู  และเรียกชื่อจุลินทรียที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมอาหาร 
3. ผลติและแปรรูปอาหารดวยจุลินทรีย 
4. ปองกันการเนาเสยี  และพิษของอาหารจากจุลินทรีย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดและโครงสรางของจุลินทรีย  การจัดหมวดหมู  และการเรียกชื่อจุลิ
นทรียที่เกี่ยวของกับอาหาร  สรีระวิทยา  ประโยชนและโทษของจุลินทรีย  การเนาเสียของอาหาร  อาหาร
เปนพิษ  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทํางาน  และการเจริญเติบโตของจุลินทรียในอาหาร  การใชจุลินทรียใน
การแปรรูปอาหาร 
 
3405 – 2003 การแปรรูปอาหาร                4  (6) 
  (Food  Processing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจหลักการเตรียม  หลักการจัดการตอวัตถุดิบกอนการแปรรูป  การแปรรูปอาหาร
ดวยวิธีการทําแหงและรมควัน  การหมัก  การใชอุณหภูมิสูง  การใชอุณหภูมิต่ํา  การฉายรังสี  
และการใชสารเคมี 

2. มีทักษะในการแปรรูปอาหารแหงและการรมควัน  การหมัก  การใชอุณหภูมิสูง  การใช
อุณหภูมิตํ่า  การฉายรังสี  การใชสารเคมีในอาหาร 

3. มีเจตคติท่ีดีตอการแปรรูปอาหาร  ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยตอผูบริโภค  
และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

4. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความขยัน  อดทน  รอบคอบ  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน และมีความรับผิดชอบ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจการจัดการตอวัตถุดิบกอนการแปรรูปอาหาร  เลือกใชวัสดุ  อุปกรณในการแปรรูป

อาหาร  การแปรรูปอาหารดวยวิธีการตาง ๆ 
2. เตรียมและจัดการตอวัตถดิุบกอนการแปรรูปอาหาร 
3. แปรรูปอาหารโดยกระบวนการทําแหงและรมควัน 
4. แปรรูปอาหารโดยกระบวนการหมัก   
5. แปรรูปอาหารโดยกระบวนการใชอุณหภูมิสูง 
6. แปรรูปอาหารโดยกระบวนการใชอุณหภูมิตํ่า 
7. แปรรูปอาหารโดยการฉายรังสี 
8. แปรรูปอาหารโดยใชสารเคมี 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการตอวัตถุดิบกอนการแปรรูป   การทําแหงและรมควัน  การ
หมัก  การใชอุณหภูมิสูง  การใชอุณหภูมิตํ่า  การฉายรังสี  และการใชสารเคมีในอาหาร 
 
3405 – 2004 การควบคุมคุณภาพอาหาร               3  (3) 
  (Food  Quality  Control) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญ  ขั้นตอนและหลักการควบคุมคุณภาพอาหาร  
การสุมตัวอยางเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพอาหาร  การใชเคร่ืองมือในการ
ตรวจสอบคุณภาพอาหาร  การวิเคราะหคุณภาพอาหาร 

2. มีความสามารถในการเลือกใชอุปกรณ  เคร่ืองมือในการตรวจสอบคุณภาพในอุตสาหกรรม
อาหาร 

3. มีความสามารถในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 
4. มีเจตคติท่ีดีตอการควบคุมคุณภาพอาหาร 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจการสุมตัวอยางเพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหาร การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพใน

อุตสาหกรรมอาหารดวยวิธีตาง ๆ   การใชอุปกรณ   เคร่ืองมือในการตรวจสอบ 
คุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร และการวิเคราะหคุณภาพอาหาร 

2. สุมตัวอยางเพ่ือตรวจสอบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร 
3. ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารดวยวิธีตาง ๆ 
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4. ใชอุปกรณ  เคร่ืองมือในการตรวจสอบคุณภาพอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร 
5. วิเคราะหคุณภาพอาหาร 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย  และความสําคัญในการควบคุมคุณภาพอาหาร  หลักการควบคุม
คุณภาพอาหาร  การใชอุปกรณ  เคร่ืองมือ  ในการตรวจสอบคุณภาพอาหาร  การสุมตัวอยางเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพอาหารดวยวิธีตาง ๆ  การวิเคราะหคุณภาพอาหาร 
 
3405 – 2005 การสุขาภบิาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร              3  (3) 
  (Sanitation  in  Food  Industry) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจหลักการสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  และแนวทางการผลิตอาหาร
ตามหลักเกณฑวิธีการที่ดี  (จี.เอ็ม.พี.) 

2. มีความสามารถปองกัน  และแกไขปญหาเกี่ยวกับสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
3. ตระหนักถึงความสะอาด   ความปลอดภัยในการผลิต   และการทํางานในโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหาร  ตลอดถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  การทําความสะอาด  การกําจัดของเสีย

และนํ้าท้ิงในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร     ความปลอดภัยในโรงงาน 
อุตสาหกรรมอาหาร  แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑวิธีการที่ดี  (จี.เอ็ม.พี) 

2. ทําความสะอาด  กําจัดของเสียและนํ้าท้ิงในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
3. บําบัดนํ้าเสียในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
4. แบงประเภทของโรคที่เกิดจากการจัดการสุขาภิบาลไมดี  และการปองกัน 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  การทําความสะอาด  การกําจัดของ
เสยี และนํ้าท้ิงในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  การบําบัดน้ําเสีย  สุขอนามัยของบุคคลและความปลอดภัย
ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑวิธีการที่ดี  (จี.เอ็ม.พี)  โรคที่เกิด
จากการจัดการสุขาภิบาลไมดี 
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3405 – 2006 มาตรฐานและกฎหมายอาหาร               3  (3) 
  (Food  Laws  and  Standards) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายอาหาร   มาตรฐานอาหารตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข  แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑวิธีการที่ดี  (จี.เอ็ม.พี) การขออนุญาต
ผลิตอาหาร  พระราชบัญญัติโรงงาน  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  และกฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญา 

2. ตระหนักถึงความสําคัญของมาตรฐานและกฎหมายอาหาร  สามารถนําความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายอาหาร มาตรฐานอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  แนวทางการผลิต
อาหารตามหลักเกณฑวิธีการที่ดี  (จี.เอ็ม.พี)  การขออนุญาตผลิตอาหาร  พระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค  กฎหมายทรัพยสินทางปญญา  ไปใชในการประกอบอาชีพ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจมาตรฐานและกฎหมายอาหาร    แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑวิธีการที่ดี    

(จี.เอ็ม.พี)  การขออนุญาตผลิตอาหาร  พระราชบัญญัติโรงงาน  พระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค  และกฎหมายทรัพยสินทางปญญา 

2. ใชมาตรฐานและกฎหมายอาหารเปนแนวทางในการผลิตและจําหนายอาหาร 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายอาหาร  มาตรฐานอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แนวทางการ
ผลิตอาหารตามหลักเกณฑวิธีการที่ดี (จี.เอ็ม.พี)  การขออนุญาตผลิตอาหาร  พระราชบัญญัติโรงงาน  
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  และกฎหมายทรัพยสินทางปญญา 
 
3405 – 2007 โภชนาการเบื้องตน                3  (3) 
  (Introduction  to  Nutrition) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับชนิด  หนาที่  สมบัติและความสําคัญของสารอาหาร  ความตองการ
สารอาหารของบุคคล  ภาวะโภชนาการของรางกาย  การคํานวณปริมาณสารอาหารและ
พลังงาน 

2. มีทักษะในการคํานวณปริมาณสารอาหาร  และพลังงาน 
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3. มีความสามารถในการนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  และในกระบวนการแปร
รูปอาหาร 

4. ตระหนักถึงความสําคัญของคุณคาอาหารในกระบวนการแปรรูป 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหนาที่  สมบัติและความสําคัญของสารอาหาร  ความตองการสารอาหารของบุคคล  

ภาวะโภชนาการของรางกาย  การคํานวณปริมาณสารอาหารและพลังงาน 
2. คํานวณปริมาณสารอาหารและพลังงานของอาหาร 
3. ประยุกตใชความรูดานโภชนาการในกระบวนการแปรรูป 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับชนิด  หนาที่  สมบัติและความสําคัญของสารอาหาร  ความตองการสารอาหารของ
บุคคล  ภาวะโภชนาการ  สารอาหารและพลังงาน  การสงวนคุณคาอาหารระหวางการแปรรูป 
 
3405 – 2008 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรมอาหาร            2  (3) 
  (Computer  Applications  in  Food  Industry) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับการใชอุปกรณ  โปรแกรมคอมพิวเตอร  และการใชระบบเครือขาย 
2. มีความสามารถในการใชคอมพวิเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร 
3. มีความสามารถประยุกตงานคอมพิวเตอรไปใชในงานอุตสาหกรรมอาหาร 
4. มีความสามารถในการใชระบบเครือขายที่เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมอาหาร 
5. มีเจตคติที่ดีตอการใชเคร่ืองคอมพิวเตอร  ปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ  สนใจใฝรู  และมี

ความรับผิดชอบ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจเกี่ยวกับการใชอุปกรณ  โปรแกรมคอมพิวเตอร  และการใชระบบเครือขาย 
2. ใชอุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวของในงานอุตสาหกรรมอาหาร 
3. ประยุกตงานคอมพิวเตอรไปใชในงานอุตสาหกรรมอาหาร 
4. ใชระบบเครือขายที่เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมอาหาร 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชอุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอร   การประยุกตงาน
คอมพวิเตอรใชในอุตสาหกรรมอาหาร  ระบบเครือขาย 
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คําอธิบายรายวิชา 
วิชาชีพสาขางานอุตสาหกรรมอาหาร 

 
3405 – 2101 วิศวกรรมอาหาร                 3  (3) 
  (Food  Engineering) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจหลักการทางวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับกระบวนการแปรรูปอาหาร การถายเท
ความรอน  การไหลของของไหล  การแยกสาร  การเกิดอีมัลชั่น  และการตกผลึก 

2. มีความสามารถประยุกตหลักการทางวิศวกรรมอาหารในการแปรรูปไดเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑอาหาร 

3. มีเจตคติท่ีดีตอวิศวกรรมอาหาร และตระหนักถึงความสาํคัญของวิศวกรรมอาหาร 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทางวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับกระบวนการแปรรูปอาหาร  การถายเทความรอน  

การไหลของของไหล  การแยกสาร  การเกิดอีมัลชั่น  การตกผลึก   
2. ประยกุตหลกัการทางวิศวกรรมอาหารในการแปรรูปไดเหมาะสมกบัผลติภัณฑอาหาร 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาหลักการทางวิศวกรรมเกี่ยวกับการถายเทความรอน  การทําใหอาหารแหงโดยใชความรอน
ภายใตความดัน  การทําแหงแบบแชเยือกแข็ง  การไหลของของไหล  การกรอง  การแยกโดยใชแรง
เหวี่ยงหนีศูนยกลาง  การตกตะกอน  การทําใหเกิดอีมัลชัน  การตกผลึก 
 
3405 – 2102 การสํารวจตลาดดานผลิตภัณฑอาหาร              3  (3) 
  (Food  Products  Marketing  Survey) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจหลักการสํารวจตลาดผลิตภัณฑอาหาร  การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  การลงทุน
และการขยายการลงทุน   

2. มีความสามารถสํารวจตลาด  วิเคราะหขอมูล  เพื่อใชเปนขอมูลเชิงธุรกิจ 
3. มีเจตคติที่ดีในการสํารวจตลาดผลิตภัณฑอาหารเพื่อผลิตจําหนายและพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหาร 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการสํารวจตลาดผลิตภัณฑอาหาร 
2. วางแผนการสํารวจตลาดผลิตภัณฑอาหาร 
3. เก็บขอมูล  วิเคราะหขอมูลของตลาดผลิตภัณฑอาหาร 
4. สํารวจตลาดของผลิตภัณฑอาหารแตละชนิดในทองถิ่น  เพื่อผลิตจําหนายและพัฒนา

ผลิตภัณฑอาหาร 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ และวัตถุประสงคของการสํารวจตลาด  การวางแผนสํารวจตลาด  
การเก็บขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  การสํารวจตลาดของผลิตภัณฑอาหารแตละชนิดในทองถิ่นเพื่อผลิต
จําหนาย และพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  การลงทุน  และขยายการลงทุน 
 
3405 – 2103 เทคโนโลยีการแปรรูปเน้ือสัตว               4  (6) 
  (Meat  Processing  Technology) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพ  ทางเคมีและสรีรวิทยาของเน้ือสัตว  ปจจัยที่มีผล
ตอคุณภาพของเน้ือสัตว  การตัดแตงซากสัตว  การเตรียมและจําแนกเน้ือสัตว  หลักการแปร
รูปเน้ือสัตว  และการควบคุมคุณภาพ 

2. มีทักษะในการแปรรูปเนื้อสัตว และสามารถนําไปประกอบอาชีพ 
3. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการพัฒนาผลิตภัณฑเน้ือสัตว 
4. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบ   ขยัน  ซื่อสัตย  อดทน  และคํานึงถึงความ

ปลอดภัยในการทํางาน 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพ   ทางเคมี และสรีรวิทยาของเน้ือสัตว  ปจจัยที่มีผลตอ

คุณภาพของเน้ือสัตว  การตัดแตงซากสัตว  การเตรียมและจําแนกเน้ือสัตว  หลักการแปรรูป
เน้ือสัตว  และการควบคุมคุณภาพ 

2. จําแนกซากสัตวเพ่ือแปรรูป 
3. แปรรูปเน้ือสัตยตามกระบวนการ 
4. ควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑเนื้อสัตว 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพ  ทางเคมีของเน้ือสัตว  สรีรวิทยาของเน้ือสัตวใน
อุตสาหกรรม  ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของเน้ือสัตว  การตัดแตงซากสัตว  การเปลี่ยนแปลงของเนื้อสัตว
ภายหลังการฆา  การเตรียมและจําแนกเนื้อสัตว  การแปรรูปเน้ือสัตว  การควบคุมคุณภาพและการพัฒนา
ผลิตภัณฑเน้ือสัตว 
 
3405 – 2104 เทคโนโลยีการแปรรูปนํ้านม               4  (6) 
  (Dairy  Processing  Technology) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับโครงสราง  และสรีรวิทยาของเตานม  การสรางนํ้านมองคประกอบทาง
กายภาพและทางเคมีของนํ้านม   การควบคุมคุณภาพ   และการเสื่อมเสียของนํ้านม  
ผลิตภัณฑน้ํานมชนิดตาง ๆ  และการพัฒนาผลิตภัณฑ  การสุขาภิบาลโรงงานน้ํานม 

2. สามารถแปรรูป  ควบคุมคุณภาพน้ํานม และผลิตภัณฑ 
3. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการพัฒนาผลิตภัณฑนํ้านม 
4. ตระหนักถึงความสะอาดและความปลอดภัยในการแปรรูปน้ํานม 
5. มีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบ ขยัน ซื่อสัตย อดทน และมีความ

รับผิดชอบ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจเกี่ยวกับโครงสราง และสรีรวิทยาของเตานม  การสรางนํ้านม  องคประกอบทาง

กายภาพและทางเคมีของนํ้านม   การควบคุมคุณภาพ   และการเสื่อมเสียของนํ้านม  
ผลิตภัณฑน้ํานมชนิดตาง ๆ  และการพัฒนาผลิตภัณฑการสุขาภิบาลโรงงานน้ํานม 

2. แปรรูปนํ้านมตามกระบวนการ 
3. ควบคุมคุณภาพและการเสื่อมเสียของน้ํานมและผลิตภัณฑน้ํานมชนิดตาง ๆ 
4. พัฒนาผลิตภัณฑน้ํานม 
5. จัดการสุขาภิบาลโรงงานนํ้านม 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสราง และสรีรวิทยาของเตานม  การสรางนํ้านม  องคประกอบทาง
กายภาพและทางเคมีของนํ้านม  การควบคุมคุณภาพและการเสื่อมเสียของนํ้านม  ผลิตภัณฑนํ้านมชนิด
ตาง ๆ  และการพัฒนาผลิตภัณฑ  การสุขาภิบาลโรงงานน้ํานม 



 

คําอธิบายรายวิชา  สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 

236

3405 – 2105 เทคโนโลยีการแปรรูปสัตวนํ้า               4  (6) 
  (Aquatic  Animals  Processing  Technology) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับชนิด และประเภทของสัตวนํ้าจืดและสัตวนํ้าเค็ม  องคประกอบทาง
กายภาพ  ทางเคมีและชีวภาพของสัตวนํ้า  หลักการแปรรูปสัตวนํ้า  สาเหตุของการเสื่อมเสีย  
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ   มาตรฐานการตรวจสอบผลิตภัณฑสัตวนํ้า   และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ 

2. สามารถแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑสัตวน้ํา 
3. มีเจตคติที่ดีตอการแปรรูปสัตวนํ้า และตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย  

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความขยัน  อดทน  รอบคอบ  และมี
ความรับผิดชอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจเกี่ยวกับชนิด  และประเภทของสัตวน้ําจืดและสัตวน้ําเค็มที่ใชในอุตสาหกรรมอาหาร 
2. แปรรูป  ควบคุมคุณภาพสัตวน้ําตามมาตรฐานและกฎหมายอาหาร 
3. พัฒนาผลิตภัณฑสัตวน้ํา 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดและประเภทของสัตวนํ้าจืดและสัตวนํ้าเค็มที่ใชในอุตสาหกรรม
อาหาร  องคประกอบทางกายภาพ  ทางเคมีและชีวภาพของสัตวนํ้า  สาเหตุของการเสื่อมเสีย  การ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพของสัตวน้ําและผลิตภัณฑ  หลกัการแปรรูป  การบรรจุ  การเก็บรักษาและการขนสง  
การควบคุมคุณภาพ  มาตรฐานการตรวจสอบผลิตภัณฑ  และการพัฒนาผลิตภัณฑ 
 
3405 – 2106 เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม              4  (6) 
  (Fruits  and  Vegetable  Processing  Technology) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับชนิดและโครงสราง  องคประกอบทางเคมีของผักและผลไม  สมบัติ
ทางกายภาพและทางเคมี  การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว  หลักการแปรรูปผักและผลไม  
การควบคุมคุณภาพ  การเสื่อมเสีย  การใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชหลังการแปรรูปและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ 
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2. มีทักษะในการแปรรูปผักและผลไมดวยวิธีการตางๆ ตลอดจนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ 

3. มีเจตคติท่ีดีตอการแปรรูปผักและผลไม  และตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย  
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความขยัน   อดทน  และมีความ
รับผิดชอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจเกี่ยวกับชนิดและโครงสราง   องคประกอบทางเคมีของผักและผลไม  สมบัติทาง

กายภาพและทางเคมี  การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว  หลักการแปรรูปผักและผลไม  การ
ควบคุมคุณภาพ  การเสื่อมเสีย  การใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชหลังการแปรรูปและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ 

2. แปรรูปผักและผลไมตามกระบวนการ 
3. ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑผักและผลไม 
4. พัฒนาผลิตภัณฑผักและผลไม 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดและโครงสราง  องคประกอบทางเคมีของผักและผลไม  สมบัติทาง
กายภาพและทางเคมี  การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว  หลักการแปรรูปผักและผลไม  การควบคุม
คุณภาพ  การเสื่อมเสีย  การใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชหลงัการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ 
 
3405 – 2107 เทคโนโลยีการแปรรูปธัญพืช               4  (6) 
  (Cereal  Processing  Technology) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับชนิด  โครงสรางของธัญพืช  สมบัติทางกายภาพ  และทางเคมี  ของ
ธัญพืชในอุตสาหกรรม  การคัดเลือกวัตถุดิบ  การแปรรูปธัญพืช  การควบคุมคุณภาพและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ 

2. มีทักษะในการแปรรูป  และพัฒนาผลิตภัณฑธัญพืช 
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบ  ขยัน  ซื่อสัตย  อดทน  คํานึงถึงความปลอดภัย

ในการทํางาน  และมีความรับผิดชอบ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจเกี่ยวกับชนิด  โครงสรางของธัญพืช  สมบัติทางกายภาพ  และทางเคมีของธัญพืชใน

อุตสาหกรรม  การคัดเลือกวัตถุดิบ  การแปรรูปธัญพืช  การควบคุมคุณภาพและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ 

2. แปรรูปธัญพืชตามกระบวนการ 
3. ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑธัญพืช 
4. พัฒนาผลิตภัณฑธัญพืช 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิด  โครงสรางของธัญพืช  สมบัติทางกายภาพ  และทางเคมีของ
ธัญพืชในอุตสาหกรรม  การคัดเลือกวัตถุดิบ  การแปรรูปธัญพืช  การควบคุมคุณภาพและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ 
 
3405 – 2108 เทคโนโลยีไขมันและนํ้ามันบริโภค               2  (3) 
  (Technology  of  Edible  Fat  and  Oil) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใชในการผลิตนํ้ามันและไขมันบริโภค  องคประกอบ  สมบัติ
ทางกายภาพและทางเคมีของน้ํามันและไขมัน  การหืนและการปองกัน  กระบวนการไฮโดร
จิเนช่ัน  การสกัดนํ้ามันบริโภค  การผลิตผลิตภัณฑน้ํามัน  และไขมันเพือ่การบริโภค 

2. มีทักษะในการผลิต  ผลิตภัณฑน้ํามันและไขมัน 
3. มีเจตคติที่ดีตอการแปรรูปนํ้ามันและไขมัน  และตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับความ

ปลอดภัย  ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความขยัน  อดทน  และมี
ความรับผิดชอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใชในการผลิตนํ้ามันและไขมันบริโภค  องคประกอบ  สมบัติทาง

กายภาพและทางเคมีของนํ้ามันและไขมัน  การหืนและการปองกัน  กระบวนการไฮโดร
จิเนช่ัน  การสกัดนํ้ามันบริโภค  การผลิตผลิตภัณฑน้ํามันและไขมันเพื่อบริโภค 

2. ผลิตผลิตภัณฑน้ํามันและไขมันบริโภคตามกระบวนการ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใชในการผลิตนํ้ามันและไขมันบริโภค  องคประกอบ  สมบัติ
ทางกายภาพและทางเคมีของน้ํามันและไขมัน  การหืนและการปองกัน  กระบวนการ ไฮโดรจิเนชั่น  การ
สกัดนํ้ามันบริโภค  การผลิตผลิตภัณฑน้ํามันและไขมันเพื่อการบริโภค 
 
3405 – 2109 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว               3  (3) 
  (Post  Harvest  Technology) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  การเปลี่ยนแปลง
หลังการเก็บเกี่ยว  การสูญเสีย  และการปองกัน  การเก็บรักษา  การบรรจุและการขนสง  
ผลิตผลทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว 

2. สามารถเกบ็รักษา  ปองกันการเสื่อมเสียของผลิตผลทางการเกษตร 
3. มีเจตคติที่ดีตอการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  และตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม  มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความขยัน   อดทน  รอบคอบและ มีความ
รับผิดชอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจการเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว  การสูญเสีย  การปองกัน  การบรรจุภัณฑ  ผลิตผล

ทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว 
2. จัดการ  ดูแลรักษา  ผลิตผลการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บ
เกี่ยว  การสูญเสียและการปองกัน  การเก็บรักษา  การบรรจุและการขนสง  ผลิตผลทางการเกษตรหลังการ
เก็บเกี่ยว 
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3405 – 2110 เทคโนโลยีการหมัก                3  (4) 
  (Fermentation  Technology) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับประเภทของการหมัก  จุลินทรียที่เกี่ยวของกับการหมัก  หลักการและ
เทคโนโลยีการหมัก  การเลือกใชวัตถุดิบในการหมัก  การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ  คุณคา
ทางอาหารของอาหารหมัก  ผลิตภัณฑอาหารหมักตาง ๆ 

2. มีทักษะในการหมัก และสามารถนําไปประกอบอาชีพได 
3. มีเจตคติที่ดีตอการหมัก  และตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม  มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความขยัน   อดทน  และมีความรับผิดชอบ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจเกี่ยวกับประเภทของการหมัก   จุลินทรียที่ เกี่ยวของกับการหมัก   หลักการและ

เทคโนโลยีการหมัก  การเลือกใชวัตถุดิบในการหมัก  การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ  คุณคา
ทางอาหารของอาหารหมัก  ผลิตภัณฑอาหารหมักตาง ๆ 

2. หมักผลิตภัณฑตามกระบวนการ 
3. ควบคุมคุณภาพอาหารหมัก 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของการหมัก  จุลินทรียที่เกี่ยวของกับการหมัก  หลักการและ
เทคโนโลยีการหมัก  การเลือกใชวัตถุดิบในการหมัก  การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ  คุณคาทางอาหาร
ของอาหารหมัก  ผลิตภัณฑอาหารหมักตาง ๆ 
 
3405 – 2111 เทคโนโลยีเคร่ืองด่ืม                3  (4) 
  (Beverage  Technology) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับเคร่ืองด่ืมประเภทตาง  ๆ  สวนประกอบของเคร่ืองด่ืม  หลักการและ
เทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองด่ืม  การควบคุมคุณภาพ  การพัฒนาผลิตภัณฑ 

2. สามารถผลิตเคร่ืองด่ืม 
3. ตระหนักและรับผิดชอบในการผลิตเครื่องดื่มโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภค 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจเกี่ยวกับเคร่ืองด่ืมประเภทตาง  ๆ  สวนประกอบของเคร่ืองด่ืม   หลักการ  และ

เทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองด่ืม  การควบคุมคุณภาพ  การพัฒนาผลิตภัณฑ 
2. แปรรูปและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืม 
3. พัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืมประเภทตาง ๆ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเคร่ืองด่ืมประเภทตาง ๆ สวนประกอบของเคร่ืองด่ืม  หลักการ  และ
เทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองด่ืม  การควบคุมคุณภาพ  การพัฒนาผลิตภัณฑ 
 
3405 – 2112 เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑอาหาร               3  (3) 
  (Food  Packaging  Technology) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย  ประเภทและชนิดของบรรจุภัณฑ  ประโยชนและหนาที่
ของบรรจุภัณฑ  การเลือกใชบรรจุภัณฑ  เคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีใชในการบรรจุอาหาร 

2. สามารถเลือกใชบรรจุภัณฑอาหาร  เหมาะสมกับผลิตภัณฑอาหาร 
3. ตระหนักถึงความสําคัญในการเลือกใชบรรจุภัณฑอาหาร 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจเกี่ยวกับความหมาย  ประเภทและชนิดของบรรจุภัณฑ  ประโยชนและหนาที่ของบรรจุ

ภัณฑ  การเลือกใชบรรจุภัณฑ  เคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีใชในการบรรจุอาหาร 
2. เลือกใชบรรจุภัณฑเหมาะสมกับชนิดของอาหาร 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมาย  ประเภทและชนิดของบรรจุภัณฑ  ประโยชนและหนาที่ของบรรจุภัณฑ  การ
เลือกใชบรรจุภัณฑ  เคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีใชในการบรรจุอาหาร 
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3405 – 2113 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร               4  (6) 
  (Food  Products  Development) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  การประเมิน
คุณภาพ  และการยอมรับผลิตภัณฑอาหาร  การคนควาทดลองพัฒนา ผลิตภัณฑอาหาร 

2. สามารถพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
3. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และมีเจตคติท่ีดีตอการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจเกี่ ยวกับหลักการและขั้นตอนในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร   การประเมิน             

คุณภาพ  และการยอมรับผลิตภัณฑอาหาร  การคนควาทดลองพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
2. คนควา  ทดลอง  พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
3. ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร การประเมิน
คุณภาพและการยอมรับผลิตภัณฑอาหาร  การคนควาทดลองพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
 
3405 – 2114 เคร่ืองจกัรในอุตสาหกรรมอาหาร               3  (3) 
  (Food – Processing  Machines  and  Equipment) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับ  หลักการทํางานของเคร่ืองจักรชนิดตาง ๆ ท่ีใชในอุตสาหกรรมอาหาร 
2. มีความสามารถในการใช และบํารุงรักษาเคร่ืองจักรชนิดตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. คํานึงถึงความปลอดภัยในการใชเคร่ืองจักรในอุตสาหกรรมอาหาร 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางาน  การใชงาน  และการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรในอุตสาหกรรมอาหาร 
2. ใชและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรในงานอุตสาหกรรมอาหารแหง 
3. ใชและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรในงานอุตสาหกรรมอาหารแชแข็งและแชเยอืกแข็ง 
4. ใชและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรในงานอุตสาหกรรมอาหารฉายรังสี 
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5. ใชและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรในงานอุตสาหกรรมอาหารประเภทหมัก 
6. ใชและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรในงานอุตสาหกรรมอาหารท่ีใชความรอนฆาเช้ือ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับชนิด  สวนประกอบ  ระบบการทํางาน  วิธีใชและการบํารุงรักษาเคร่ืองจักร  ใน
อุตสาหกรรมอาหารแหง  อาหารแชแข็งและแชเยือกแข็ง  อาหารฉายรังสี  อาหารหมัก  อาหารที่ใชความ
รอนในการฆาเช้ือ 
 
3405 – 2115 การบริหารการผลิต                3  (3) 
  (Production  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจการผลิต  ระบบการผลิต  การวิเคราะหปจจัยการผลิต  การวางแผนการผลิต  
การบริหารการจัดซื้อและสินคาคงคลัง  การคํานวณตนทุนการผลิตและการขนสง  และการ
บํารุงรักษาระบบการผลิต 

2. มีความสามารถในการวิเคราะหปจจัยการผลิต และวางแผนการผลิต 
3. ตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพผลผลิต  และตนทุนในการผลิต  มีกิจนิสัยที่ดีในการ

ทํางาน และมีความรับผิดชอบ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจระบบการผลิต  การวิเคราะหปจจัยการผลิต  การวางแผนการผลิต  การบริหาร  การ

จัดซื้อและสินคาคงคลัง  การคํานวณตนทุนการผลิตและการขนสง  และการบริหารการผลิต 
2. วิเคราะหปจจัยการผลิต และวางแผนการผลิต 
3. บริหารการจัดซ้ือ  และสินคาคงคลัง 
4. การคํานวณตนทุนการผลิตและการขนสง 
5. บํารุงรักษาระบบการผลิต 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตและระบบการผลิต  วิเคราะหปจจัยการผลิต  การวางแผนการผลิต  การ
บริหารการจัดซื้อและสินคาคงคลัง  การคํานวณตนทุนการผลิตและการขนสง  การบํารุงรักษาระบบการ
ผลิต 
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3405 – 2116 สัมมนาวิชาชีพอุตสาหกรรมอาหาร              1  (2) 
  (Vocational  Seminar - Food  Industry) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย  หลักการและรูปแบบการสัมมนา  การเตรียมการและการ
ดําเนินการสัมมนา  หลักการนําเสนอผลงานทางวิชาการ  งานวิจัยดาน              อุตสาหกรรม
อาหาร 

2. มีความสามารถนําเสนอผลงานทางวิชาการ  งานวิจัยดานอุตสาหกรรมอาหาร 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการคนควา  ศึกษาผลงานทางวิชาการ  งานวิจัยดานอุตสาหกรรมอาหาร 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจเกี่ยวกับความหมาย   หลักการและรูปแบบการสัมมนา   การเตรียมการและการ

ดําเนินการสัมมนา  หลักการนําเสนอผลงานทางวิชาการ  งานวิจัยดานอุตสาหกรรมอาหาร 
2. นําเสนอผลงานทางวิชาการ  งานวิจัยดานอุตสาหกรรมอาหาร 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  หลักการและรูปแบบการสัมมนา  การเตรียมการและการ
ดําเนินการสัมมนา  หลักการนําเสนอผลงานทางวิชาการ  งานวิจัยดานอุตสาหกรรมอาหาร 
 
3405 – 6001 โครงการ                 4  (*) 
  (Vocational  Project) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เกิดความตระหนักสภาพการทํางาน 
2. มีความรับผิดชอบและเจตคติ  และกิจนิสัยที่ดี  มีความรับผิดชอบ  และจรรยาในงานอาชีพ 
3. มีความคิดริเริ่มในการสรางและพัฒนาในสาขาวิชาชีพ  สามารถวางแผนดําเนินการ 
4. สามารถแกไขปญหาที่เกิดจากการทํางาน  สรุปประเมินผลของการปฏิบัติงาน  และนําเสนอ

ผลงาน 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีทักษะและประสบการณในงานวิชาชีพ 
2. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
3. ประกอบอาชีพอิสระ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การนําความรูจากวิชาตาง ๆ มาประยุกตใชในการทําโครงการวิชาชีพ  
โดยการเขียนโครงการ  นําเสนอโครงการ  วางแผนดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการ
ปฏิบัติงานบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน รายงานผลเปนระยะและนําเสนอ ผลการปฏิบัติงานคหกรรม  
โครงการตอคณะกรรมการประเมินผล  
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คําอธิบายรายวิชา 
 

สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร 
(Home Economic Management) 
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คําอธิบายรายวิชา 
วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 

 
3406 – 0001 การออกแบบงานประดิษฐ        2  (2) 
  (Artifact  Works  Design) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  วิธีการ  การออกแบบงานประดิษฐ  การวิเคราะหแบบ  
การทําตนแบบชิ้นงาน  และกําหนดข้ันตอนการประดิษฐ  หลักการ  วิธีการทางการตลาด
เกี่ยวกับงานประดิษฐ 

2. วิเคราะหและพัฒนารูปแบบงานประดิษฐ 
3. แสวงหาความรู  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และพัฒนางานใหทันสมัย 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการ  วิธีการออกแบบ  การวิเคราะหแบบ  การทําตนแบบ  และกําหนดข้ันตอนการ

ประดิษฐ  หลกัการและวิธีการทางการตลาดงานประดิษฐ 
2. วิเคราะหและพัฒนางานประดิษฐ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ  วิธีการออกแบบ  การวิเคราะหแบบ  การทําตนแบบ  กําหนดข้ันตอนการ
ประดิษฐ  หลกัการและวิธีการทางการตลาดงานประดิษฐ  วิเคราะหและพัฒนางานประดิษฐ 
 
3406 – 0002 การจัดดอกไมเบ้ืองตน       3  (5) 
  (Basic  Flower  Arrangements) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  วิธีการออกแบบ  การเตรียม  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  
การจัดดอกไมเบื้องตน 

2. มีทักษะในการจัดดอกไมเบื้องตน  การดูแลหลังการจัดและการนําไปใช 
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความสะอาด  ประหยัด  เรียบรอยและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลกัการ  วิธีการออกแบบ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  การจัดดอกไมเบื้องตน 
2. ออกแบบ  จัดดอกไมรูปทรงพื้นฐาน  ดูแลรักษาชิ้นงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ  วิธีการออกแบบ  การเตรียม  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  การจัด
ดอกไม  จัดและดูแลรักษาชิ้นงาน 
 
3406 – 0003 งานประดิษฐเบ้ืองตน       3  (5) 
  (Basic  Artifact  Works) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการวิเคราะหตลาด  การวางแผน  การออกแบบ  การเลือกใชวัสดุ
อุปกรณ  การทําตนแบบ  เทคโนโลยีการผลิต  การบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช   การผลิต
ชิ้นงานแบบอนุรักษไทย และแบบสมัยนิยม 

2. มีทักษะในการผลติงานประดิษฐแบบอนรัุกษไทยและแบบสมัยนิยม 
3. คิดคํานวณตนทุน  กําหนดราคา  การพบลกูคา  และจัดจําหนาย 
4. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความประณีต  สวยงาม  ประหยัด  สะอาดและปลอดภัย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลกัการวิเคราะหตลาด  การวางแผน  การออกแบบ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  เทคโนโลยี
การผลิต  การบาํรุงรักษาเคร่ืองมอืเคร่ืองใช  การผลิตชิ้นงานแบบอนุรักษไทยและแบบสมัยนิยม 

2. วิเคราะหตลาด  วางแผน  กําหนดวัสดุอุปกรณ  ทําตนแบบผลิต  ควบคมุคุณภาพ 
3. คํานวณตนทุน  กําหนดราคา  การพบลูกคา  และจัดจําหนาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะหตลาด  การวางแผน  ออกแบบ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  การ
ทําตนแบบ  เทคโนโลยีการผลิต  การบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช  ผลิตชิ้นงานแบบอนุรักษไทย  และแบบ
สมัยนิยม  การควบคุมคุณภาพ  คํานวณตนทุน  กําหนดราคา  การพบลูกคาและจัดจําหนาย 
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3406 – 0004 การอนุบาลเด็ก        2  (4) 
  (Pediatrics  Care) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กวัยตาง  ๆ  การเล้ียงอบรมเด็ก  
การดูแลดานอาหาร  สุขภาพอนามัย  อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล  การจัดกิจกรรมนันทนาการ
และการทําของเลนสําหรับเด็ก  การจัดและดําเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็ก 

2. มีทักษะในการดูแลเด็ก  ทําของเลนสําหรับเด็ก  จัดกิจกรรมนันทนาการและจัดสถานรับเล้ียงเด็ก 
3. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  ขยนั  อดทน  สะอาด  เสียสละ  เอ้ือเฟอ  

และมีเมตตาตอเด็ก 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจลักษณะการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กวัยตาง  ๆ  การเล้ียงอบรมเด็ก  การดูแลดาน
อาหาร  สุขภาพอนามัย  อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล  การจัดกิจกรรมนันทนาการและการทํา
ของเลนสําหรับเด็ก  การจัดและดาํเนินงานสถานรับเลีย้งเด็ก 

2. ดูแลเด็ก  ทําของเลนสําหรับเด็ก  จัดกจิกรรมนันทนการและจดัสถานรับเลีย้งเด็ก 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับลักษณะการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กวัยตาง ๆ  การเล้ียงอบรมเด็ก  
การดูแลดานอาหาร  สุขภาพอนามัย  อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล  การจัดกิจกรรมนันทนาการและการทํา
ของเลนสําหรับเด็ก  การจัดและดําเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็ก  ดูแลเด็ก  ทําของเลนสําหรับเด็ก  จัดกิจกรรม
นันทนาการและจัดสถานรับเล้ียงเด็ก 
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คําอธิบายรายวิชา 
วิชาชีพสาขาวชิา 

 
3406 – 2001 ศิลปะและวัฒนธรรมไทย      2  (2) 
  (Thai  Art  and  Culture) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณี 
2. สามารถวิเคราะหสภาพวัฒนธรรมของสังคมไทยและนําไปประยุกตใชกับงานอาชีพไดอยางมี

ประสทิธิภาพ 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของศิลปะวฒันธรรม ภูมิปญญาทองถิน่อันเปนเอกลักษณประจําชาติ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจประเภทของศิลปะวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
2. วิเคราะหสภาพวัฒนธรรมของสังคมไทย  และนําไปใชกับงานอาชีพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของศิลปะและวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  ศิลปะวัฒนธรรม
ไทย ภูมิปญญาทองถิ่นในอดีตและปจจุบัน  ความสําคัญของวัฒนธรรมตอการดํารงชีวิต  การประยุกตใชกับ
งานอาชีพใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
 
3406 – 2202 การจัดการธุรกิจคหกรรม      2  (2) 
  (Home  Economic  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  กระบวนการของการจดัการธรุกิจ 
2. ศึกษาและวิเคราะหงานตามกระบวนการจัดการธุรกิจคหกรรม 
3. มีเจตคติที่ดีตออาชีพ  ซื่อสัตย  ประหยัด อดทนและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลกัการ  กระบวนการจัดการธุรกิจคหกรรม 
2. จัดกระบวนการขายและบริการ 
3. ประยุกตใชเทคโนโลยีใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความรูทั่วไปเก่ียวกับ  การจัดการธุรกิจคหกรรม  สงเสริมพัฒนาการขายและบริการ  การนํา
เทคโนโลยีใหม ๆ มาประยุกตใชในการประกอบธุรกิจ  จรรยาบรรณและคณุสมบัติของผูประกอบธรุกิจ 
 
3406 – 2003 การพัฒนาบุคลิกภาพ      2  (2) 
  (Personality  Development) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ 
2. มีทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพเกีย่วกบั มนุษยสัมพันธและมารยาทในสังคม 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญในการปฏิบติัตนตามขนบธรรมเนียม   ประเพณไีทย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลกัการพัฒนาบุคลิกภาพ 
2. กําหนดวิธีการปฏิบัติตนในสังคมและแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ  ความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพที่พึงประสงค  หลักการและวิธีการปรับปรุง
พัฒนาบุคลิกภาพ  ศิลปะการแตงกาย  การบํารุงรักษาสุขภาพ  การวางตัวและปรากฏตัวตอท่ีชุมชน   มนุษย
สัมพันธ  มารยาทในการเขาสังคม  การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม  ประเพณีไทย 
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3406 – 2004 พัฒนาการครอบครัวและสังคม     2  (2) 
  (Family  and  Social  Development) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับสถาบันครอบครัวและการสรางคุณภาพชีวิต 
2. มีความรู  ความเขาใจเกีย่วกบัความสัมพันธระหวางครอบครัวกบัสังคม 
3. สรางความสมัพันธกับบุคคลในครอบครัวและสังคม 
4. ตระหนักถึงคุณคาของความสมัพันธท่ีดีระหวางบุคคล 
5. มีความเปนระเบียบ  ใหความรวมมือและชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจสถาบันครอบครัว  และปจจัยในการสรางสถาบันครอบครัวและคุณภาพชีวิต 
2. วางแผนการใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางประหยัด  และมีประโยชน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ  สถาบันครอบครัว  ปจจัยในการสรางคุณภาพชีวิต  การวางแผนชีวิตในครอบครัว  
การใชทรัพยากรและการจัดสภาพแวดลอมในครอบครัว  ความสัมพันธระหวางครอบครัวกับสังคม  การ
ปรับตัวของคนในครอบครัวและสังคม 
 
3406 – 2005  ศิลปะการจัดดอกไม      2  (3) 
  (Flower  Arrangement) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจในการวิเคราะหขอมูลทางการตลาด  การวางแผน  การออกแบบ  การจัด
ดอกไม 

2. มีทักษะในการแสวงหาขอมูลทางการตลาด  ออกแบบ  วางแผน  เลือกใชวัสดุ อุปกรณ ในการ
จัดดอกไมใหสอดคลองกับความตองการ 

3. จัดดอกไมในงานพิธีการตาง ๆ  ควบคุมกระบวนการ  ตรวจสอบคุณภาพงานและคํานวณตนทุน  
กําหนดราคา และจัดจําหนาย 
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4. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏบัิติงานดวยความเปนระเบยีบ  เรียบรอย  ประณีต         รอบคอบ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการวิเคราะหขอมูลทางการตลาด  การวางแผน  การออกแบบการจัดดอกไม  การ
ควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพ 

2. ออกแบบ  เลือกใชวัสดุอุปกรณและการจัดดอกไมในงานพิธีตาง ๆ 
3. คํานวณตนทุน  กําหนดราคา  การพบลกูคาและจัดจาํหนาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลทางการตลาด  สํารวจแนวโนมเกี่ยวกับธุรกิจจัดดอกไม
ในทองถ่ิน   วางแผน   ออกแบบ   คิดคน   ดัดแปลง   ประยุกต    เลือกใชวัสดุอุปกรณ  จัดดอกไมในงานพิธี
การตาง ๆ  ควบคุมกระบวนการผลิต  ตรวจสอบคุณภาพงาน  คํานวณตนทนุกําหนดราคา  การพบลูกคา  และ
จัดจําหนาย 
 
3406 – 2006 การตัดเย็บงานประดิษฐ      3  (4) 
  (Innovative  Sewing) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการตัดเย็บงานประดิษฐ  การออกแบบ และการเลือกวัสดุ  อุปกรณ

ในการตัดเย็บงานประดิษฐ 
2. มีทักษะในการตัดเย็บงานประดิษฐ 
3. มีทักษะออกแบบทําบรรจุภัณฑไดเหมาะสมกับงานประดิษฐ  คํานวณตนทุนกําหนดราคาขาย

และจัดจําหนาย 
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย   ประณีต รอบคอบ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลกัการออกแบบ  การเลือกวัสดุอุปกรณ  การตัดเย็บงานประดิษฐและการทําบรรจุภัณฑ 
2. ออกแบบ  ทําตนแบบ  ตัดเย็บงานประดิษฐและทําบรรจุภัณฑ 
3. คํานวณตนทุน  กําหนดราคา  การพบลกูคาและจัดจําหนาย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  ชนิด  สี  คุณสมบัติของวัสดุตาง ๆ  การออกแบบ  เทคนิควิธีการตัดเย็บ
งานประดิษฐ ประดิษฐเคร่ืองใช เคร่ืองประดับตกแตง ประดิษฐช้ินงานจากวัสดุเหลือใช  การบรรจุภัณฑ  
คํานวณตนทุน   กําหนดราคา  การพบลกูคา และจัดจําหนาย 
 
3406 – 2007 สัมมนาวิชาชีพ       3  (3) 
  (Vocational  Seminar) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู   ความเขาใจเ ก่ียวกับการสัมมนา   การเขียนโครงการ   การประเมินผล   การ
ประชาสัมพันธ  และการเสนอผลงาน 

2. มีทักษะในการจัดสัมมนาวิชาชีพคหกรรม 
3. มีกิจนิสัย  และเจตคติทีดี่ตองานอาชีพคหกรรม 

 
มาตรฐานวิชาชีพ 

1. เขาใจหลักการวางแผน  การเขียนโครงการ  การประชาสัมพันธ  การจัดสัมมนา  การประเมินผล
และการนําเสนอผลงาน 

2. วางแผน  ประชาสัมพันธ  จัดสมัมนา  ประเมินโครงการและจัดทํารายงานผล 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความหมาย  หลักการและวิธีการสัมมนา  การเตรียมการสัมมนา  การเขียน
โครงการ  การประชาสัมพนัธ  การนําเสนอผลงานคหกรรม  แนวทางการสรางงานในวิชาชีพคหกรรม   และ
การจัดทํารายงานผลการปฏบัิติงาน 
 
3406 – 2008 จิตวิทยาพัฒนาการ      2  (2) 
  (Development  Psychology) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย  และความสําคัญของจิตวิทยาพัฒนาการ 
2. เขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและสงเสริมพัฒนาการทุกดานของมนุษย 
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3. วิเคราะหและแกไขพฤติกรรมท่ีเปนปญหา 
4. มีเจตคติท่ีดีในการเสริมสรางความสัมพันธในครอบครัวและสังคม  และเห็นคุณคาของการอยู

รวมกันในสงัคม 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจความหมาย  ความสําคัญ  พฤติกรรมและพฒันาการของมนษุย 
2. วิเคราะห  และแกไขพฤติกรรมท่ีเปนปญหา 
3. เสริมสรางความสัมพนัธของสมาชิกในครอบครัวและสังคม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ  ความหมาย  ความสําคัญ  คําศัพทท่ีเกี่ยวของกับจิตวิทยาพัฒนาการ  วิธีการศึกษา
พัฒนาการของมนุษย  หลักการพัฒนาการ  ทฤษฎีพัฒนาการ  พัฒนาการของมนุษยดาน          รางกาย  
อารมณ  สังคม  สติปญญา  พฤติกรรมทีเ่ปนปญหาและการแกไข 
 
3406 – 2009 เทคนิคการปกจักร      2  (4) 
  (Embroidery  Techniques  by  Sewing  Machine) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบ  การเลือก  การใช  การเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณในการ
ปกจักร 

2. มีทักษะในการใชเทคโนโลยีจักรประดิษฐเคร่ืองใช  เคร่ืองตกแตง  และเคร่ืองประดับจากวัสดุ
ตาง ๆ 

3. มีทักษะในการออกแบบและทําบรรจุภัณฑ 
4. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประหยัด รอบคอบ สะอาดและปลอดภัย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการปกจักร  การออกแบบ  การเลือก  การใชและการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ  งานปก
จักร  และทาํบรรจุภัณฑ 

2. ออกแบบ  เลอืกวสัดุอุปกรณ  ประดิษฐเคร่ืองใชเคร่ืองตกแตงและเคร่ืองประดับจากงานปกจักร 
3. คํานวณตนทุน  กําหนดราคา  การพบลูกคาและการจัดจําหนาย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  การออกแบบ  การเลือกใช  การเก็บรักษาวัสดุ  อุปกรณ  และการใชจักร
คอมพิวเตอรประดิษฐเคร่ืองใชเคร่ืองตกแตง  และเคร่ืองประดับจากวัสดุตาง ๆ               ออกแบบและทํา
บรรจุภัณฑ  คํานวณตนทนุ  กําหนดราคาขาย  และจัดจําหนาย 
 
3406 – 2010 ศิลปะการจัดและตกแตงสถานที่     2  (4) 
  (Art  and  Room  Decoration) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบของศิลป  การออกแบบตกแตงสถานท่ี  การเลือกใช
วัสดุอุปกรณ 

2. มีทักษะในการออกแบบและตกแตงอาคารสถานที่  คํานวณตนทุนและกําหนดราคา 
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย   ประณีต  สะอาด  

ปลอดภัย และประหยัด 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบศิลป  การออกแบบตกแตงสถานที่  การเลือกใชวัสดุ

อุปกรณ 
2. ออกแบบ  เลือกใชวัสดุอุปกรณ  จัดและตกแตงสถานที่ 
3. คํานวณตนทุน  กําหนดราคาบริการและการพบลูกคา 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  องคประกอบศิลป  ทฤษฎีการตกแตง  หลักการออกแบบการ ตกแตง
สถานท่ี  การใชวัสดุ อุปกรณในการตกแตง  เทคนิคการจัดตกแตงสถานที่ดวยตัวอักษรและภาพ  การจับจีบ
ดวยผา  คํานวณตนทุน  กําหนดราคาบริการ  และการพบลูกคา 
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3406 – 2011 การจัดการธุรกิจงานดอกไม     2  (4) 
  (Flower  Business  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจงานดอกไม 
2. มีทักษะในงานดอกไมสด และดอกไมประดิษฐ 
3. คํานวณตนทุน  กําหนดราคา และจัดจําหนาย 
4. มีเจตคติที่ดีตออาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลกัการจัดการธุรกิจดอกไมสด  ดอกไมประดิษฐ  การออกแบบ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  
การสรางแบบ  หลักการประดิษฐดอกไม  การบรรจุภัณฑ 

2. ออกแบบ  สรางแบบ  ทําตนแบบ  กําหนดวัสดุอุปกรณ  ประดิษฐและจัดดอกไม  ทําบรรจุภัณฑ 
3. คํานวณตนทุน  กําหนดราคาขาย  การพบลกูคาและจัดจาํหนาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การจัดการธรุกิจดอกไมสด  ดอกไมประดิษฐ  การออกแบบ               ถอด
แบบ  สรางแบบ  ประดิษฐดอกไมจากวัสดุตาง ๆ  จัดดอกไมในงานพิธีตางๆ  คํานวณตนทุนกําหนดราคา   
การพบลูกคา  และจัดจําหนาย 
 
3406 – 2012 ศิลปะงานใบตองและแกะสลัก     3  (4) 
  (Art  of  Banana  Leaves  Work  and  Carving) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  เกีย่วกบัศิลปะงานใบตองและแกะสลัก 
2. มีทักษะออกแบบ    สรางสรรค  ประดิษฐงานใบตอง และแกะสลัก  อนุรักษศิลป วัฒนธรรมไทย 
3. คํานวณตนทนุและกาํหนดราคา 
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  สะอาด  และ

ประหยัด 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ออกแบบ  เลือกใชวัสดุ อุปกรณการประดิษฐงานใบตองและแกะสลัก ตลอดจนการเก็บรักษา

ชิ้นงาน 
2. ประดิษฐงานใบตองและแกะสลกัตามสมัยนิยมและเชงิอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 
3. คํานวณตนทุน  กําหนดราคา  การพบลูกคาและจัดจําหนาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ  เกี่ยวกับการออกแบบ การเลือกเคร่ืองมือ เคร่ืองใช  วัสดุอุปกรณ  ประดิษฐงาน
ใบตอง  และแกะสลักเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย  สรางสรรครูปแบบงานใบตองและแกะสลัก คํานวณ
ตนทุน  กําหนดราคา  การพบลูกคาและจัดจําหนาย 
 
3406 – 2013 เคร่ืองหอม  ของชํารวย      3  (4) 
  (Gift  and  Potpourri) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการเลือกใชวัสดุ อุปกรณเคร่ืองหอม ของชํารวย 
2. มีทักษะในการออกแบบ  ผลิตเครื่องหอมและประดิษฐของชํารวยแบบไทยและสากล 
3. บรรจุภัณฑ  คํานวณตนทุน  กําหนดราคาและจัดจําหนาย 
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความประณีต  และรักษาสิ่งแวดลอม 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลกัการออกแบบ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  การผลิตเครื่องหอมและประดิษฐของชํารวย  

การทําบรรจุภัณฑ 
2. ผลิตเครื่องหอม  ประดิษฐของชํารวยและทําบรรจุภัณฑ 
3. คํานวณตนทุน  กําหนดราคา  การพบลูกคาและจัดจําหนาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  ประวัติ  คุณสมบัติเคร่ืองหอมของชํารวยแบบไทยและสากล  การเลือก
วัสดุ – อุปกรณ  ผลิตเคร่ืองหอมแบบไทยและสากล  ประดิษฐของชํารวย  บรรจุภัณฑ  คํานวณตนทุน  
กําหนดราคา  การพบลูกคา  และจัดจําหนาย 



 

คําอธิบายรายวิชา  สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร 

260

คําอธิบายรายวิชา 
สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ 

 
3406 – 2101 การออกแบบผลิตภณัฑ      2  (3) 
  (Product  Design) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู   ความเขาใจเก่ียวกับหลักการออกแบบผลิตภัณฑ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  การทํา
บรรจุภัณฑ 

2. มีทักษะในการออกแบบ  ประดิษฐผลติภัณฑงานคหกรรมและบรรจุภัณฑ 
3. คิดคํานวณตนทุน  กําหนดราคา  และการพบลูกคา 
4. กิจนิสยัในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความประณีต  รอบคอบ 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความเขาใจหลักการออกแบบผลิตภัณฑ การเลือกใชวัสดุอุปกรณ การทําบรรจุภัณฑ 
2. ออกแบบ กําหนดวัสดุ ทําตนแบบ พัฒนารูปแบบ สรางแบบและประดิษฐผลิตภัณฑงาน       

คหกรรม  ทําบรรจุภัณฑ 
3. คํานวณตนทุน  กําหนดราคาและการพบลูกคา 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบผลิตภัณฑ การสรางแบบและทําตนแบบ  การพัฒนา
รูปแบบ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  ประดิษฐผลิตภัณฑงานคหกรรม  ทําบรรจุภัณฑ  คํานวณตนทุน  กําหนด
ราคาและการพบลูกคา 
 
3406 – 2102 การตัดเย็บเคร่ืองใชตกแตงบาน     2  (4) 
  (Home  Materials  and  Accessories Sewing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบและเลือกใชวัสดุอุปกรณ 
2. มีทักษะในการออกแบบและตัดเย็บเครื่องใชตกแตงบานตามสมัยนิยม 
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3. คํานวณตนทุนและกําหนดราคาขาย 
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบ เรียบรอย ประณีต รอบคอบ  และ

ประหยัด 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลกัการออกแบบ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  การทําแบบ เทคนิคการตัดเย็บเครื่องใชเครื่อง
ตกแตงบาน 

2. ออกแบบ  กําหนดวัสดุ ทําแบบและตัดเย็บเครื่องใชเครื่องตกแตงบาน 
3. คํานวณตนทุน  กําหนดราคา การพบลกูคาและจัดจําหนาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ   เลือกวัสดุอุปกรณ   การทําแบบ   การตัดเย็บเคร่ืองใชเคร่ือง
ตกแตงบานชนิดตาง ๆ   คํานวณตนทนุ  กําหนดราคา  การพบลูกคาและจัดจําหนาย 
 
3406 – 2103 ผลิตภัณฑงานกระดาษ      2  (4) 
  (Paper – Mache  Products) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบ  การเลือกใชวัสดุ อุปกรณ การทําพิมพตนแบบ  
2. มีทักษะในการออกแบบ  ทําพิมพตนแบบจากวสัดุตาง ๆ   
3. ประดิษฐผลิตภัณฑงานกระดาษรูปแบบตาง ๆ พัฒนารูปแบบและตรวจสอบคุณภาพ 
4. คํานวณตนทุน  กําหนดราคาและจัดจําหนาย 
5. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความประณีต  รอบคอบ  สะอาดและประหยัด 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการออกแบบ การเลือกใชวัสดุอุปกรณ การทําพิมพตนแบบ การประดิษฐผลิตภัณฑ
งานกระดาษ 

2. ออกแบบ   กําหนดวัสดุ ทําพมิพตนแบบ ประดิษฐผลิตภัณฑงานกระดาษและทําบรรจุภัณฑ   
3. คํานวณตนทุน   กําหนดราคา  การพบลกูคาและจัดจาํหนาย 

 



 

คําอธิบายรายวิชา  สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร 

262

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การออกแบบ  การเลือกใชวัสดุ  อุปกรณ  ประเภทของผลิตภัณฑงาน
กระดาษ  การทําแมพิมพตนแบบ  ประดิษฐผลิตภัณฑงานกระดาษรูปแบบตาง ๆ  การดูแลรักษา  คํานวณ
ตนทุน  กําหนดราคาขายและจัดจําหนาย 
 
 
3406 – 2104  แกะสลักเชิงธุรกิจ      2  (4) 
  (Carving  in  Business  Style) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจในหลักการออกแบบ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ   สําหรับงานแกะสลักเชิง
ธุรกิจ 

2. มีทักษะในการออกแบบ และจัดตกแตงงานแกะสลักผักผลไม  และวัสดุอ่ืนในเชิงธุรกิจ 
3. คํานวณตนทุน   กําหนดราคาและการพบลูกคา 
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน   ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบ  เรียบรอย ประณีต สะอาดและ

ประหยัด 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลกัการออกแบบ  การแกะสลัก  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ สําหรับงานแกะสลักเชิงธุรกิจ 
2. ออกแบบ  กําหนดวัสดุอุปกรณ  แกะสลักผัก  ผลไมและวัสดุอื่น จัดตกแตงและเก็บรักษาช้ินงาน 
3. คํานวณตนทุน  กําหนดราคาและการพบลูกคา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การออกแบบ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  แกะสลักผัก   ผลไม  และวัสดุอ่ืน
ในเชิงธุรกิจ  การจัดตกแตง  การเก็บรักษาช้ินงาน  คํานวณตนทนุ   กําหนดราคาและการพบลูกคา 
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3406 – 2105  ศิลปหัตถกรรมทองถ่ิน      2  (4) 
  (Local  Handicraft  Art) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบ การเลือกใชวัสดุอุปกรณ การออกแบบ  การทํา
ตนแบบ   การสรางแบบและพัฒนารูปแบบ  การประดิษฐงานศิลปหัตถกรรมทองถิ่น  การบรรจุ
ภัณฑ 

2. ออกแบบและประดิษฐงานศิลปหัตถกรรมทองถิน่ 
3. ประยุกตใชเทคโนโลยีในการประดิษฐช้ินงาน  และพัฒนางานใหมีคุณภาพ 
4. คํานวณตนทุน  กําหนดราคา  และจัดจําหนาย 
5. มีเจตคติท่ีดีและกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  ใช

ทรัพยากรอยางประหยัดและรูคุณคา 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการออกแบบ   เลือกใชวัสดุอุปกรณ  การออกแบบ  การทําตนแบบ  การสรางแบบ
และพฒันารูปแบบ  การประดิษฐงานศิลปหัถกรรมทองถิน่ และบรรจุภัณฑ 

2. ออกแบบ  กําหนดวัสดุ  ทําตนแบบ  สรางแบบ  พัฒนารูปแบบ  ประดิษฐชิ้นงานศิลปหัตถกรรม
ทองถิ่น  การทาํบรรจุภัณฑ 

3. คํานวณตนทุน  กําหนดราคา  การพบลูกคาและจัดจําหนาย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความเปนมาของศิลปหัตถกรรมทองถิ่น การออกแบบ  การสรางแบบและ
พัฒนารูปแบบ  ประดิษฐช้ินงานศิลปหัตถกรรมทองถิ่น   บรรจุภัณฑ  คิดคํานวณตนทุน  กําหนดราคา  การ
พบลูกคาและจัดจําหนาย 
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3406 – 2106 เทคนิคการเย็บ  ปก  ถัก      2  (4) 
  (Embroidery  Techniques) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  วิธีการออกแบบ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ เทคนิคการ
เย็บ  ปก  ถัก 

2. มีทักษะในการออกแบบและประดิษฐงานเย็บ  ปก  ถัก 
3. คํานวณตนทุน  กําหนดราคาขายและจัดจหนาย 
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีตสวยงามสะอาดและ

ประหยัด   
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลกัการ  วิธีการออกแบบ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  เทคนิคการเย็บ  ปก  ถัก 
2. ออกแบบ   กําหนดวัสดุ  สรางแบบ  ทําตนแบบ  ประดิษฐงานเย็บ  ปก  ถัก  เปนเคร่ืองใช  เครื่อง

ตกแตงและอ่ืน ๆ  ทําบรรจุภัณฑ 
3. คํานวณตนทุน  กําหนดราคา  การพบลกูคาและจัดจําหนาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ  วิธีการออกแบบ  การเลือกวัสดุอุปกรณ เทคนิคการ เย็บ ปก ถัก 
สรางแบบ ทําตนแบบ ประดิษฐงานเย็บ  ปก  ถัก เปนเคร่ืองใช  เคร่ืองตกแตงและอ่ืน ๆ  ทําบรรจุภัณฑ  
คํานวณตนทุน   กําหนดราคา  การพบลกูคาและจัดจาํหนาย 
 
3406 – 2107 การประดิษฐดอกไมตามสมยันิยม     3  (4) 
  (Modern  Artifact  Flower  Making) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบ  การเลือกใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ การทํา
ตนแบบ  การพัฒนารูปแบบ  การสรางแบบ  การประดิษฐดอกไมตามสมัยนิยมและการบรรจุ
ภัณฑ 
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2. มีทักษะในการออกแบบ  ทําตนแบบ  พัฒนารูปแบบ สรางแบบ ประดิษฐดอกไมและทําบรรจุ
ภัณฑ 

3. คํานวณตนทุน  กําหนดราคา  การพบลูกคาและจัดจําหนาย 
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบ ประณีต รอบคอบ  ประหยัด  สะอาด

และปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการออกแบบ การเลือกใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ การทําตนแบบ  การพัฒนา
รูปแบบ  การสรางแบบ  การประดิษฐดอกไมตามสมัยนิยมและการบรรจุภัณฑ 

2. ออกแบบ  กําหนดวัสดุ ทําตนแบบ  สรางแบบ  พัฒนารูปแบบ  ประดิษฐดอกไมและทําบรรจุ
ภัณฑ  พัฒนารูปแบบตามสมัยนิยมและตรวจสอบคุณภาพ 

3. คํานวณตนทุน  กําหนดราคา  การพบลูกคาและจัดจําหนาย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ  การเลือกใชและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ การทําตนแบบ    
การพัฒนารูปแบบ  การสรางแบบ  ประดิษฐดอกไมตามสมัยนิยม  บรรจภุัณฑ   คํานวณตนทุน กําหนดราคา
ขาย  การพบลูกคาและจัดจําหนาย 
 
3406 – 2108 เทคนิคการเขียนลวดลายดวยสี     3  (4) 
  (Painting  Techniques) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบ  ลวดลาย การใชสี วัสดุอุปกรณเทคนิคการเขียน
ลวดลายดวยสี 

2. มีทักษะในการออกแบบ  และเขียนลวดลายดวยสีบนวัสดุตาง ๆ 
3. คํานวณตนทุน  และกําหนดราคาขาย 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต  รอบคอบ สะอาด

และประหยัด 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลกัการออกแบบลวดลาย  การใช  การเลือกและการใชวัสดุอุปกรณในการเขียนลวดลาย

ดวยสี 
2. มีทักษะในการออกแบบ  และเขียนลวดลายดวยสีบนวัสดุตาง ๆ 
3. คํานวณตนทุน  กําหนดราคาและจัดจําหนาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ  ลวดลาย    การใชสี    วัสดุอุปกรณในการเขียนลวดลาย  
เทคนิคการเขียนลวดลายดวยสีบนวัสดุตาง ๆ  คํานวณตนทุน กําหนดราคาและจัดจําหนาย 
 
3406 – 2109 การจัดดอกไมแบบไทย      3  (4) 
  (Flower  Arrangement  in  Thai  Style) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู ความเขาใจหลักการออกแบบ  การเลือกและเตรียมวัสดุอุปกรณ  และวิธีการเก็บรักษา
ชิ้นงาน 

2. มีทักษะในการออกแบบ  กําหนดวัสดอุุปกรณ  ประดิษฐและจัดดอกไมแบบไทย 
3. คํานวณตนทุน  กําหนดราคา  การพบลกูคาและจัดจําหนาย 
4. มีเจตคติที่ดีตออาชีพและมีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความประณีต รอบคอบ  สะอาด

และประหยัด 
5. เห็นคุณคาและความสําคัญของการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการออกแบบ  การเลือกและเตรียมวัสดุอุปกรณ  วิธีการเก็บรักษาช้ินงานหลักการ

ประดิษฐและการจัดดอกไมแบบไทย 
2. ออกแบบ  กําหนดวัสดุอุปกรณ  ประดิษฐและจดัดอกไมแบบไทย 
3. คํานวณตนทุน กําหนดราคา  การพบลูกคาและจัดจําหนาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเกีย่วกบัการออกแบบ  การเลือกวัสดุอุปกรณ  การเก็บรักษาชิ้นงานประดิษฐและจัด
ดอกไมแบบไทยในงานพิธีตางๆ  คํานวณตนทุน  กําหนดราคา  การพบลูกคาและจัดจําหนาย 
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3406 – 2110 การผลิตของทีร่ะลึก      3  (4) 
  (Souvenir  Making) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับหลักการออกแบบ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  การทําตนแบบ การ
พัฒนารูปแบบ การสรางแบบ เทคนิคการผลิตของที่ระลึก การทาํบรรจุภัณฑ 

2. มีทักษะในการออกแบบ  ทําตนแบบ  พัฒนารูปแบบ สรางแบบ ผลิตช้ินงานและทําบรรจุภัณฑ 
3. คํานวณตนทุน  กําหนดราคา  การพบลูกคาและจัดจําหนาย 
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความประณีต  สวยงาม  สะอาดและปลอดภัย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

4. เขาใจหลักการออกแบบ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ การทําตนแบบ  การพัฒนารูปแบบการสราง
แบบ  เทคนิคการผลิตของที่ระลึก  การทําบรรจุภัณฑ 

5. ออกแบบ  กําหนดวัสดุอุปกรณ  ทําตนแบบ  พัฒนารูปแบบ  สรางแบบ  ผลิตช้ินงานและทํา
บรรจุภัณฑ 

6. คํานวณตนทุน  กําหนดราคาและจัดจําหนาย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  การทําตนแบบ  การพัฒนารูปแบบ  
การสรางแบบ เทคนิคการผลิตของที่ระลึก ผลิตชิ้นงาน  การทําบรรจุภัณฑคํานวณตนทุน กําหนดราคา การ
พบลูกคาและจัดจําหนาย 
 
3406 – 2111 ดอกไมประดิษฐ       2  (4) 
  (Artifact  Flower) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการวิเคราะหตลาด  การวางแผน  การออกแบบ การเลือกใชวัสดุ
อุปกรณ      การทําตนแบบ       เทคโนโลยีการผลติ    การบาํรุงรักษาเคร่ืองมอืเคร่ืองใช  การผลิต
ดอกไมประดิษฐเลียนแบบธรรมชาติและแนวสรางสรรค  การบรรจุภัณฑ  การควบคุมคุณภาพ 
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2. มีทักษะในการผลิตดอกไม ประดิษฐดอกไมเลียนแบบธรรมชาติและแนวสรางสรรค   เชิง
อุตสาหกรรมและบรรจุภัณฑ 

3. คํานวณตนทุน  กําหนดราคา  การพบลกูคาและจัดจําหนาย 
4. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความประณีต  สวยงาม รอบคอบ  ประหยัด สะอาด   และ

ปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการวิเคราะห   การวางแผน   การออกแบบ   การเลือกใชวัสดุอุปกรณ   เทคโนโลยี
การผลิต  การบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช  การควบคุมคุณภาพ  การบรรจุภณัฑ 

2. ออกแบบ กําหนดวัสดุอุปกรณ  ทําตนแบบ  ผลติ  ควบคุมคุณภาพ 
3. คํานวณตนทุน  กําหนดราคา  การพบลกูคาและจัดจําหนาย 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะหตลาด การวางแผน  ออกแบบ การเลือกใชวัสดุ อุปกรณ  การ
ทําตน  เทคโนโลยีการผลติ การบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช  ผลิตดอกไม ประดิษฐเลียนแบบธรรมชาติและ
ดอกไมประดิษฐแนวสรางสรรค   การบรรจุภัณฑ  การควบคุมคุณภาพ  คํานวณตนทุน  กําหนดราคาการพบ
ลูกคาและจัดจําหนาย 
 
3406 – 2112 เทคนิคงานใบตอง      2  (4) 
  (Technique  of  Banana  Leaves  Work) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบ   การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  สรางสรรครูปแบบ  
เทคนิคการประดิษฐงานใบตอง  เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมไทย  การดูแลรักษาและการนําไปใช 

2. มีทักษะในการออกแบบ เลือกใชวัสดุอุปกรณ สรางสรรครูปแบบและการประดิษฐงานใบตอง
ตามแนวการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมในทองถิน่ 

3. คํานวณราคาตนทุน  กําหนดราคา 
4. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต สวยงาม  ประหยัด  ปลอดภัย

และรักษาสิ่งแวดลอม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลกัการออกแบบ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  การสรางสรรครูปแบบ  เทคนิคการประดิษฐ

งานใบตอง  การดูแลรักษาและการนําไปใช 
2. ออกแบบ กําหนดวัสดุอุปกรณ สรางสรรครูปแบบและประดิษฐงานใบตองตามแนวการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น 
3. คํานวณตนทุน  กําหนดราคา  การพบลูกคาและจัดจําหนาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบ   การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  การสรางสรรครูปแบบ 
เทคนิคการประดิษฐงานใบตอง  เพื่ออนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย   การดูแลรักษาและการนําไปใช   คิด
คํานวณตนทุน  กําหนดราคา  การพบลูกคาและจัดจําหนาย 
 
3406 – 2113 ศิลปประดิษฐ       2  (4) 
  (Art  of  Decoration) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับประเภทของงานศิลปประดิษฐ   หลักการออกแบบ  การเลือกใช
วัสดุอุปกรณ  การทําตนแบบ  การประดิษฐงานศิลปประดษิฐ  การบรรจุภัฑ 

2. มีทักษะในการออกแบบ  เลือกใชวัสดุอุปกรณ ประดิษฐงานศิลปประดิษฐตามสมัยนิยมและทํา
บรรจุภัณฑ 

3. คํานวณตนทุน  กําหนดราคา  การพบลูกคาและจัดจําหนาย 
4. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต สวยงาม  สะอาดประหยัด 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการออกแบบ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  การประดิษฐงานศิลปประดิษฐ การบรรจุ
ภัณฑ 

2. ออกแบบ กําหนดวัสดุอุปกรณ ทําตนแบบและประดิษฐงานศิลปประดิษฐตามสมัยนิยม 
3. คํานวณตนทุน กําหนดราคา  การพบลกูคาและจัดจําหนาย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเกีย่วกบัประเภทของงานศิลปประดิษฐ  หลกัการออกแบบ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ 
การทําตนแบบ การประดิษฐงานศิลปประดิษฐ การบรรจุภัณฑ  ประดิษฐช้ินงานตามสมัยนิยม    คํานวณ
ตนทุน  กําหนดราคาและจัดจําหนาย 
 
3406 – 2114 การประดิษฐตุกตา      2  (4) 
  (Doll  Making) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ การสรางแบบ การ
ประดิษฐตุกตา  การบรรจุภัณฑ 

2. มีทักษะในการออกแบบ  กําหนดวัสดอุุปกรณ สรางแบบ  ประดิษฐตุกกตาและทําบรรจุภัณฑ 
3. คํานวณตนทุน  กําหนดราคา  การพบลกูคาและจัดจําหนาย 
4. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต สวยงาม  สะอาดประหยัด

และปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลกัการออกแบบ การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  การประดิษฐตุกตา การบรรจุภัณฑ 
2. ออกแบบ กําหนดวัสดุอุปกรณ ทําตนแบบ  ประดิษฐตุกตาและทําบรรจุภัณฑ 
3. คํานวณตนทุน กําหนดราคา  การพบลูกคาและจัดจําหนาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ การสรางแบบ การบรรจุภัณฑ  
ประดิษฐตุกตาแบบตางๆ   คํานวณตนทุน  กําหนดราคา  การพบลกูคาและจัดจําหนาย 
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คําอธิบายรายวิชา 
สาขางานคหกรรมการบริการ 

 
3406 – 2201 อนามัยครอบครัวและเคหพยาบาล    2  (2) 
  (Family  Health  and  Home  Nursing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต  การรักษาสุขภาพอนามัยสวน
บุคคลและครอบครัว  การใชยา  การปองกันโรคติดตอ  อุบัติเหตุ  การปฐมพยาบาล  การดูแล
ผูปวยและฟนฟูสมรรถภาพ 

2. มีทักษะในการแกปญหาดานสุขภาพอนามัยของครอบครัว 
3. ตระหนักถึงคุณคาในการรักษาสุขภาพอนามัยของครอบครัว 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต   การรักษาสุขภาพอนามัยสวนบุคคล   และ
ครอบครัว  การใชยา  การปองกันโรคติดตอ  อุบัติเหตุ  การปฐมพยาบาล การดูแลผูปวยและ
ฟนฟูสมรรถภาพ 

2. วิเคราะหปญหาดานสุขภาพอนามัยของตนเองและสมาชิกครอบครัว  ปรับปรุงแกไข 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต  การรักษาสุขภาพอนามัยสวนบุคคลและ ครอบครัว ปญหา
ดานสุขภาพอนามัย การใชยา  การปองกันโรคติดตอ  อุบัติเหตุ  การปฐมพยาบาล  การดูแลผูปวยและฟนฟู
สมรรถภาพ 
 
3406 – 2202 การประดิษฐเคร่ืองใชงานแมบาน     2  (4) 
  (Home  Maker  Materials  Making) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับการออกแบบ  การเลือกเคร่ืองมือเคร่ืองใช  วัสดุอุปกรณ  การ
พัฒนารูปแบบ  การสรางแบบ  การประดิษฐเคร่ืองใชงานแมบาน 
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2. มีทักษะในการประดิษฐเคร่ืองใชงานแมบาน 
3. คํานวณตนทุน  กําหนดราคา  การพบลกูคาและจัดจําหนาย 
4. มีความรับผิดชอบ  ขยนั  ประณีต  รอบคอบ  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลกัการออกแบบ  การเลือกเคร่ืองมือเครื่องใช  วัสดุอุปกรณ  การพัฒนารูปแบบ การสราง
แบบ  การประดิษฐเครื่องใชงานแมบาน 

2. ออกแบบ  กําหนดวัสดุ  พัฒนารูปแบบ  สรางแบบ  ประดิษฐช้ินงาน 
3. คํานวณตนทุน  กําหนดราคา  การพบลกูคาและจัดจําหนาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติเก่ียวกับ  การออกแบบ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  วัสดุอุปกรณ  เทคนิควิธีการปกจักร  ประดิษฐ
เคร่ืองใชในหองอาหารและหองอ่ืน ๆ  คิดคํานวณตนทุน  กําหนดราคาขาย  การพบลูกคาและจัดจําหนาย 
 
3406 – 2203 พัฒนางานผา       2  (4) 
  (Garment  Development) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณในการซอมแซมงานผา  
การดัดแปลง  แกไขและซอมแซมงานผา  การตรวจสอบคณุภาพ 

2. มีทักษะในการดัดแปลง  แกไข  ซอมแซมงานผาและพัฒนางานใหมีคุณภาพ 
3. คํานวณตนทนุและกาํหนดราคา 
4. มีความรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ  สะอาดและประหยัด 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลกัการออกแบบ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  การดัดแปลงแกไขและซอมแซมงานผา  การ
ตรวจสอบคุณภาพ 

2. ออกแบบ  กําหนดวัสดุ  ดัดแปลง  แกไข  ซอมแซมและตรวจสอบปรับปรุงช้ินงาน 
3. คํานวณตนทนุและกาํหนดราคา 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  การออกแบบ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  ดัดแปลง  แกไข  และซอมแซม
งานผา  ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน  คํานวณตนทุนและกําหนดราคา 
 
3406 – 2204 การผูกและจับจีบผา      2  (4) 
  (Tieing  and  Drapable  Clothes) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบ  การเลือกวัสดุอุปกรณ  การผูกและจับจีบผา  การ
ตรวจสอบคุณภาพงาน  การเก็บและดูแลรักษาช้ินงาน 

2. มีทักษะในการผูกและจับจีบผาใหเหมาะสมกับโอกาสและเก็บรักษาวัสดุอปุกรณ 
3. คํานวณตนทนุและกําหนดราคา 
4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  ประณีต  รอบคอบ  ตัดสินใจแกปญหาในการทํางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลกัการออกแบบ  การเลือกวัสดุอุปกรณ  เทคนิคการผูกและจับจีบ การตรวจสอบคุณภาพ
งาน  การเก็บและดูแลรักษาช้ินงาน 

2. ออกแบบ  กําหนดวัสดุ  ผูกและจับจีบผา  เก็บและดูแลรักษาชิ้นงาน 
3. คํานวณตนทนุและกําหนดราคา 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  การออกแบบ  เลือกวัสดุอุปกรณ  เทคนิคการผูกและจับจีบผา ผูกและจับ
จีบผา  ตรวจสอบคุณภาพงาน  การเก็บและดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  คํานวณตนทุนและกําหนดราคา 
 
3406 – 2205 ซักรีด        2  (4) 
  (Laundry) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับชนิดของผา  การเลือกใช  วัดสุอุปกรณ   การทําความสะอาดผา
ชนิดตาง ๆ 
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2. มีทักษะในการนําเทคโนโลยีมาใชในงานซักรีด 
3. ตัดสินใจ  แกปญหา  ทํางานรวมกับผูอื่น  และพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ 
4. ใชพลังงานและทรัพยากรอยางคุมคา  ถูกวิธีและรักษาสิ่งแวดลอม 
5. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ  รับผิดชอบ  ประหยัด  ซื่อสัตย  และมี

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการซักรีด  ชนิดของผา  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  การเตรียมผากอนซัก  การกําจัด
รอยเปอน  วิธีการซักรีดผาชนิดตาง ๆ 

2. เตรียมผากอนซัก  กําจัดรอยเปอน  ซักรีดและดูแลรักษา 
3. คํานวณตนทุนและกําหนดราคาบริการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการซักรีด  ชนิดของผา  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ การเตรียมผากอนซัก  
การกําจัดรอยเปอน  วิธีการซกัรีด  ซัก  รีดและดูแลรักษา   คํานวณตนทุนและกําหนดราคาบริการ 
 
3406 – 2206 การบริหารงานแมบาน      2  (4) 
  (House  Keeping  Management) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับประเภทของวัสดุที่ทําความสะอาด  หลักการดูแลและการทําความ
สะอาด  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  เคร่ืองมือเคร่ืองใชและการบํารุงรักษา  การวางแผนการ
ใหบริการ  การดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและความปลอดภัยในการทํางานแมบาน 

2. มีทักษะในการใชอุปกรณ  เคร่ืองมือเครื่องใช  บํารุงรักษาใหบริการ 
3. มีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความเรียบรอย รอบคอบ ปลอดภัย ใชทรัพยากรอยาง

ประหยัดและรักษาสิ่งแวดลอม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจประเภทวัสดุที่จะทําความสะอาด  หลักการดูแลและการทําความสะอาด  การเลือกใชวัสดุ

อุปกรณ  เคร่ืองมือเคร่ืองใชและการบํารุงรักษา  การวางแผนใหการบริการ  การดูแลสุขภาพ
อนามัยตนเองและความปลอดภัยในการทํางาน 

2. วางแผน  กําหนดวัสดุอุปกรณเคร่ืองมือเครื่องใช  ใหบริการ 
3. คํานวณตนทุนและกําหนดราคาบริการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทวัสดุท่ีจะทําความสะอาด  หลักการดูแลและการทําความสะอาด  
การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  เคร่ืองมือเคร่ืองใชและการบํารุงรักษา  วางแผนการใหบริการ  การดูแลสุขภาพ
อนามัยของตนเอง  ความปลอดภัย  ใชอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีเก่ียวกับงานแมบาน   คํานวณตนทุน  
กําหนดราคาบริการและการพบลูกคา 
 
3406 – 2207 การจัดและตกแตงบาน      2  (4) 
  (Home  Decoration) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบ  การจัดและตกแตงบาน  การเลือกวัสดุ  การดูแล
รักษาเครื่องใชตกแตงบาน 

2. มีทักษะในการออกแบบ  เลือกใชวัสดุตกแตงบาน  จัดและตกแตง  กําหนดราคาบริการ  การพบ
ลูกคา 

3. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ  สะอาดและปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลกัการออกแบบ  การจัดและตกแตงบาน  การเลือกวัสดุตกแตงบาน  การจัดตกแตงบาน  
การดูแลรักษาเคร่ืองใชตกแตงบาน 

2. วางแผน  กําหนดวัสดุตกแตงบาน  จัดและตกแตงบาน 
3. คํานวณตนทุน  กําหนดราคาบริการและการพบลูกคา 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเกีย่วกบัการออกแบบ  หลกัการจัดตกแตงบาน  การเลือกวัสดุตกแตงบาน จัดตกแตง
บาน  ดูแลรักษาเคร่ืองใชตกแตงบานและบริเวณ  กําหนดราคาบริการ  และการพบลูกคา 
 
3406 – 2208 เทคนิคการตัดเย็บผามาน      3  (5) 
  (Curtain  Sawing  Techniques) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  เทคนิคการตัดเย็บ
ผามาน 

2. มีทักษะในการออกแบบ  เลอืกวสัดุอุปกรณ  ตัดเย็บและตกแตงผาบาน 
3. คํานวณตนทุน  กําหนดราคา  การพบลกูคาและจัดจําหนาย 
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏบัิติงานดวยความเปนระเบยีบเรียบรอย  ประณีต รอบคอบ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลกัการออกแบบ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  เทคนิคการตัดเย็บผามาน 
2. ออกแบบ  กําหนดวัสดุอุปกรณ  ตัดเย็บ  และตกแตงผามาน 
3. คํานวณตนทุน  กําหนดราคา  พบลูกคาและจัดจําหนาย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  เทคนิคการตัดเย็บผามาน  ตัดเย็บ
และตกแตงผามาน  คํานวณตนทุน   กําหนดราคา  การพบลกูคาและจัดจําหนาย 
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คําอธิบายรายวิชา 
สาขางานการดูแลเดก็และผูสูงอายุ 

 
3406 – 2301 การเล้ียงและอบรมเด็ก      2  (2) 
  (Child  care) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก  หลักการเล้ียงอบรม  เลี้ยงและอบรมเด็ก  การสราง

คุณภาพชีวิตของเด็ก 
2. วางแผนการเลี้ยงเด็ก  ดําเนินการสงเสริมพัฒนาการเด็ก 
3. ตระหนักถึงความสําคัญในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตใหกับเดก็ 
4. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  มีความรักและเมตตาตอเด็ก  การแสดงออกเด็กตอเด็กอยางเหมาะสม 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจพัฒนาการเด็ก  หลกัการเลีย้งอบรมเด็ก  การสรางคุณภาพชีวิตของเด็ก 
2. วางแผนดําเนินการสงเสริมพัฒนาการของเด็ก 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก  หลักการเลี้ยงและอบรมเด็ก  การสรางคุณภาพชีวิตของเด็ก  การเล้ียง
ดูแลเด็กปกติและเด็กพิเศษ 
 

3406 – 2302 ธุรกิจการจัดสถานรับเล้ียงเด็ก     3  (4) 
  (Business  Nursery  Management) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของสถานรับเลี้ยงเด็ก  ขอบเขตและหนาท่ี

ของสถานรับเลี้ยงเด็ก  การเตรียมการจัดต้ัง  การบริหารงาน  การวิเคราะห  ปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็ก  การจัดสถานรับเลี้ยงเด็ก 

2. มีทักษะในการจัดและบริหารงานสถานรับเลี้ยงเด็ก 
3. มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพธุรกิจการจัดสถานรับเลี้ยงเด็ก 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจลักษณะและประเภทของสถานรับเล้ียงเด็ก  ขอบเขตและหนาที่ของสถานรับเลี้ยงเด็ก  การ

เตรียมการจัดต้ัง  การบริหาร  การวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานสถานรับเลี้ยง
เด็ก  การจัดสถานรับเลี้ยงเด็ก 

2. จัดและบริหารงานสถานรับเลี้ยงเด็ก 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ลักษณะและประเภทของสถานรับเล้ียงเด็ก  ขอบเขตและหนาที่ของสถาน
รับเลี้ยงเด็ก  การเตรียมการจัดต้ัง  การบริหารงาน  การวิเคราะหปญหาและอุปสรรค   การแกไขปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงานสถานรับเล้ียงเด็ก  การจัดสถานรับเลีย้งเด็ก 
 
3406 – 2303 ศิลปะสําหรับเด็ก      3  (4) 
  (Art  for  Child) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับความหมาย  ประเภทและประโยชนของศิลปะสําหรับเด็ก  ศิลปะ
กับการสงเสริมพัฒนาการ  การสรางกิจกรรมศิลปะสําหรับเด็ก 

2. มีทักษะในการสรางกิจกรรมศิลปะ  เพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็ก 
3. ตระหนักในคุณคาของงานศิลปะสําหรับเด็ก 
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ  สะอาดและ

ปลอดภัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจเก่ียวกับหลกัศิลปะสาํหรับเด็ก 
2. สรางกิจกรรมศิลปะ  สงเสริมพัฒนาการของเด็ก 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  ความหมาย  ประเภทและประโยชนของศิลปะสําหรับเด็ก  ศิลปะกบัการ
สงเสริมพัฒนาการ  การสรางกิจกรรมศิลปะสําหรับเด็ก 
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3406 – 2304 ประดิษฐเครื่องเลนสําหรับเด็ก     3  (5) 
  (Toy  Making) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญ  ประโยชนของเครื่องเลนสําหรับเด็ก  การ
ออกแบบ  การเลือกวัสดุอุปกรณ  ทําตนแบบและประดิษฐเคร่ืองเลนสาํหรับเด็ก 

2. มีทักษะในการออกแบบ  เลอืกวสัดุอุปกรณ  ทําตนแบบ  และประดิษฐเครื่องเลนสําหรับเด็ก 
3. คิดคํานวณตนทุน  กําหนดราคาและจัดจําหนาย 
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเรียบรอย   ประณีต  รอบคอบ  สะอาด  และ

ปลอดภัย 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลกัการออกแบบ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  การประดิษฐเครื่องเลนสําหรับเด็ก 
2. ออกแบบ  กําหนดวัสดุอุปกรณ  ทําตนแบบและประดษิฐเคร่ืองเลนสาํหรับเด็ก 
3. คิดคํานวณตนทุน  กําหนดราคาและจัดจําหนาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความหมาย  ความสําคัญ  ประโยชนของเคร่ืองเลนสําหรับเด็ก  การ
ออกแบบ  การเลือกวัสดุอุปกรณ  การประดิษฐเคร่ืองเลนสําหรับเด็ก   ประดิษฐเคร่ืองเลนเชิงธุรกิจเพื่อ
สงเสริมพัฒนาการของเด็ก  คํานวณตนทนุ  กําหนดราคาและจัดจําหนาย 
 
3406 – 2305 เครื่องใชสําหรับเด็ก      3  (5) 
  (Material  for  Children) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบเคร่ืองใชสําหรับเด็ก   การเลือกใชวัสดุอุปกรณ    

การดูแลรักษาเคร่ืองใชสําหรับเด็ก 
2. มีทักษะในการออกแบบ  เลอืกใชวัสดุอุปกรณและตัดเยบ็เคร่ืองใช  เคร่ืองนุงหมสาํหรับเด็ก 
3. มีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ  สะอาด  ประหยัด 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการออกแบบเคร่ืองใชสําหรับเด็ก  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  การดูแลรักษาเคร่ืองใช

สําหรับเด็ก  การตัดเย็บเครื่องใชสําหรับเด็ก 
2. ออกแบบ  กําหนดวัสดุอุปกรณ  สรางแบบและตัดเย็บเครื่องใชสําหรับเด็ก 
3. คํานวณตนทุน  กําหนดราคา  และจัดจําหนาย 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบเคร่ืองใชสําหรับเด็ก  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  การดูแล
รักษาเคร่ืองใชสําหรับเด็ก  การสรางแบบ  ตัดเย็บเคร่ืองใชและเคร่ืองนุงหม เคร่ืองแตงกายเด็ก  คํานวณ
ตนทุน  กําหนดราคา และจัดจําหนาย 
 
 

3406 – 2306 นันทนาการสําหรับเด็กและผูสูงอายุ    3  (5) 
  (Recreation  for  Elder  and  Child) 
 

จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 
1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญ  ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ  

คุณสมบัติของผูนํากิจกรรมนันทนาการ  การจัดกิจกรรมนันทนาการ  สําหรับเด็กและผูสูงอายุ  
การออกแบบและการเลือกอุปกรณสาํหรับกิจกรรมนันทนาการ 

2. มีทักษะในการออกแบบ  กําหนดวัสดอุุปกรณ  ประดิษฐอุปกรณสําหรับกิจกรรมนันทนาการ 
3. มีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ  สะอาด  

รักเมตตาเด็กและผูสูงอายุ  มีจิตใจออนโยน  พูดจาไพเราะ  และบุคลิกภาพดี 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการจัดกิจกรรมนันทนาการ  การออกแบบและการประดิษฐอุปกรณสําหรับกิจกรรม

นันทนาการสําหรับเด็กและผูสูงอายุ 
2. ประดิษฐอุปกรณ  และจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับเด็กและผูสูงอายุ 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญของนันทนาการ ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ  
คุณสมบัติของผูนํากิจกรรมนันทนาการ  การจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับเด็กและผูสูงอายุ  การออกแบบ
อุปกรณสําหรับกิจกรรมนันทนาการ  การเลือกวัสดุอุปกรณ  ประดิษฐอุปกรณสาํหรับกิจกรรมนันทนาการ 
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3406 – 2307 การดูแลผูสูงอายุ       3  (4) 
  (Elder  care) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการดูแลผูสูงอายุ ธรรมชาติของผูสูงอายุ  การสงเสริมสุขภาพ  
โภชนาการ  การฟนฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ  การจัดสถานดูแลผูสูงอายุและการบริการ 

2. มีทักษะในการจัดการดูแลและบริการผูสูงอายุ 
3. มีกิจนิสัยในการทํางาน  รับผิดชอบ  ขยัน  อดทน  สะอาด  เสียสละ  เอ้ือเฟอและมีเมตตาตอ

ผูสูงอาย ุ และมีจรรยาบรรณในงานอาชีพ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการดูแลผูสูงอายุ  ธรรมชาติของผูสูงอายุ  การสงเสริมสุขภาพ  โภชนาการการฟนฟู
สมรรถภาพทางกายและจิตใจ  การจัดสถานดูแลผูสูงอายุและการบริการ 

2. จัด  ดูแลและบริการผูสูงอายุ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการดูแลผูสูงอายุ   ธรรมชาติของผูสูงอายุ  การสงเสริมสุขภาพ 
โภชนาการ  การฟนฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ  การจัดสถานดูแลผูสูงอายุและบริการ 
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คําอธิบายรายวิชา 
สาขางานบริการสุขภาพและเสริมสวย 

 
3406 – 2401  การออกแบบและตกแตงทรงผม     3  (4) 

(Hair  Design  and  Hair  Dressing) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจหลกัการออกแบบ  วิธีการและข้ันตอนในการสระผม การเซทผม  การดราย
ผม  การตัด  ดัดผมและเปลี่ยนสีผม 

2. มีทักษะในการเตรียม  การเลือกใช  การใชเทคโนโลยีและผลิตภัณฑสําหรับการสระผม  ซอย  
เซท  ดัดผมและเปล่ียนสผีม 

3. มีทักษะในการสระผม  เซทผมสมัยนิยม  ซอยผมสมัยนิยม  ดัดผม  เปลี่ยนสีผม 
4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและพัฒนางานไดทันตอการเปลี่ยนแปลงของสมัยนิยม 
5. มีจรรยาบรรณและกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  ทํางานดวยความประณีต  ประหยัด  ขยัน  ซื่อสัตย 

อดทน  เอ้ือเฟอ  เสียสละ  และมีความปลอดภัยในการทํางาน 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการออกแบบ  วิธีการ  ข้ันตอนในการสระผม  เซทผม  การดรายผม  การตัด  ดัดผม
และเปลี่ยนสีผม 

2. ออกแบบ  กําหนดวัสดุอุปกรณ  เตรียมวัสดุอุปกรณและผลิตภัณฑ  สระ  ซอย  เซท  ดัด  และ
เปลี่ยนสีผม 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเกีย่วกบัการออกแบบ  วิธีการ  ขั้นตอนในการตกแตงทรงผม  การเตรียมเคร่ืองมือ – 
อุปกรณ  และผลิตภัณฑในการสระผม  เซทผม  ซอยผม  ดัดผม  การสระผม  การเซทผม  การซอยผมพ้ืนฐาน
และสมัยนิยม  ดัดผมและเปลี่ยนสีผม  สระผม  เซทผมสมัยนิยม  ซอยผมสมัยนิยม  ดัดผมและเปลี่ยนสีผม  
คํานวณตนทนุและคดิราคาบริการ 
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3406 – 2402 การแตงหนา  นวดหนา      3  (4) 
  (Make-up  and  Facial  Massage) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัสดุ  อุปกรณและผลิตภัณฑที่ใชแตงหนา  นวดหนาลักษณะผิวหนา  
การบํารุงรักษาผิวหนา และการแกไขผิวหนา  ลักษณะรูปหนา  การใชสี  การแตงหนาโอกาส
ตางๆ  เทคนิคการใหบริการและจูงใจลูกคา 

2. มีทักษะในการเตรียมวัสดุอุปกรณ และผลิตภัณฑ  ดูแลรักษาผิวหนา  นวดหนาและแตงหนา 
3. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  มีความประณีต  ประหยัด  ขยัน  ซื่อสัตย  อดทน  เอ้ือเฟอ  เสียสละ  

มีความปลอดภัยในการทํางานและมีจรรยาบรรณในงานอาชีพ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลกัการเตรียมวัสดุ อุปกรณและผลติภัณฑท่ีใชแตงหนา  นวดหนา  ลักษณะ ผิวหนา  การ
บํารุงรักษาและการแกไขผิวหนา  ลักษณะรูปหนา  การใชสี  การแตงหนา  เทคนิคการใหบริการ
และจูงใจลูกคา 

2. เตรียมวัสดุอุปกรณและผลิตภัณฑ  ดูแลรักษาผิวหนา  นวดหนาและแตงหนา 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  วัสดุ  อุปกรณและผลิตภัณฑที่ใชแตงหนา  นวดหนา  ลักษณะผิวหนา  การ
บํารุงรักษาและการแกไขผิวหนา  ลักษณะรูปหนา  การใชสี  การแตงหนาโอกาสตาง ๆ  เทคนิคการใหบริการ
และจูงใจลูกคา   เตรียมวัสดุอุปกรณ  ดูแลรักษาผิวหนา  แตงหนา  นวดหนา  คํานวณราคาตนทุน  และ
กําหนดราคาคาบริการ 
 
3406 – 2403 การแตงเล็บ       3  (4) 
  (Manicure  Pedicure) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจหลกัการ  วิธีการ  และข้ันตอนการแตงเล็บ  การใชเคร่ืองมือและผลิตภัณฑ
สําหรับแตงเล็ก  สรีระวิทยาของผิวหนังและเล็บ  การบํารุงรักษาเล็บ  เทคนิคการใหบริการและ
จูงใจลูกคา 
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2. มีทักษะในการเตรียม  เลือกเครื่องมือและผลิตภัณฑนวดมือ  นวดเทา  แตงเล็บมือ  เลบ็เทา  คิด
ราคาคาบริการ 

3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน  ประณีต  ประหยัด  ขยนั  ซื่อสัตย  อดทน  เอ้ืออาทร มีความปลอดภัย
ในการทํางาน  ละมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการ  วิธีการ  ขั้นตอนการแตงเล็บ  การใชเคร่ืองมือและผลิตภัณฑสําหรับแตงเล็บ  
สรีระวิทยาของผิวหนังและเล็บ  การบํารุงรักษาเลก็  เทคนิคการใหบริการและจูงใจลูกคา 

2. เตรียม  กําหนดเครื่องมือและผลิตภัณฑ  นวดมือ  นวดเทา  แตงเล็บ  และคิดราคาคาบริการ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใชเคร่ืองมือ  และผลิตภัณฑสําหรับแตงเล็บ  สรีระวิทยาของผิวหนัง
และเล็บ  การบํารุงรักษาเลบ็  หลกัการแตงเล็บ  เทคนิคการใหบริการและจงูใจลูกคา  แตงเล็บมือ  เล็บเทา  คิด
คํานวณราคาคาบริการ 
 
3406 – 2404 การนวดแผนโบราณและอบสมุนไพร    3  (4) 
  (Ancient  Massage  and  Herbal  Steaming) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับสรีระของรางกาย  การเตรียมวัสดุอุปกรณและผลิตภัณฑสําหรับ
อบสมุนไพร  วิธีนวดแผนโบราณ  วิธีอบสมุนไพร  เทคนิคการใหบริการและจูงใจลูกคา 

2. มีทักษะในการเตรียม  เลอืกใชวัสดุ  อุปกรณ  และผลิตภัณฑสําหรับอบสมุนไพร 
3. มีทักษะในการนวดแผนโบราณ  อบสมุนไพร  คิดคาํนวณราคาคาบริการ 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน   ทํางานดวยความประหยัด  ขยัน  ซื่อสัตย  อดทน มีความ

ปลอดภัยในการทํางาน  และมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจสรีระของรางกาย  การเตรียมวัสดุอุปกรณและผลิตภัณฑสําหรับอบสมุนไพร  วิธีนวดแผน
โบราณ  วิธีอบสมุนไพร  เทคนิคการใหบริการและจูงใจลูกคา 
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2. เตรียม   กําหนดวัสดุอุปกรณและผลิตภัณฑสําหรับอบสมุนไพรนวดแผนโบราณและอบ
สมุนไพร  คิดคํานวณราคาคาบริการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับสรีระของรางกาย   การเตรียมวัสดุอุปกรณ และผลิตภัณฑสําหรับอบ
สมุนไพร  วิธีนวดแผนโบราณ  วิธีอบสมุนไพร  เทคนิคการใหบริการและจูงใจลูกคา  นวดแผนโบราณและ
อบสมุนไพร  คิดคํานวณราคาคาบริการ 
 
3406 – 2405 นวดฝาเทา       3  (4) 
  (Foot  Massage) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. มีความรู  ความเขาใจสรีระฝาเทา  การเตรียมวัสดุอุปกรณและผลิตภัณฑ สําหรับนวดฝาเทา  
ขั้นตอนการนวดฝาเทา  เทคนิคการใหบริการและจูงใจลูกคา 

2. มีทักษะในการเตรียมเลือกวัสดุ  อุปกรณสําหรับนวดฝาเทา 
3. มีทักษะในการนวดฝาเทา  และคิดคํานวณราคาคาบริการ 
4. มีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  ประหยัด  ขยัน  ซื่อสัตย  อดทน  เสียสละ  มีความปลอดภัยในการ

ทํางาน  และมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจสรีระฝาเทา  การเตรียมวัสดุอุปกรณ  ขั้นตอนการนวดฝาเทา  เทคนิคการใหบริการและจูง
ใจลูกคา 

2. เตรียม  กําหนดวัสดุอุปกรณและผลิตภัณฑนวดฝาเทา  และคิดคํานวณราคาคาบริการ 
 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสรีระฝาเทา  การเตรียมวัสดุอุปกรณและผลิตภัณฑสําหรับ นวดฝาเทา  
ขั้นตอนการนวดฝาเทา เทคนิคการใหบริการและจูงใจลูกคา  นวดฝาเทา  คิดคาํนวณราคาคาบริการ  
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3406 – 6001 โครงการ                 4  (*) 
  (Vocational  Project) 
 
จุดประสงครายวิชา  เพื่อให 

1. เกิดความตระหนักสภาพการทํางาน 
2. มีความรับผิดชอบและเจตคติ  และกจินิสัยทีดี่  มีความรับผิดชอบ  และจรรยาในงานอาชีพ 
3. มีความคิดริเริ่มในการสรางและพัฒนาในสาขาวิชาชีพ  สามารถวางแผนดําเนินการ 
4. สามารถแกไขปญหาที่เกิดจากการทํางาน  สรุปประเมินผลของการปฏิบัติงาน  และนําเสนอ

ผลงาน 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีทักษะและประสบการณในงานวชิาชพี 
2. มีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
3. ประกอบอาชีพอิสระ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การนําความรูจากวิชาตาง ๆ มาประยุกตใชในการทําโครงการวิชาชีพ  โดย
การเขียนโครงการ  นําเสนอโครงการ  วางแผนดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการ
ปฏิบัติงานบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน   รายงานผลเปนระยะและนําเสนอผลการปฏิบัติงานคหกรรม  
โครงการตอคณะกรรมการประเมินผล  



 

หมวดวิชาสามัญ 
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หมวดวิชาสามัญ 
 
1 วิชาสามัญท่ัวไป (13 หนวยกิต) 
 1.1 กลุมวิชาภาษา (7 หนวยกิต) 
  1.1.1  ภาษาไทย (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 3 (3) 
 3000-1102 การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 3 (3) 
 3000-1103 ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ 3 (3) 
 3000-1104 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม 3 (3) 
  1.1.2  ภาษาอังกฤษ (4 หนวยกิต)  
 3000-1201 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3) 
 3000-1202 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3) 
 

 1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000-1301  จํานวน 1 หนวยกิต และเลือกเรียน
รายวิชาอื่น ๆ อีก  รวมจํานวน 3 หนวยกิต 
 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
 3000-1302 ภูมิปญญาทองถ่ิน 2 (2) 
 3000-1303 ภูมิฐานถ่ินไทย 2 (2) 
 3000-1304 การเมืองการปกครองของไทย 2 (2) 
 3000-1305 ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและพัฒนา 2 (2) 
 3000-1306 เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2) 
 3000-1307 ชีวิตกับส่ิงแวดลอมและเทคโนโลยี 2 (2) 
 3000-1308 มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม 2 (2) 
 3000-1309 คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2 (2) 
 

 1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000-1601  จํานวน 1 หนวยกิต  และเลือกเรียน
รายวิชาอื่น ๆ อีก  รวมจํานวน  3 หนวยกิต 
 3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
 3000-1602 นันทนาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (2) 
 3000-1603 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 (2) 
 3000-1604 ทักษะชีวิต 2 (2) 
 3000-1605 พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการ เพื่อสุขภาพและสังคม 2 (2) 
 3000-1606 มนุษยสัมพันธในการทํางาน 2 (2) 
 3000-1607 สุขภาพชุมชน 2 (2) 
 3000-1608 การวางแผนอาชพีตามหลักพุทธธรรม 2 (2) 
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 3000-1609 จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ 2 (2) 
 
2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต) 
 2.1 กลุมวิชาภาษา  
  วิชาภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2) 
 3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
 3000-1222 การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป 1 (2) 
 3000-1223 การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
 3000-1224 การใชส่ือผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
 3000-1225 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
 3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
 3000-1227 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
 3000-1228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2) 
 3000-1229 ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา 1 (2) 
 3000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีส่ิงทอ 1 (2) 
 3000-1231 ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม 1 (2) 
 3000-1232 ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2) 
 3000-1233 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2) 
 3000-1234 ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม 1 (2) 
 3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
 3000-1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2) 
 3000-1237 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2) 
 3000-1238 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2) 
 3000-1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1 (2) 
 3000-1240 การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
 3000-1241 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใชงานในเรือ 1 1 (2) 
 3000-1242 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใชงานในเรือ 2 1 (2) 
 3000-1243 ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 (2) 
 3000-1244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
 3000-1245 ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 (2) 
 3000-1246 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
 3000-1247 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1 (2) 
 3000-1248 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
 3000-1249 ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 (2) 
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 3000-1250 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
 3000-1251 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเคร่ืองมือวัด 1 3 (6) 
 3000-1252 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเคร่ืองมือวัด 2 2 (4) 
 3000-1253 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 1 3 (6) 
 3000-1254 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 2 2 (4) 
 3000-1255 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 3 2 (4) 
 3000-1256 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 4 2 (4) 
 3000-1257 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 5 2 (4) 
 
 2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต) 
  2.2.1  วิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 3000-1420 วิทยาศาสตร 1 (เกษตรกรรม-ประมง) 3 (4) 
 3000-1421 วิทยาศาสตร 2 (เกษตรกรรม-ประมง) 3 (4) 
 3000-1422 วิทยาศาสตร 3 (ศิลปกรรม) 3 (4) 
 3000-1423 วิทยาศาสตร 4 (บริหารธุรกิจ-คหกรรม) 3 (4) 
 3000-1424 วิทยาศาสตร 5 (บริหารธุรกิจ-คหกรรม) 3 (4) 
 3000-1425 วิทยาศาสตร 6 (อุตสาหกรรม) 3 (4) 
 3000-1426 วิทยาศาสตร 7 (อุตสาหกรรม) 3 (4) 
 3000-1427 วิทยาศาสตร 8 (อุตสาหกรรม) 3 (4) 
 3000-1428 โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*) 
 

  2.2.2  วิชาคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
 3000-1520 คณิตศาสตร 1 (บริหารธุรกิจ) 3 (3) 
 3000-1521 คณิตศาสตร 2 (อุตสาหกรรม) 3 (3) 
 3000-1522 คณิตศาสตร 3 (คหกรรม-ศิลปกรรม) 3 (3) 
 3000-1523 คณิตศาสตร 4 (เกษตรกรรม) 3 (3) 
 3000-1524 สถิติ 3 (3) 
 3000-1525 แคลคูลัส 1 3 (3) 
 3000-1526 แคลคูลัส 2 3 (3) 
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3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 3 (3) 
(Thai for the Workplace) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการใชภาษาไทยท่ีถูกตอง 
2. เพ่ือใหสามารถนําภาษาไทยไปใชเปนเครื่องมือสื่อสารงานอาชีพและการดําเนินชีวิตไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือใหเห็นคุณคา  ความงดงามของภาษาไทยและวรรณกรรมไทย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกใชภาษาไทยอยางมีศิลปะ  ถูกตองตามหลักเกณฑ  กาลเทศะ  บุคคลและโอกาส 
2. วิเคราะหและประเมินคาสารที่ไดจาการฟง  การด ู การอาน  และนําเสนอขอมูลอยางมีระบบ 
3. ใชกระบวนการเขียน  การพูด  รูปแบบตาง ๆ  ส่ือสารในงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ  และมี

คุณธรรม 
4. แยกแยะเนื้อหาสาระ  คติ  คุณธรรม  คานิยม  ที่ไดจากการศึกษาวรรณกรรม  และภูมิปญญา

ทองถ่ิน  และนํามาประยุกตใชในงานอาชีพและการดําเนินชีวิตได 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับการใชภาษาไทย ส่ือสารอยางมีศิลปะ ถูกตองตามหลักเกณฑ  กาลเทศะ  
บุคคล  และโอกาส  วิเคราะห  ประเมินคาสารจากการฟง  การดู  การอาน  การนําเสนอขอมูลในเชิงให   ความรู  
ขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  และวิจารณอยางมีเหตุผล  การพูดที่ใชงานอาชีพ  และในโอกาสตาง ๆ ของสังคม การ
เขียนจดหมายท่ีจําเปนตองานอาชีพ การใชภาษาไทยในการเขียนประชาสมัพันธ และเขียนโฆษณา  เขียน
รายงาน เขียนโครงการ และบทรอยกรองเพ่ืองานอาชีพ ศึกษาวรรณกรรมและภูมิปญญา ทองถ่ินท่ีเก่ียวของและ
เกิดประโยชนในงานอาชีพและการดําเนินชีวิต 
 
3000-1102 การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 3 (3) 

(Practical Thai) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 
2. เพ่ือใหสามารถใชภาษาไทยเปนเครื่องมือสื่อสารเพ่ือพัฒนาอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ และมี

คุณธรรม 
3. เพ่ือใหเห็นคุณคา  ความงดงามของภาษาไทย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกใชภาษาไทยส่ือสารในงานอาชีพไดถูกตองตามหลักเกณฑ  กาลเทศะ  บุคคลและโอกาส 
2. สรุปสาระสําคัญในการอาน  เพ่ือสืบคนขอมูลและนํามาใชในงานอาชีพได 
3. ใชกระบวนการเขียนทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม 
4. บูรณาการสื่อสาร  โดยการฟง  การดู  การพูดในทางธุรกิจไดอยางมีศิลปะ 
5. เลือกอานวรรณกรรมท่ีเสริมสรางเจตคติในงานอาชีพ และเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันของชาติ 



 

หมวดวิชาสามัญ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับการใชภาษาไทยในการติดตอส่ือสารทางธุรกิจ  และในชีวิตประจําวัน  การ
อานจับใจความ  ตีความ  วิเคราะห  เพ่ือสืบคนขอมูลในการพัฒนาความรูและงานอาชีพ  การเขียนจดหมาย  
บันทึก รายงาน โครงการ และบทรอยกรองเพ่ืองานอาชพี การใชภาษาไทยในการเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ  
ฝกการฟง  การดู  และการพูดในรูปแบบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับอาชีพ  และในโอกาสตาง ๆ ของสังคม  ศึกษา
วรรณกรรมและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเสริมสรางเจตคติในงานอาชีพ และเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันของชาติ 
 
3000-1103 การใชภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ 3 (3) 

(Creative Thai at Work) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการใชภาษาไทยเชิงสรางสรรคอยางถูกตอง 
2. เพื่อใหสามารถใชภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือใหเห็นคุณคา  ความงดงามของภาษาไทย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกสรรถอยคําสํานวนโวหารในการส่ือสารอยางมีศิลปะ  เกิดสุนทรียภาพ  ถูกตองตาม

หลักเกณฑ  กาลเทศะ   บุคคลและโอกาส 
2. สรุปสาระสําคัญในการอาน  การฟง  การดใูนโอกาสตางๆ  และนํามาพัฒนางานอาชีพได 
3. ใชกระบวนการเขียน  การพูดรูปแบบตาง ๆ  ในเชิงสรางสรรค  เผยแพรกิจการงานอาชีพและ

สรางเสริมคุณธรรม 
4. วิเคราะหเนื้อหาสาระ  คติ  คุณธรรม  ประเพณ ี วัฒนธรรมที่ไดจากการศึกษาวรรคดี  วรรณกรรม  

และภูมิปญญาทองถ่ิน  และนํามาพัฒนางานอาชีพได 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับการใชภาษาไทยในการส่ือสารอยางมีศิลปะ ท้ังในงานอาชีพและใน
ชีวิตประจําวัน  การเลือกใชถอยคํา  สํานวนโวหาร  ใหเหมาะสมในการเขียนบทความ  สารคดี  เร่ืองส้ัน  บทรอย
กรองและการโฆษณาประชาสัมพันธท่ีเก่ียวกับงานอาชีพ  การฟง  การดู  และการพูดในงานอาชีพ  และในสังคม  
ศึกษาวรรคดี  วรรณกรรม  และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเสริมสรางงานอาชีพ 
 
3000-1104 ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาอาชีพและสังคม 3 (3) 

(Thai for Career and Social Development) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการใชภาษาไทยเพ่ือพัฒนาอาชีพและสังคม 
2. เพ่ือใหสามารถใชภาษาไทยเปนเคร่ืองมือส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม 
3. เพ่ือใหเห็นคุณคา  ความงดงามของภาษาไทย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกใชภาษาไทยถูกตองตามหลักเกณฑ  กาลเทศะ  บุคคลและโอกาส 
2. ศึกษาคนควาเพ่ิมเติมโดยการอาน  การฟง  การดูและบูรณาการความรูมาพัฒนางานอาชีพและ

เสริมสรางคุณธรรม 
3. พูดและเขียน  เพ่ือสื่อสารในงานอาชีพและสังคม  ไดอยางมีประสิทธิภาพและเสริมสราง

บุคลิกภาพท่ีดี 
4. วิเคราะหวรรณกรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน  เพ่ือพัฒนางานอาชีพและสังคม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับประโยค  การเรียบเรียงถอยคํา  สํานวนโวหารเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
และในสังคม  การสืบคนขอมูลโดยการอาน  การดู  การฟงสารรูปแบบตาง ๆ  เพ่ือนําขอมูลมาประยุกตใชในงาน
อาชีพและพัฒนาสังคม  การพดูท่ีใชในงานอาชีพและในโอกาสตาง ๆ ของสังคม การเขียนจดหมายท่ีจําเปนตอ
งานอาชพี การเขียนโครงการและประเมินโครงการ เขียนบทความ สารคดี การใชภาษาไทยในการ
ประชาสัมพันธในงานอาชีพ ศึกษาวรรณกรรมและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเสริมสรางเจตคติในงานอาชีพและ
สงเสริมคุณธรรม  คานิยมท่ีดีงามในสังคม 
 
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3) 
  (Developing Skills for English Communication 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหความรู ความเขาใจการใชภาษา เพ่ือการสื่อสารในสถานการณตาง ๆในชีวิตประจําวัน และ 
การทํางาน  

2. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจวัฒนธรรมสังคมของเจาของภาษาในบริบทท่ีพบ 
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการเรียนภาษาอังกฤษ  การแสวงหาความรูและใชกลยุทธในการเรียน

เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาโตตอบเรื่องราวในชีวิตประจําวัน และการทํางาน ในสถานการณตาง ๆ ไดถูกตอง
เหมาะสมตามวัฒนธรรมสังคม 

2. เลือกใชสํานวนทางภาษา ไดเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
3. ใชกลยุทธในการฟง และอานเพ่ือความเขาใจ   บอกใจความสําคัญ รายละเอียด  ถายโอนขอมูลจาก

เร่ืองท่ีฟง และอาน 
4. เขียนบรรยาย  เขียนบันทึก  เขียนจดหมาย    กรอกขอมูล  แบบฟอรม โดยใชโครงสรางทางภาษาที่

ถูกตอง 
5. บูรณาการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียน โดยมีหลักฐานการเรียน  

บันทึกการเรียนรู  การประเมินผลความกาวหนาของตนเอง 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ปฏิบัติ พัฒนาทักษะทางดานการฟง พูด อาน เขียน เพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน เพิ่มพูนการ
ใชคํา และสาํนวนในสถานการณตาง ๆ โดยเฉพาะในงานที่เกี่ยวของกับสาขาอาชีพ  และการปฏิบัติงาน เขา
ใจความเหมือนความแตกตางระหวางวัฒนธรรม ตามมารยาทสังคม ประเพณี และของเจาของภาษา ฝกการ
สนทนาในรูปแบบตาง ๆ โดยใชบทบาทสมมุติ  สถานการณจําลอง  เปนตน 
 
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3) 
  (Developing Skills for English Communication 2) 

เรียนทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1  มากอน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหความรู ความเขาใจการใชภาษา เพ่ือการส่ือสารในสถานการณตาง ๆในชีวิตประจําวัน และ 
การทํางาน  

2. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจวัฒนธรรมสังคมของเจาของภาษาในบริบทท่ีพบ 
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการเรยีนภาษาอังกฤษ  การแสวงหาความรูและใชกลยุทธในการเรียน

เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ  ในชีวิตจริง และการทํางานในอาชีพตาง ๆ  ไดถูกตอง
เหมาะสมตามวัฒนธรรมสังคม 

2. สรุปใจความสําคัญจากการ ฟง  อาน  ตามสาขางานในอาชีพตาง ๆ  
3. กรอกแบบฟอรม  เขียนบรรยาย  ถายโอนขอมูลจากภาพประกอบ เชน แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ   และ

บันทึกส้ัน ๆ เก่ียวกับการทํางาน 
4. ใชกลยุทธในการเรียนเพ่ือปรับปรุงใชในการแกปญหา วิเคราะห และตัดสินใจ ตามสาขางานใน

อาชีพตาง ๆ  
5. บรูณาการเรียนในช้ันเรียนกับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ท้ังในและนอกช้ัน

เรียน โดยมีหลักฐาน บันทึกการเรียนรู และการพัฒนาตนเอง 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาตอเน่ืองจากรหัสวิชา 3000-1201 เพ่ือพัฒนาทักษะทางดานการฟง พูด อาน และเขียน เพ่ือใชใน
สถานการณจริง ตามสาขางานอาชีพท่ีเก่ียวของ และฝกทักษะการวิเคราะห แกปญหาและตัดสินใจ ใน
สถานการณจริงในชีวิตประจําวัน และการทํางาน 
 
3000-1220 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  1 (2) 
  (Fundamental English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหเกิดความรู   ความเขาใจโครงสรางประโยค 
2. เพื่อศึกษาคําศัพท   สํานวนท่ีเปนพ้ืนฐานของสาขาอาชีพ 
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3. เพ่ือใหเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษและนําไปประยุกตใชในวิชาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนประโยคและขอความไดถูกตองตามโครงสรางภาษา  และ เคร่ืองหมายวรรคตอน   
2. ฟง และ พูดโตตอบโดยใชคําศัพท  สํานวนท่ีเก่ียวของกับงานอาชีพ 
3. อานประกาศ ปาย สัญลักษณท่ีพบเห็นในท่ีทํางานตาง ๆ และถายโอนเปนคํา  หรือขอความ 
4. บรูณาการเรียนในชั้นเรียนกับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ทั้งในและนอกชั้น

เรียน โดยมีหลักฐาน บันทึกการเรียนรู และการพัฒนาตนเอง 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ปฏิบัติ โครงสรางทางภาษาที่ใช บรรยายเหตุการณในปจจุบัน (Present Simple, Present 
Continuous, Present Perfect) ในอดีต (Past Simple Tense) ในอนาคต (Future Tense) ประโยค Active & Passive 
Voice ประโยคเง่ือนไข (Conditional Sentences) Modals การเปรียบเทียบ (Comparison) การใชเคร่ืองหมาย
วรรคตอน (Punctuation Marks) คําบุพบท (Preposition) ฝกการอานขอความท่ัวไป ประกาศ การเขียนบันทึกส้ัน 
ๆ ศึกษาความหมายของศัพทภาษาอังกฤษเบ้ืองตนท่ีจําเปนในงานอาชีพ  
 
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
  (English for Specific Purposes) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหความรู ความเขาใจการฟง  พูด อาน เขียน  ภาษาอังกฤษและนําไปประยุกตกับสาขางาน
อาชีพ 

2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการเรียนภาษาอังกฤษ   แสวงหาความรูและใชกลยุทธในการเรียนเพ่ือ
พัฒนาทักษะทางภาษา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายความหมายของศัพท สํานวน ท่ีใชในงานอาชีพของตนในสถานการณตาง ๆ  
2. ฟงและพูดโตตอบโดยใชโครงสรางประโยค ศัพท สํานวนตามความจําเปนท่ีจะตองใชใน

สถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
3. ใชกลยุทธในการอาน เพ่ือความเขาใจ  และถายโอนขอมูลท่ีสําคัญจากการอานเน้ือหาท่ีเก่ียวกับ

งานอาชพีของตน และเร่ืองท่ัวไป 
4. นําเสนอขอมูลไดท้ังในรูปแบบของการสนทนาและการบรรยาย การอภิปราย 
5. บรูณาการเรียนในชั้นเรียนกับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ทั้งในและนอกชั้น

เรียน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายของคําศพัท สํานวน ที่ใชในงานอาชีพ และในสถานการณตาง ๆ เพ่ือนําไปใชในการ
สนทนาโตตอบโดยใชโครงสรางประโยคพ้ืนฐานไดอยางเหมาะสม อานและฟงเร่ืองราวเน้ือหาทาง    วิชาชีพ 
สรุปความในรูปแบบของบันทึกยอ นําเสนอขอมูลท้ังในรูปแบบของการเขียน การพูดแบบตาง ๆ อยางถูกตอง
ตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
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3000-1222 การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป 1 (2) 
  (Reading English for General Purposes) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจกลยุทธการอาน เพ่ือความเขาใจ 
2. เพ่ือใหนํากลยุทธในการอานไปใชในบทอานประเภทตาง ๆ  ในเรื่องเชิงวิชาชีพ และการอานเพ่ือ

ความเพลิดเพลิน 
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการอาน และรูจักแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากการอานในเวลาและนอก

เวลาเรียน  
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใชกลยุทธในการอาน   เทคนิคการเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท การอานจับใจความสําคัญ  
การอานหาขอมูลเฉพาะ   

2. วิเคราะหสวนตาง ๆ  ของ  คํา  ไดแก รากศัพท prefix และ suffix และสวนตาง ๆ ของประโยคท่ี
จําเปนตอความเขาใจ 

3. บอกใจความสําคัญ รายละเอียด  สรุป จากสื่อสิ่งพิมพท่ีเปนเอกสารจริง   หรือจาก            
อินเตอรเน็ต 

4. เลือกภาพ  วาดภาพ  เขียนสัญลักษณตรงตามความหมายของประโยค หรือขอความสั้น ๆ จากเรื่อง
ท่ีอาน  

5. บรรยายภาพ  หรือสัญลักษณดวยประโยค หรือขอความส้ัน ๆ 
6. บันทึกหลังการอาน  จุดเดน จุดดอย  ประเมินผลพัฒนาการอานของตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ปฏิบัติ การใชเทคนิคการอานเพื่อความเขาใจเรื่องราวตาง ๆ จากส่ือประเภทตาง ๆ ท้ังจากเน้ือหา
ทางวิชาชีพ สารคด ีเร่ืองราวบันเทิง จากแหลงส่ือท่ีหลากหลาย เชน อินเตอรเน็ต นิตยสาร หนังสือพิมพ เร่ืองส้ัน 
เร่ืองราวบทความ เอกสาร คูมือ ปายประกาศ ฉลาก และภาพประกอบ โดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสมกับ
เน้ือหา ศึกษา รากศัพท Prefix และ Suffix วิเคราะหโครงสรางของประโยคเพื่อความเขาใจความหมายของคํา
และขอความท่ีอาน 
 
3000-1223 การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
  (Controlled Writing) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษสําหรับการเขียนในรูปแบบตาง ๆ  

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนรายงานสั้น ๆ     บันทึกขอความทางโทรศัพท   บันทึกประจําวัน 
2. เขียนจดหมาย และบัตรอวยพรในโอกาสตาง ๆ   
3. กรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ 
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4. รวบรวมสํานวนทางภาษาอังกฤษท่ีใชสําหรับการเขียนในโอกาสตาง ๆ  
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝกปฏิบัติ การเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริงและการทํางาน ไดแก การเขียนรายงานสั้น ๆ การ
บันทึกขอความทางโทรศัพท การเขียนจดหมายเน่ืองในโอกาสตาง ๆ เชน จดหมายเชิญ จดหมายเชญิ การตอบ
รับ ตอบปฏิเสธคําเชิญ จดหมายลา จดหมายสมัครงาน ฯลฯ กรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ การสง e-mails, e-
cards 
 
3000-1224 การใชส่ือผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
  (Access Multimedia in English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการใชสื่อผสมประเภทตาง ๆ และอินเตอรเน็ต ในการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

2. เห็นประโยชนของการใชส่ือและเทคโนโลยีในการพัฒนาทักษะทางภาษา 
มาตรฐานรายวิชา 

1. นํา  ซีดีรอม   โปรแกรมสําเร็จรูป    ทีวีผานดาวเทียม  วิดีโอ  และอินเตอรเน็ต ไปใชในการพัฒนา
ทักษะทางการ ฟง พูด อาน เขียน 

2. กําหนด วางแผน การเรียนรูโดยใชสื่อผสมประเภทตาง ๆ  
3. รวบรวมและนําเสนอโดยการเขียน และหรือการพูด ในสวนท่ีเก่ียวของกับขอมูลทางวิชาชีพท่ีได

จากการสบืคนจากซีดีรอม โปรแกรมสําเร็จรูป ทีวีผานดาวเทียม    วีดีโอ และอินเตอรเน็ต 
4. ประเมินผลความกาวหนาของตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ปฏิบัติ การใชสื่อผสม เชน ซีดีรอม โปรแกรมสําเร็จรูป ทีวีผานดาวเทียม วีดีโอ และ   

อินเตอรเน็ต เพื่อพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียน และคนควาเรือ่งราวท่ีสนับสนุนการเรียนวิชาชีพ    รวบรวม
หลักฐานการศกึษา  โดยการนําเสนอในรปูแบบการพูด หรือการเขียน 
 
3000-1225 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
  (English Project Work) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการทําโครงงานภาษาอังกฤษ 
2. เพ่ือใหรูจักการแสวงหาความรูโดยเลือกใชส่ือและเทคโนโลยีทีเหมาะสม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกหัวขอการทําโครงงาน   
2. กําหนดเปาหมาย   จัดเตรียม   วางแผน การศึกษาคนควาจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 
3. รวบรวม เรียบเรียง  ผลงาน 
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4. นําเสนอโครงงานท่ีจัดทําท้ังท่ีเปนรายบุคคลและ/หรือรายกลุม ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
5. สรุป  อภิปราย  ประเมินผลการทําโครงงานของตนเอง และของเพ่ือน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ปฏิบัติทําโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเร่ืองหัวขอท่ีสนใจเปนรายบุคคลและรายกลุม โดยใช

ทักษะทางภาษาตาง ๆ วางแผนการทําโครงงาน กําหนดจุดประสงค คนควาและรวบรวมขอมูล แสดงและ
นําเสนอผลงานโดยใชวิธีการและใชส่ือท่ีหลากหลายใหสอดคลองกับผลงานที่นําเสนอ และประเมินผลงานของ
ตนเองและของเพ่ือน 
 
3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
  (English for the Workplace) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษท่ีจําเปนในสถานประกอบการ 
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการรูภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรู การเขาสูสังคมและอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อานประกาศ  ปาย  สัญลักษณ  เคร่ืองหมาย  เอกสารประเภทตาง ๆ ในสถานประกอบการ 
2. ตอนรับ  ถาม - ใหขอมูลเก่ียวกับสถานท่ีทํางาน   
3. กรอกขอมูล  เอกสารประเภทตาง ๆ  ของสถานประกอบการ 
4.  รวบรวมคําศพัท ประโยคสํานวนภาษาอังกฤษ ในท่ีทํางาน และนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ  
5. สรุปหลักฐานการเรียนรู ประเมินความกาวหนาของตนเอง  
6. รวมมือกับผูอ่ืนในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ปฏิบัติ ภาษาอังกฤษท่ีจําเปนในการทํางาน การอานประกาศ  ปาย  สัญลักษณ เคร่ืองหมาย  ชื่อ 

เคร่ืองมือ  อุปกรณ  ท่ีพบในท่ีทํางาน การตอนรบั การสอบถาม และใหขอมูล การเขียนรายงานตามแบบฟอรม 
การกรอกแบบฟอรม ประเภทตาง ๆ สรุป รวมรวม  นําเสนอ  อภิปราย ผลงานในรูปแบบตาง ๆ จากเรียนรู
ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 
 
3000-1227 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
  (Internet English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีทักษะทางเทคโนโลยีพ้ืนฐาน ในการสืบคนขาวสารท่ัวไป   ขอมูลทางวิชาชีพจาก    
อินเตอรเน็ตสําหรับการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

2. เพ่ือใหเห็นคุณคา  ในการแสวงหาความรูดานภาษาอังกฤษจากเว็บไซตตาง ๆ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใช   Internet Browser - Internet Explorer หรือ Netscape 
2. ปฏิบัติตามรายการ   คําสั่ง  , search engines  ตาง ๆ เชน  Google 
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3. สืบคนเรื่องราว  ขาวสาร ท่ัวไป และขอมูลทางวิชาชีพจาก Websites ตาง ๆ  
4. อานและสรุปความจากเร่ืองท่ีสืบคนมาท้ังเร่ืองทางวิชาชีพ และเร่ืองท่ีสนใจ 
5. สง e-mails,  e-cards 
6. สรุป  รวบรวมหลักฐานการฝกทักษะ การฟง อาน เขียน ที่ไดจากเว็บไซตตาง ๆ 
7. นําเสนอผลการฝกฝนทักษะทางภาษาจากอินเตอรเน็ต 
8. แนะนําเว็บไซตท่ีมีประโยชนดานการฝกภาษาแกเพ่ือน  

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ปฏิบัติ วิธีการสบืคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต  โดยใช Browser Software, Search engines  และ  

Keywords ในการสบืคนขอมูล  เลือก Websites ท่ีฝกทักษะทางภาษา และสืบคนขอมูลในหัวขอท่ีสนใจ เชน 
News Online, Famous People, Electronic Mail, Web Cards เรื่องทางสาขาอาชีพ   
 
3000-1228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2) 
  (Business English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือมีความรูเก่ียวกับคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชในวงการธุรกิจ 
2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการอานและเขียนจดหมาย และเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง  ๆ  
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อาน  สรุปใจความสําคัญจากการอานขอมูลทางธุรกิจ 
2. เขียนจดหมายธุรกิจ และกรอกแบบฟอรมทางธุรกิจประเภทตาง ๆ 
3. เขียนขอมูลเก่ียวกับบุคคล สินคา  และบริการ  สัญลักษณ   ตัวยอ 
4. สนทนาโตตอบทางธุรกิจตามสถานการณตาง ๆ  
5. บูรณาการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเอง  สืบคนขอมูลทางธุรกิจจากแหลงส่ือ ตาง ๆ   

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา   คําศัพท สํานวนภาษา ท่ีใชในการส่ือสารในสถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ    ฝกการอานเอกสาร

ทางธุรกิจ  โฆษณา ประกาศ ตาราง กราฟ  กําหนดการ สืบคนขอมูลทางธุรกิจจากสื่อตาง ๆ การเขียนโตตอบทาง
ธุรกิจ  การเขียนบันทึกขอความ การบันทึกโทรศัพท  การเขียนจดหมายแสดงความยินดีในโอกาสตาง ๆ  การ
เขียนบัตรอวยพรในเทศกาลตาง ๆ  การติดตอธุรกิจผานทางอินเตอรเน็ต e-commerce 
 
3000-1229 ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา 1 (2) 
  (English for Fashion Design) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองราวเก่ียวของกับการออกแบบตัดเยบ็เส้ือผา 
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตอวิชาชีพการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา 



 

หมวดวิชาสามัญ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค สํานวนตาง ๆ ท่ีใชในวงการแฟช่ันปจจุบัน 
2. บอกช่ือของบุคคลท่ีเก่ียวของกับวงการออกแบบและแฟช่ัน 
3. สนทนาโตตอบ การใหบริการลูกคา โดยใชใชโครงสรางประโยค สํานวนทางภาษาท่ีเก่ียวกับการ

ตัดเย็บและแฟชั่นไดเหมาะสมบุคคลและกาลเทศะ 
4. สรุปเร่ืองราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับการออกแบบและแฟช่ันในรูปแบบของ

การจดบันทึก   กรอกขอมูล 
5. สืบคน   นําเสนอเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา ในรูปแบบของการพูดและการเขียน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคําศัพทเทคนิค สํานวนตาง ๆ โครงสรางประโยคพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการออกแบบตัดเย็บ

เส้ือผา วงการแฟช่ัน บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการออกแบบตัดเยบ็เส้ือผา การถาม และใหขอมูล สินคา และบริการ 
การแสดงความคิดเห็น การใหคําแนะนํา การอานหรือฟงเร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา 
นําเสนอ เขียนบรรยายเสื้อผาแบบตาง ๆ    
 
3000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีส่ิงทอ 1 (2) 

(English for Textile Technology) 
จุดประสงคท่ัวไป 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีส่ิงทอ 
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีใชในงานอาชีพดานสิ่งทอ  ท่ีเก่ียวของกับการใช

เทคโนโลยีดานตาง  ๆ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค  ท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีส่ิงทอ 
2. ใชโครงสรางประโยค สํานวนพื้นฐานในการสนทนา  การขอและใหขอมูลเก่ียวกับสินคา และ

บริการ การแสดงความคิดเห็น   การเสนอแนะ  การเจรจาตอรอง   
3. สรุปเรื่องราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเน้ือหา ท่ีเก่ียวของกับงานเทคโนโลยีสิ่งทอในรูปแบบของ

การจดบันทึกส้ัน ๆ  กรอกขอมูล 
4. ถายทอดนําเสนอขอมูล ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสิ่งทอในรูปแบบของการพูดสาธิต และการเขียน

ข้ันตอน   การบรรยาย   การอภิปราย 
5. สืบคนเร่ืองราว นําเสนอเรื่องราว ท่ีเก่ียวกับการธุรกิจดานเทคโนโลยีสิ่งทอ จากแหลงการเรียนรูที่

หลากหลาย 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา คําศัพทเทคนิคโดยอานเร่ืองทีเก่ียวกับดานเทคโนโลยีส่ิงทอ เชน การออกแบบ ตกแตง 

ผลิตภัณฑผา การยอม การใช คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต การอานคูมือ ขั้นตอนการทํางาน     
ความปลอดภัย สัญลักษณ เครื่องหมาย ตาราง ภาพประกอบ ขอแนะนํา ศึกษาโครงสรางประโยคพื้นฐานท่ีใชใน
การสนทนาท้ังในหัวขอท่ัว ๆ ไป และการทํางาน  การเขียนขัน้ตอน  อธิบาย เสนอ อภิปรายขอมูลท่ีเก่ียวของกับ
เทคโนโลยีส่ิงทอ  ท้ังในรูปแบบของการพูดสาธิต  และเขียนบรรยาย    
 
3000-1231 ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม 1 (2) 
  (English for Home Economics Business) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษดานธุรกิจคหกรรม 
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตอการทําธุรกิจดานคหกรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิคท่ีใชในงานธุรกิจคหกรรม 
2. ใชโครงสรางประโยค  สํานวนทางภาษาพื้นฐานในการสนทนา  การขอและใหขอมูลเก่ียวกับ

สินคา และบริการ การแสดงความคิดเห็น  การเสนอแนะ  การเจรจาตอรอง 
3. สรุปเรื่องราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเน้ือหา ท่ีเก่ียวของกับงานคหกรรมในรูปแบบของการจด

บันทึก    
4. ถายทอดนําเสนอขอมูล ท่ีเก่ียวของกับงานคหกรรมในรูปแบบของการพูดสาธิต และการเขียน

ข้ันตอน  การบรรยาย  การอภิปราย 
5. สืบคนเรื่องราว นําเสนอเรื่องราว ท่ีเก่ียวกับการทธุรกิจดานคหกรรม จากแหลงการเรียนรูท่ี

หลากหลาย 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ศัพท สาํนวนตาง ๆ ท่ีใชในงานธุรกิจคหกรรม และบอกชื่อของวัสดุตาง ๆ ท่ีใชในงานคหกรรม
สมัยใหมได ศึกษาโครงสรางประโยคพ้ืนฐานเพ่ือนําไปใชในการสนทนาท้ังในหัวขอทั่ว ๆ ไป และหัวขอท่ี
เก่ียวของกับงานคหกรรม  อานและฟงเร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับงานคหกรรม สัญลักษณ เคร่ืองหมาย  ตาราง 
ภาพประกอบ  การเขียนข้ันตอน อธิบาย นําเสนอ อภิปรายขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานคหกรรมไดท้ังในรูปแบบ
ของการพูดสาธิต  และเขียนบรรยาย    
 
3000-1232 ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2) 
  (English for Restaurant and Hotel Food) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิบัติงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตอการปฏิบัติงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกช่ืออาหาร เคร่ืองด่ืม อุปกรณและเคร่ืองปรุงอาหาร 
2. ใหคําแนะนําเก่ียวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม 
3. สนทนาในงานบริการอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 
4. รวบรวมคําศัพท ประโยคสํานวนภาษาอังกฤษ ท่ีใชในการใหบริการดานอาหารโรงแรมและ

ภัตตาคาร และนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ  
5. บรูณาการเรียนในชั้นเรียน กับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ท้ังในและนอกชั้น

เรียน 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา คําศัพทเทคนิค โครงสรางภาษา สํานวนภาษาที่ใชในการอาหารโรงแรมและภัตตาคาร ช่ือและ
ประเภทของอาหาร เคร่ืองด่ืม อุปกรณและเคร่ืองปรุงอาหาร ฝกปฏิบัติการฟง พูด การตอนรบัลูกคา การให
คําแนะนําเก่ียวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม การสนทนาในงานบริการท่ีเก่ียวของ การอานและเขยีนรายการอาหาร 
 
3000-1233 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2) 

(English for Food Technology) 
จุดประสงคท่ัวไป 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอาหาร 
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษ  ท่ีใชในงานอาชีพดานอาหารท่ีเก่ียวของกับการใช

เทคโนโลยีดานตาง  ๆ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค   ท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีอาหาร   
2. ใชโครงสรางประโยค  สํานวนพื้นฐานในการสนทนา  การขอและใหขอมูลเก่ียวกับสินคา และ

บริการ  การแสดงความคิดเห็น  การเสนอแนะ  การเจรจาตอรอง   
3. สรุปเรื่องราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเน้ือหา ท่ีเก่ียวของกับงานเทคโนโลยีอาหารในรูปแบบของ

การจดบันทึก    
4. ถายทอดนําเสนอขอมูล ท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีอาหารในรูปแบบของการพูดสาธิต และการเขียน

ข้ันตอน  การบรรยาย การอภิปราย 
5. สืบคนเรื่องราว นําเสนอเรื่องราวท่ีเก่ียวกับการธุรกิจดานเทคโนโลยีอาหาร จากแหลงการเรียนรูที่

หลากหลาย 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ปฏิบัติการอาน ฟง เน้ือหาเกี่ยวกับดานเทคโนโลยีอาหาร เชน สุขอนามัยดานอาหาร และ
โภชนาการ กระบวนการผลิตอาหารประเภทตาง ๆ ศึกษา คําศพัท สัญลักษณ เคร่ืองหมาย ตาราง ภาพประกอบ 
ฉลากอาหาร อุปกรณเคร่ืองใชไฟฟาในการประกอบอาหาร ความปลอดภัย ศึกษาโครงสรางประโยคพื้นฐานท่ี
ใชในการสนทนาท้ังในหัวขอท่ัว ๆ ไป และการทํางาน การเขียนขั้นตอน อธิบาย นําเสนอ อภิปรายขอมูลท่ี
เก่ียวของกับเทคโนโลยีอาหาร ท้ังในรูปแบบของการพูดสาธิต และเขียนบรรยาย 
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3000-1234 ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม 1 (2) 
  (English for Arts and Crafts) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษในงานศิลปะและหัตถกรรม 
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีใชในงานอาชีพศิลปะและหัตถกรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค ชื่อของวัสดุตาง ๆ ประเภทของงานศลิปะ และหัตกรรม 
2. ใชโครงสรางประโยค สํานวนพื้นฐานในการสนทนา การขอและใหขอมูลเก่ียวกับงานศิลปะ และ

หัตถกรรม  การใหบรกิาร  การแสดงความคิดเห็น  การเสนอแนะ  การเจรจาตอรอง   
3. สรุปเรื่องราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับงานศิลปะ หรือ หัตถกรรม ในรูปแบบ

ของการจดบันทึก  กรอกขอมูล 
4. ถายทอดนําเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานศิลปะ หรือ หัตถกรรมในรูปแบบของการพูดสาธิต    

และการเขียนข้ันตอน   การบรรยาย   การอภิปราย 
5. สืบคนเรื่องราว นําเสนอเรื่องราวท่ีเก่ียวกับการงานศิลปะ หรือ หัตถกรรมจากแหลงการเรียนรูที่

หลากหลาย 
6. รวบรวมคําศัพท ประโยคสํานวนภาษาอังกฤษ ท่ีใชในงานศิลปะ หรือ หัตถกรรมและนําเสนอใน

รูปแบบตาง ๆ  
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา คําศัพทเทคนิค โครงสรางภาษา สํานวนภาษาท่ีใชในงานศิลปะ หรือ หัตถกรรม ชื่อและประเภท
ของ งาน อุปกรณ เคร่ืองมือในการผลิตงานศิลปะ และหัตถกรรม บอกช่ือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการศิลปะ 
ฝกปฏิบัติการฟง พูด การตอนรบัลูกคา การใหคําแนะนํา การสนทนาในงานบริการท่ีเก่ียวของงานศิลปะ การ
อานคูมือ คําแนะนํา ข้ันตอนการปฏิบัติงาน นําเสนอผลงาน เขียนบรรยายผลิตภัณฑ งานศิลปะท่ีเก่ียวของ 
 
3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
  (Job-Application English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศพัท สํานวนท่ีเก่ียวของกับการสมัครงาน 
2. เพ่ือใหมีทักษะการใชภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือในการสมัครและสัมภาษณงาน 
3. เพ่ือใหรูจักการแสวงหาขอมูลเพ่ือการหางาน    จากแหลงส่ือความรูภาษาอังกฤษตาง ๆ  
4. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษสมัครและสัมภาษณงาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อาน  สรุปสาระสาํคัญ และรายละเอียดของประกาศรับสมัครงานตําแหนงตาง  ๆ 
2. วิเคราะหเลือกตําแหนงงานท่ีตรงกับคุณสมบัติของตน  
3. เขียนจดหมายสมัครงาน   ประวัติยอ   และกรอกใบสมัคร    
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4. พูดโตตอบในการสัมภาษณงาน โดยใชภาษาท่ีถูกตองเหมาะสมกับตําแหนงงาน 
5. สืบคนขอมูล การหางานทําจากแหลงความรูท่ีหลากหลาย 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในการสมัครงาน คุณสมบัติผูสมัคร ขอมูลสวนตัว 

ขอมูลการศึกษา ประสบการณทํางาน ผูรับรองผูสมัคร อานและสรุปใจความสําคัญประการรับสมัครงาน เขียน
จดหมายสมัครงาน ประวัติยอ  หนังสือรับรองการทํางาน ประวัติสวนตัว กรอกแบบฟอรมใบสมัครประเภทตาง 
ๆ ฝกปฏิบัติโตตอบการสัมภาษณงาน สืบคนและนําเสนอขอมูลหางานทําจากแหลงความรู ตาง ๆ เชน 
อินเตอรเน็ต หนังสือพิมพ ฯลฯ 
 
3000-1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2) 
  (English for Computing) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ ศัพทเทคนิค และสํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชในงานคอมพิวเตอร 
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการใชเทคโนโลยีกับการเรียนภาษาอังกฤษ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ฟงและสรุปใจความเร่ืองท่ีฟง 
2. อานตัวยอ  สัญลักษณ  คําสั่ง คูมือ การใชงานตาง  ๆ 
3. ปฏิบัติตามคําส่ังท่ีปรากฏในโปรแกรม computer software ตาง ๆ   
4. ใช  Word Processing พัฒนาทักษะการเขียน  โดยใช  spell and grammar checkers 
5. เขียนโตตอบโดยใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
6. รวบรวมการใช   คําสั่ง   ตัวชวย   การแกปญหา ท่ีปรากฏในโปรแกรมสําเร็จรูป  ตาง ๆ  เพื่อการใช

งานอยางมีประสทิธิภาพ 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา ปฏิบัติ การฟง อาน เรื่องราว เน้ือหาท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร ศึกษาคําศัพท สํานวน โครงสราง
ภาษาท่ีเก่ียวของกับการใชคอมพิวเตอร ฝกอาน ตัวยอ สัญลักษณ คําสั่ง การปฏิบัติตามข้ันตอน สาเหตุและการ
แกปญหาตาง ๆ ท่ีพบในโปรแกรมคอมพิวเตอร สืบคนและการสรุปใจความสําคัญของ ขอมูลท่ีไดจากทาง
อินเตอรเน็ต  การฝกเขียนโตตอบโดยใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) 
 
3000-1237 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2) 
  (English for Information Technology) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพท สํานวน โครงสรางภาษาอังกฤษ ท่ีใชในเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการแสวงหาความรู โดยเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอ

การเรียนรูภาษาอังกฤษ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. สืบคนและแลกเปล่ียนขอมูลทางเทคนิคท่ีไดจากอินเตอรเนตและแหลงอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ 
2. ประยุกตใช ศัพท สํานวนทางภาษา เพ่ือการปฏิบัติโปรแกรมสําเร็จรูป สื่อประสม และอินเตอรเน็ต 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ปฏิบัติ การฟง อานคําสั่ง คําแนะนํา เน้ือหาท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และ

สารสนเทศ ศึกษาคําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาท่ีเก่ียวของกับการประยุกตใชคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ 
สามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการเรียนภาษาอังกฤษ อินเตอรเน็ต ระบบการสื่อสารและขอมูล  การ
เขียนบรรยาย  ลําดับข้ันตอน   
 
3000-1238 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร  1 (2) 
  (Agricultural Business English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษาท่ีใชใน ธุรกิจเกษตร  
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตออาชีพการทําธุรกิจดานการเกษตร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บรรยายประเภทและลักษณะของผลิตภัณฑและบริหารทางดานการเกษตร 
2. ใชภาษาในการซื้อขายสินคา และการใหบริการ 
3. แสวงหาความรูทางดานการเกษตร โดยผานส่ือท่ีหลากหลาย 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและฝกปฏิบัติ การใหและขอขอมูล  การบรรยายประเภทและลักษณะผลิตภัณฑและบริการทาง

การเกษตร ศึกษาขอมูลในการแนะนําตัวเองและผูอ่ืน การตอนรบัลูกคา การซื้อขายสินคา การตอรอง การ
โตตอบทางโทรศัพท กรอกแบบฟอรม การขอโทษในความผิดพลาดของผลิตภัณฑและบริการ การขอบคุณ หา
ขอมูลท่ีเก่ียวกับการนําเสนอและจัดวางสินคา และการสํารวจตลาดทางดานการเกษตร ผานส่ือท่ีหลากหลาย  
การติดตอธุรกิจ E-Commerce 
 
3000-1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1 (2) 
  (Fishery Business English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษาท่ีใชใน ธุรกิจประมง  
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตออาชีพการทําธุรกิจดานการเกษตร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บรรยายประเภทและลักษณะของผลิตภัณฑและบริการทางดานการประมง 
2. ใชภาษาในการซื้อขายสินคา และการใหบริการ 
3. แสวงหาความรูทางดานการประมง โดยผานส่ือท่ีหลากหลาย 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและฝกปฏิบัติ การขอและใหขอมูล บรรยายประเภทและลักษณะผลิตภัณฑและบริการทางการ

ประมง การแนะนําตัวเองและผูอ่ืน การตอนรบัลูกคา การซื้อขายสินคา การตอรอง การโตตอบทางโทรศัพท การ
กรอกแบบฟอรม การขอโทษในความผิดพลาดของผลิตภัณฑและบริการ การขอบคุณ หาขอมูลท่ีเก่ียวกับการ
นําเสนอและจัดวางสินคา และการสํารวจตลาดทางดานการประมง ผานสื่อที่หลากหลาย    การติดตอธุรกิจ  E-
Commerce 
 
3000-1240 การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
  (Independent  Study  in  English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจกระบวนการเรียนรูภาษาอังกฤษ ในการพัฒนาทักษะทางภาษา 
ของตน  โดยมีผูสอนภาษาอังกฤษเปนท่ีปรึกษา แนะนํา 

2. เพ่ือใหตระหนักรู เห็นคุณคาของการเรียนรูดวยตนเอง โดยใชเทคโนโลยีและแหลงสื่อท่ี
หลากหลาย   

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะห  ปญหา  ความตองการจําเปนในการพัฒนาทักษะทาง การ ฟง พูด อาน เขียน 
2. วางแผนการ  กําหนดเปาหมายการพัฒนาทักษะทางภาษาตามความตองการจําเปน หรือ ความ

สนใจ 
3. เลือกใชกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมกับวิธีการเรียนรูของตน  วิเคราะห  แกไขปญหา   
4. เขียนบันทึก  ประเมินความกาวหนา จุดเดน จุดดอยในการฝกทักษะทางภาษาของตน 
5. รวบรวมหลักฐานการเรียนรู  นําเสนอ  อภิปราย 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ปฏิบัติ วางแผนการพัฒนาทักษะทางภาษาตามความตองการจําเปน หรือความสนใจ โดยใช

กระบวนการฝกหัดผูเรียนใหรูจักวิธีการแสวงหาความรูเพ่ือการพัฒนาตนเอง เลือกใชส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
กับวิธีการเรียนรูของตนท่ีมีในศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง หรือจากแหลงส่ือท่ีหลากหลาย เขียน
บันทึก วิเคราะหจุดเดน จุดดอยของตน ประมินความกาวหนา รวบรวมหลักฐานการเรียนรูภาษาอังกฤษดวย
ตนเอง และนําเสนอในรูปแบบของการสรุปผล หรืออภิปราย  
 
3000-1241 ภาษาอังกฤษเพือ่การใชงานในเรือ 1 1 (2) 
  (Maritime English 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษาท่ีใชในการติดตอส่ือสารในเรือ 
2. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานในเรือ 
3. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการนําภาษาอังกฤษไปประยุกตใชกับงานในเรือ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชภาษาในการติดตอสื่อสารในเรือตามสถานการณตาง ๆ  
2. ปฏิบัติตามคําส่ัง คําแนะนํา คําเตือนดานความปลอดภัย  
3. เขียนบันทึก กรอกแบบฟอรม ในเอกสารตาง ๆ   
4. รวบรวม คําศัพทเทคนิคท่ีเก่ียวของกับงานเรือและนําไปใชในการส่ือสารในสถานการณตาง ๆ  

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ปฏิบัติ  พัฒนาทักษะดานการฟง   พูด อาน เขียน  เพ่ือการติดตอส่ือสารในเรือ   การอานคําสั่ง  

คําแนะนํา  คําเตือนดานความปลอดภัย   แผนท่ี   ปายประกาศ สัญลักษณ  เคร่ืองหมาย   ตาราง   พยากรณอากาศ   
และขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา   คูมือการใชเคร่ืองมืออุปกรณ  ส่ิงพิมพเก่ียวกับเรือ และการเดินเรือ  การใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดตอส่ือสารทางเรือตามมาตรฐานขององคการทางทะเลระหวางประเทศ  (IMO Standard 
Marine Communication Phrase) 
 
3000-1242 ภาษาอังกฤษเพือ่การใชงานในเรือ  2 1 (2) 
  (Maritime English 2) 
  ผานการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการใชงานในเรือ  1  มากอน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษาท่ีใชในการติดตอส่ือสารในเรือ 
2. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานในเรือ 
3. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการนําภาษาอังกฤษไปประยุกตใชกับงานในเรือ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชภาษาในการติดตอสื่อสารในเรือตามสถานการณตาง ๆ  
2. ปฏิบัติตามคําส่ัง คําแนะนํา คําเตือนดานความปลอดภัย  
3. เขียนบันทึก รายงาน กรอกแบบฟอรม ในเอกสารตาง ๆ   
4. รวบรวมคําศัพทเทคนิคท่ีเก่ียวของกับงานเรือและนําไปใชในการส่ือสารในสถานการณตาง ๆ  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาตอเน่ืองจาก ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  1 ปฏิบัติ พัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน เขียน  
เพ่ือการติดตอสื่อสารในเรือ   การอานคําสั่ง  คําแนะนํา คําเตือนดานความปลอดภัย   แผนท่ี   ปายประกาศ 
สัญลักษณ  เครื่องหมาย  ตาราง พยากรณอากาศ  และขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา  คูมือการใชเครื่องมืออุปกรณ 
ส่ิงพิมพเก่ียวกับเรือ และการเดินเรือ การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการติดตอสื่อสารทางเรือตามมาตรฐานขององคการ
ทางทะเลระหวางประเทศ (IMO Standard Marine Communication Phrase) 
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3000-1243 ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 (2) 
  (Basic Chinese) 
จุดประสงครายวิชา 

เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ การฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนเบ้ืองตน ท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
2. ใหขอมูลสวนบุคคล 
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ  

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาจีนเบื้องตน ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนขั้น

พ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอมูลสวนบุคคล ฝกเขียนตามคํา
บอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความส้ัน ๆ  
 
3000-1244 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1 (2) 
  (Chinese for Communication) 
  ผานการเรียนวิชาภาษาจีนเบ้ืองตนมากอน 
จุดประสงครายวิชา 

เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ภาษาจีนในการติดตอส่ือสารไดตามสถานการณ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการขอและใหขอมูล 
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั 
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ  

คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอมูลเก่ียวกับทิศทาง 
เวลา สถานท่ี บุคคล ส่ิงของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและสรุปสาระสําคัญ 
ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ  
 
3000-1245 ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 (2) 
  (Basic Japanese) 
จุดประสงครายวิชา 

เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชภาษาญ่ีปุนในการฟง พูด อาน และเขียนเบ้ืองตน ท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
2. ใหขอมูลสวนบุคคล 
3. เขียน/ อานคําและประโยคงาย ๆ  
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีน
ข้ันพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอมูลสวนบุคคล ฝกเขียนตาม
คําบอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความส้ัน ๆ  
 
3000-1246 ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการส่ือสาร 1 (2) 
  (Japanese for Communication) 
  ผานการเรียนวิชาภาษาญ่ีปุนเบือ้งตนมากอน 
จุดประสงครายวิชา 

เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชภาษาญ่ีปุนในการติดตอส่ือสารไดตามสถานการณ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการขอและใหขอมูล 
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั 
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ  

คําอธิบายรายวิชา 
ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาญี่ปุนตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอมูลเก่ียวกับ

ทิศทาง เวลา สถานท่ี บุคคล ส่ิงของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและสรุป
สาระสําคัญ ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ  
 
3000-1247 ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน 1 (2) 
  (Basic French) 
จุดประสงครายวิชา 

เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการใชภาษาฝรั่งเศสในการฟง พูด อาน และเขียนเบ้ืองตน ท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
2. ใหขอมูลสวนบุคคล 
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาจีนข้ันพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอมูลสวนบุคคล ฝก
เขียนตามคําบอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความส้ัน ๆ  
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3000-1248 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 1 (2) 
  (French for Communication) 
  ผานการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสเบือ้งตนมากอน 
จุดประสงครายวิชา 

เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาฝรั่งเศสในการติดตอสื่อสารไดตามสถานการณ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการขอและใหขอมูล 
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั 
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ  

คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาฝรั่งเศสตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอมูลเก่ียวกับ
ทิศทาง เวลา สถานท่ี บุคคล ส่ิงของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและสรุป
สาระสําคัญ ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ  
 
3000-1249 ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 (2) 
  (Basic German) 
จุดประสงครายวิชา 

เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชภาษาเยอรมันในการฟง พูด อาน และเขียนเบ้ืองตน ท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
2. ใหขอมูลสวนบุคคล 
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ  

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาเยอรมันเบ้ืองตน ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาจีนข้ันพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอมูลสวนบุคคล ฝก
เขียนตามคําบอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความส้ัน ๆ  
 
3000-1250 ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสาร 1 (2) 
  (German for Communication) 
  ผานการเรียนวิชาเยอรมันเบ้ืองตนมากอน 
จุดประสงครายวิชา 

เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชภาษาเยอรมันในการติดตอส่ือสารไดตามสถานการณ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการขอและใหขอมูล 
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั 
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ  

คําอธิบายรายวิชา 
 ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาเยอรมันตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอมูลเก่ียวกับ
ทิศทาง เวลา สถานท่ี บุคคล ส่ิงของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและสรุป
สาระสําคัญ ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ  
 
3000-1251 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครือ่งมือวัด 1 3 (6) 
  (English for Industrial  Instrumentation 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษไดถูกตองตามหลักเกณฑของภาษา  
2. เพ่ือศึกษาคําศัพทและสํานวนท่ีเปนพ้ืนฐานของสาขาอาชีพ 
3. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาไดเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของใชภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปบูรณาการกับการเรียนวิชาชีพสาขา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนประโยคภาษาอังกฤษไดถูกตองตามโครงสรางของภาษา 
2. บอกความหมายของศัพทเทคนิคใช  และ รวบรวมคําศัพทท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ 
3. อานเร่ือง และสรุปใจความสําคัญจากเร่ืองท่ีอานและ ถายโอนสื่อความหมายเปนขอความ 
4. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ 
5. บูรณาการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 

บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ปฏิบัติ โครงสรางภาษาเกี่ยวกับ การใชคํานําหนานาม  (articles และ determiners) คํานามท่ีนับได
และนับไมได (countable & uncountable nouns) บุรุษสรรพนาม  คุณศัพทแสดงความเปนเจาของ (possessive 
adjective) การเปรียบเทียบ (comparisons) Relative clauses รูปแบบและการใชคํากริยาวิเศษณ (formation & use 
of adverbs) คําบุพบทแสดงเวลาและสถานท่ี (prepositions of time & location) การสรางประโยคบอกเลาและ
ปฏิเสธ การใช Tense และการใชกริยาชวย (modal auxiliaries)  passive voice, adverbial clauses of time และ 
ประโยคเง่ือนไข( conditional sentences) ฝกปฏิบัติการอานเรื่องท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับดานเทคโนโลยีปโตรเลียม
เบ้ืองตน การสนทนาโตตอบในชีวิตประจําวันท่ีเก่ียวของกับงานอาชีพ  
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3000-1252 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครือ่งมือวัด 2 2 4) 
  (English for Industrial  Instrumentation 2) 
จุดประสงครายวิชา  

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางประโยค 
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาในชีวิตประจําวัน 
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของใชภาษาอังกฤษ เพื่อนําไปบูรณาการกับการเรียนวิชาชีพสาขา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนประโยคภาษาอังกฤษไดถูกตองตามโครงสรางของภาษา 
2. ฟงและพูดโตตอบโดยใชศัพทสํานวนท่ีเก่ียวของกับงานอาชีพในสถานการณตาง ๆ  
3. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 

บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาโครงสรางทางภาษาเก่ียวกับการใช present simple, past simple, present perfect, past perfect และ 
past perfect continuous, passive constructions การใช  phrasal verbs, word formation, word families และ  verb 
form after other verbs and adjectives ฟง และพูดโตตอบโดยใชโครงสรางทางภาษาที่ศึกษาในสถานการณตาง ๆ  
การเขียนรายงานสั้น ๆ  
 
3000-1253 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 1 3 (6) 
  (English for Petroleum Technology 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชในงานปโตรเลียม 
2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการอานคูมืออุปกรณและเอกสารดานเทคโนโลยีปโตรเลียม 
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปใชในการทํางาน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อานและสรุปใจความสําคัญจากการอานคูมืออุปกรณ และเอกสารดานเทคโนโลยี 
2. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิคและสํานวนตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาอาชีพ 
3. อธิบาย  บรรยาย ขอเท็จจริงและเหตุการณตาง ๆ       ในสถานการณการทํางาน โดยการเขียน และ

การพูดใชภาษาที่ถูกตองเหมาะสมตามมารยาทสังคม 
4. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 

บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาปฏิบัติ ฝกอานขอความ อานคูมืออุปกรณเครื่องมือ และเอกสารภาษาอังกฤษทางดานเทคโนโลยี
ในงานปโตรเลียม ศึกษาความหมายและการใชคําศัพทเทคนิค ฝกการใชโครงสรางทางภาษาในเรื่อง conditional 
sentences, reduced clause, reported speech, modal auxiliaries with perfect infinitive, expressing scientific 
truths and physical phenomena, properties of materials, expressing composition of substances and description 
of technical processes, expressing warnings, reporting manufacturing defects and types of damage, expressing 
different types of units of measurement สนทนาโตตอบตามเหตุการณของสถานการณในท่ีทํางาน  
 
3000-1254 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 2 2 (4) 
  (English for Petroleum Technology 2) 
จุดประสงครายวิชา 

เพ่ือใหมีทักษะในการส่ือสารดวยการฟง พูด อาน และเขียนไดถูกตองตามสถานการณตาง ๆ 
ในชีวิตประจําวัน  
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาโตตอบเรื่องราวในชีวิตประจําวัน โดยใชสํานวนภาษาเหมาะสมและถูกตองตาม
สถานการณ 

2. ใชภาษาในการใหคําแนะนํา   แสดงความตองการ    ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และสื่อสารได
อยางเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

3. อานและ ตีความ สัญลักษณ  แผนภูมิ ตาราง โดยถายโอนสื่อความหมายโดยการพูด หรือเขียน
บรรยายเปน คํา หรือขอความ 

4. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 
บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ปฏิบัติ พัฒนาทักษะการพูดเก่ียวกับตนเอง กลาวคําตอนรับและทักทาย การพูดติดตอกับบุคคล
อ่ืน สนทนาเก่ียวกับกิจวัตรประจําวัน การบอกเวลา บอกท่ีต้ัง ทิศทาง การใหคําแนะนํา การขอรอง การเสนอให
ความชวยเหลือ  การบรรยายลักษณะบุคคล การใหขอมูลทางตัวเลข การขอคําอธิบายเก่ียวกับโครงการ  ความ
ต้ังใจ  การเลาเรื่อง  การกลาวคําขอโทษและขอบคุณ 
 
3000-1255 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 3 2 (4) 
  (English for Petroleum Technology 3) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีทักษะในการอานขอความเก่ียวกับเทคโนโลยีปโตรเลียมไดตามระดับที่เรียน   
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชพจนานุกรมเปนเคร่ืองมือในการเพ่ิมพูนความรูดานคําศัพทได  
3. เพ่ือใหมีทักษะในการฟงและพูดต้ังคําถามเก่ียวกับเร่ืองท่ีอานและฟงได 
4. เพ่ือใหเจตคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปใชในงานปโตรเลียม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชกลยุทธในการอานเพ่ือความเขาใจและถายโอนขอมูลเน้ือหาท่ีอาน 
2. นําเสนอขอมูลรายงานขัน้ตอนการทํางานได  
3. นําเสนอผลงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  แสดงความคิดเห็นในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

กับวัฒนธรรมสังคม 
4. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 

บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา โครงสรางทางภาษา ท่ีใชในสถานการณตาง ๆ ฝกการอานขอความเก่ียวกับเอกสารเทคโนโลยี
ปโตรเลียมโดยใชกลยุทธในการอานเพ่ือความเขาใจ   การเดาความหมาย    การใชพจนานุกรม    ฝกการฟงและ
ปฏิบัติตามคําแนะนําหรือคําสั่ง   คําอธิบาย   การต้ังคําถามเก่ียวกับเรื่องท่ีไดอานและไดฟง หรือขอคําแนะนํา   
การพูดรายงานขั้นตอนการทํางานและเสนอผลงาน      การแสดงความเห็นดวยและไมเห็นดวย    การกลาวคํา
แสดงความเสียใจ ความปรารถนา (wishes) การใหสัญญาการใหรายละเอียดสวนบุคคล  และการเลาเหตุการณ
ในอดีต และการลําดับเหตุการณ 
 
3000-1256 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 4 2 (4) 
  (English for Petroleum Technology 4) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการอานคูมือคําแนะนําการใชอุปกรณตางๆ  
2. เพ่ือใหมีทักษะในการฟงและจดบันทึกสรุปคําบรรยายได 
3. เพ่ือใหเจตคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปใชในงานปโตรเลียม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อานสรุปใจความ  และบันทึกขอความสําคัญจากเร่ืองท่ีฟงหรืออานได 
2. โตตอบเก่ียวกับหัวขอท่ีไดอานหรือฟง 
3. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียนกับ การเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 

บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝกทักษะการอานเอกสารทางเทคนิค  คูมือคําแนะนําเก่ียวกับการใชอุปกรณและเครื่องมือฝกการ
ต้ังคําถามและตอบคําถามเก่ียวกับสิ่งท่ีไดอานหรือฟงคําบรรยาย  จดบันทึกคําบรรยายและฝกการยอหรือสรุป
เร่ืองท่ีไดอานหรือฟง 
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3000-1257 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 5 2 (4) 
  (English for Petroleum Technology 5) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีทักษะในการอานเอกสารเก่ียวกับคูมือการใชอุปกรณ และขอความเก่ียวกับอุตสาหกรรม
แกซ และนํ้ามัน  

2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารโดยทางวิทยุมือถือได 
3. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีปโตรเลียม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อานสรุปใจความสําคัญจากการอานขอมูลดานวิชาชีพท่ีเก่ียวของ 
2. พูดโตตอบตามสถานการณตางๆโดยใชภาษาวิทยุสื่อสาร 
3. บูรณาการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 

บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา ฝกอานเอกสาร อานคูมืออุปกรณ  และขอความท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรมกาซและนํ้ามัน  ฝกการฟง
และปฏิบัติตามคําส่ัง คําแนะนํา คําอธิบายทางเทคนิคหรือคําสั่งตาง ๆ  ทําบทฝกท่ีเลียนแบบสถานการณจริงใน
การปฏิบัติงานการขุดเจาะนํ้ามัน  ฝกการพูดทางวิทยุมือถือ  โดยใชภาษาวิทยุสื่อสาร 

 
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
 (Thai  Life and  Culture) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจลักษณะของเอกลักษณทางสังคมและวัฒนธรรมไทย การพัฒนาและสืบทอด

วัฒนธรรมไทย 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหและประเมินสถานการณการใชหลักธรรมของศาสนาในการดํารงชวิีต     
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการสรางจิตสาธารณะรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหหลักธรรมและศาสนพิธีในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
2. ทําประโยชนตอสวนรวมเพ่ืออยูรวมกันดวยจิตสาธารณะ 
3. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย เพื่อการดํารงชาติและมีความภาคภมูิใจ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  เอกลักษณทางสังคมและวัฒนธรรมไทย   การวิเคราะหและประเมิน
สถานการณเพ่ือสรางจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคมตามหลักธรรมของศาสนา การรักษาเสถียรภาพของสังคม  
วัฒนธรรมของชาติ  และวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีสําคัญ 
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3000-1302 ภูมิปญญาทองถ่ิน 2 (2) 
 (Local Wisdom) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจลักษณะท่ัวไปของภมิูปญญา  คานิยม และประวัติความเปนมาของทองถ่ิน 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหโครงสราง วิวัฒนาการของระบบสังคมแบบด้ังเดิม ในการประกอบอาชีพ 

และหัตถกรรมทองถ่ิน 
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอการสนับสนุนและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหประวัติศาสตรและเหตุการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับความเปนชาติไทย วัฒนธรรม และภูมิ

ปญญาไทย 
2. วิเคราะหความสัมพันธของระบบเศรษฐกิจ และความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจใน

สังคมโลก 
3. บรหิารจัดการทรพัยากรในการผลิตและการบริโภคตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ ความสัมพันธของสังคมกับคานิยม  ประวัติศาสตรและความเจริญเติบโตของทองถ่ิน 
อิทธิพลของวัฒนธรรมตางชาติท่ีปรากฏในสังคมและวัฒนธรรมทองถ่ิน ท่ีสงเสริมและสนับสนุนการประกอบ
อาชีพ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  การบริหารจัดการทรัพยากรในผลิตและการบริโภคตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
3000-1303 ภูมิฐานถ่ินไทย 2 (2) 
 (Geographical and History Study of Thailand) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจภูมิศาสตรและประวัติศาสตรทองถ่ิน 
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหอิทธิพลของภูมิศาสตรและประวัติศาสตร ตอการสรางสรรควัฒนธรรม 

เอกลักษณการดํารงชาติไทย และการทองเท่ียว 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการสืบสานวัฒนธรรมและการทองเท่ียว 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหเหตุการณตาง ๆ  ทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตรท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมไทย ภูมิ

ปญญาไทย  การดํารงชาติไทย  การทองเท่ียวและการพัฒนาอยางย่ังยืน 
2. วิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีกอใหเกิดการสรางสรรค

วัฒนธรรมและมีจิตสํานึกตอการอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
3. ใชขอมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือการทองเท่ียวและการพัฒนา 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   อิทธิพลของภูมิศาสตรและประวัติศาสตรตอการสรางสรรควัฒนธรรม 
เอกลักษณการดํารงชาติไทย  ภูมิปญญาทองถ่ินกับการสืบสานวัฒนธรรม การทองเท่ียวและการพัฒนาอยาง
ย่ังยืน 
 
3000-1304 การเมืองการปกครองของไทย 2 (2) 
 (Thai Politics and Administration) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย นโยบายในการพัฒนาประเทศ  สิทธิ

มนุษยชน  การบริหารราชการแผนดิน  และการปกครองทองถ่ิน 
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี  
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการมีสวนรวม  และติดตามขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการ

พัฒนาประเทศและทองถ่ิน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย นโยบายในการพัฒนาประเทศ สิทธิ-มนุษยชน  
การบริหารราชการแผนดิน   และการปกครองทองถ่ิน 

2. มีสวนรวมในการเมืองการปกครอง 
3. ใชขอมูลทางการเมืองการปกครองเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย  พรรคการเมือง  องคกรอิสระตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ  การเลือกต้ัง  นโยบายในการพัฒนาประเทศ  สิทธิมนุษยชน  การบริหารราชการแผนดิน   และการ
ปกครองทองถ่ิน 
 
3000-1305 ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและพัฒนา 2 (2) 
 (Geographical Information System for Planning and Development) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจระบบสารสนเทศภมิูศาสตร 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหประโยชนของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร วางแผนและพัฒนาโดยอาศัย

ขอมูลทางภูมิศาสตร 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการวางแผนและพัฒนาดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชแผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรในการคนหาขอมูลภูมิสารสนเทศ 
2. วิเคราะหภูมิศาสตรและทิศทางแนวโนมในอนาคต 
3. ใชระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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คําอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาเก่ียวกับ ความหมาย ความสําคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographical Information 
System) และสัมผัสระยะไกล (Remote Sensing) ประโยชนของดาวเทียมสํารวจทรัพยากร  องคประกอบของ
ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตรและทิศทางแนวโนมในอนาคต การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และความสัมพันธระหวางบุคลากรหรือองคกรกับระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร 
 
3000-1306 เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2) 
 (Sufficiency Economy) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ การบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภค และหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 
2. เพ่ือใหสามารถนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรการผลิตและการ

บริโภคอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภคอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา โดยใชหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เผยแพรแนวคิดการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ  ความหมายและความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง  การจัดการทรัพยากรในการผลิตและ
บริโภคอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา และหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหเกิดดุลยภาพในการดํารงชีวิตอยางมี
ความสุขและภาคภูมิใจ 
 
3000-1307 ชีวิตกับส่ิงแวดลอมและเทคโนโลยี 2 (2) 
 (Environment, Technology and  Life) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม และระบบนิเวศ 
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีกับภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการใชกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรม ในการอนุรักษ     

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศ และความสัมพันธระหวาง
เทคโนโลยี  ส่ิงแวดลอมและการพัฒนาประเทศ 
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2. บริหารจัดการส่ิงแวดลอมโดยอาศัยเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
3. ใชกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับ ส่ิงแวด-ลอมและ
ระบบนิเวศ เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอม และการพัฒนาประเทศ  การประยุกตใชเทคโนโลยีรวมกับภูมิปญญา
ทองถ่ิน  และสถานการณส่ิงแวดลอมในปจจุบัน 
 
3000-1308 มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม 2 (2) 
 (Human and Environmental Arrangement) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสัมพันธระหวางมนุษยกับการจัดส่ิงแวดลอมในชุมชน หลักการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินอยางย่ังยืน 
2. เพ่ือใหสามารถนําความรูไปใชแกไขปญหามลภาวะตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  ในทองถ่ิน

อยางย่ังยืน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหความสัมพันธระหวางมนุษยกับการจัดส่ิงแวดลอม 
2. เสนอแนะแนวทางแกไขปญหามลภาวะ 
3. รวมอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินอยางย่ังยืน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ความสัมพันธของมนุษยกับการจัดส่ิงแวดลอมท่ีดีในชุมชน ปญหาตางๆ อัน
อาจเกิดข้ึนในชุมชน  มลภาวะ  การสรางความเขาใจระหวางบุคคลและกลุมคนในชุมชน  การเสริมสรางแรง
กระตุนใหเกิดความรวมมือท่ีจะเรียนรูรวมกันในชุมชน และการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใน
ทองถ่ินอยางย่ังยืน  
 
3000-1309 คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2 (2) 
 (Quality of Life and Clean Technology) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการใชเทคโนโลยีสะอาดและการประหยัดพลังงาน  
2. เพ่ือใหสามารถใชเทคโนโลยีสะอาดลดมลพิษส่ิงแวดลอม ตรวจ ประเมิน และเขียน รายงาน

เทคโนโลยีสะอาดเบ้ืองตน 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการใชเทคโนโลยีสะอาดลดมลพิษสิง่แวดลอม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหหลักการใชเทคโนโลยีสะอาดลดมลพิษส่ิงแวดลอม และการประหยัดพลังงาน 
2. ตรวจ ประเมิน และการเขียนรายงานเทคโนโลยีสะอาดเบ้ืองตน 
3. กําจัดมลพิษและบําบัดของเสีย 
4. นําทรัพยากรกลับมาใชใหม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การใชเทคโนโลยีสะอาด ความสําคัญของการลดมลพิษส่ิงแวดลอม เทคนิค
การตรวจ ประเมิน และการเขียนรายงานเทคโนโลยีสะอาดเบ้ืองตน การกําจัดมลพิษและบําบัดของเสีย  การนํา
ทรัพยากรกลับมาใชใหม   การประหยัดพลังงาน  และการจัดหาพลังงานทดแทน 
 
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
 (Library and Information Literacy) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญของหองสมุด แหลงเรียนรู ขอมูลสารสนเทศ และหลักในการ        

คนควา/สืบคนขอมูลสารสนเทศ 
2. เพ่ือใหสามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศโดยใชเคร่ืองมือชวยคนในรูปแบบตาง ๆ 
3. เพ่ือใหสามารถเลือก รวบรวม และนําเสนอขอมูลสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ 
4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาคนควาเพ่ือพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบ ความคิด

สรางสรรค สนใจใฝรู ซ่ือสัตย และมีวินัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการคนควา/สืบคนขอมูลสารสนเทศจากหองสมุดและแหลงเรียนรูตาง ๆ 
2. เลือก/ใชเคร่ืองมือในการสืบคนขอมูลสารสนเทศ เพ่ือเช่ือมโยงความรูกับกลุมสาระความรู  อ่ืน ๆ 

และเรียนรูอยางไรพรมแดน 
3. เลือก/บันทึกขอมูลสารสนเทศไดตรงตามความตองการ 
4. นําเสนอผลการศึกษาคนควาในรูปแบบตาง ๆ อยางเปนระบบ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ   ความสําคัญของหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ  ประเภทของขอมูลสารสนเทศรูปแบบ
ตาง ๆ  เคร่ืองมือและวิธีการใชเคร่ืองมือในการสืบคนขอมูลสารสนเทศ  การเลือกใชและรวบรวมขอมูล
สารสนเทศ  และการนําเสนอผลการศึกษาคนควา 
 
3000-1602 นันทนาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (2) 
 (Recreation for Quality of Life Development) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ และหลักการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
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2. เพ่ือใหมีทักษะในการเลือก จัดและทํากิจกรรมนันทนาการท่ีเหมาะสมกับอาชีพของตน 
3. เพ่ือใหสามารถปองกันอุบัติภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ 
4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ในการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชเสริมสรางสุขภาพใน

ชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการจัดกิจกรรมนันทนาการตามธรรมชาติของมนุษย 
2. จัด/ทํากิจกรรมนันทนาการตามความตองการและความถนัด เพื่อสรางเสริมสุขภาพสมรรถ-ภาพใน

การปองกันโรค และความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว 
3. ปองกันอุบัติภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ความหมาย ขอบขาย ความสําคญัและประเภทของนันทนาการ ลักษณะและ
บทบาทของผูนํานันทนาการ ธรรมชาติและความตองการดานนันทนาการของมนุษย หลักการจัดกิจกรรม
นันทนาการในรปูแบบตาง ๆ  เพื่อสรางเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ โดยคาํนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติ
กิจกรรมนันทนาการ 
 
3000-1603 กีฬาเพือ่พัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 (2) 
 (Sports for Health and Personality Development) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจกฎ กติกา มารยาทในการเปนผูชมและผูเลนกีฬาประเภทตาง ๆ 
2. เพ่ือใหมีทักษะในการเลือกชนิดกีฬามาประยุกตใชในการออกกําลังกาย 
3. เพื่อใหสามารถนํากีฬามาใชพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการเปนผูนํา 
4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพ  มีมรรยาทและวินัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจกฎ กติกา มารยาท และหลักการเลนกีฬาท่ีตนเลือก 
2. เลนกีฬาท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของตน โดยคํานึงถึงหลักปฏิบัติในการเลน กฎ กติกา มารยาท 

ประโยชนและความปลอดภัย 
3. พัฒนาบุคลิกภาพและภาวะการเปนผูนําดวยทักษะดานกีฬา 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  กฎ กติกา มารยาท  รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภท  ตาง ๆ  
หลักและวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล  ขอควรคํานึงถึงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนไดกับ
การเลนกีฬาแตละประเภท หลักปฏิบัติในการเลนกีฬาเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม  
การนําทักษะดานกีฬามาพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการเปนผูนํา 
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3000-1604 ทักษะชีวิต 2 (2) 
 (Life Skill) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญและหลักการพัฒนาทักษะชีวิต 
2. เพ่ือใหมีทักษะท่ีจําเปนในการดาํรงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ                  มี

บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับสถานภาพและบทบาทในงานอาชีพ 
3. เพื่อใหสามารถนําหลักของทักษะตาง ๆ ไปใชในการปฏิบัติตนใหเปนคนดี มีคุณคา และปรับตัว

ใหเขากับสภาพแวดลอมไดอยางมีความสุข 
4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาทักษะชีวิต มีความคิดสรางสรรค ความรับผิดชอบ 

และสัมพันธภาพท่ีดีตอผูอ่ืน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการพัฒนาทักษะชีวิต 
2. เลือก/ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตดวยความตระหนักรูในจุดดี-จุดดอยของตน 
3. สรางสัมพันธภาพ การสื่อสาร การตัดสินใจ และแกไขปญหาชวิีต ตามหลักการพัฒนาทักษะชีวิต 
4. พัฒนาบุคลิกภาพและอารมณเหมาะสมกับสถานภาพ เพศ และวัย 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ ความสําคัญ องคประกอบของทักษะชีวิต ทักษะเก่ียวกับการวิเคราะห การประเมิน
สถานการณ ความคิดสรางสรรค ความตระหนักรูในตน ความเห็นใจผูอ่ืน ความรับผิดชอบตอสังคม การ
สรางสัมพันธภาพ การสื่อสาร การตัดสินใจและแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน การจัดการกับอารมณและ
ความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพื่อผอนคลายความตึงเครียด 
 
3000-1605 พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพและสังคม 2 (2) 
 (Physical Education, Health Education and Recreation for Health and Society) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ 
2. เพ่ือใหสามารถจัดกิจกรรมพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ ท่ีสอดคลองกับสภาพแวดลอมทาง

สังคมและวัฒนธรรม  เพื่อสงเสริมสุขภาพ การสมาคม และสมัพันธภาพที่ดีกับครอบครัว เพ่ือน  
และสังคม 

3. เพ่ือใหสามารถนําหลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ และกระบวนการ
ทางประชาสังคมไปใชในการปองกันปญหาดานสุขภาพ สารเสพยติด สารพิษ และอุบัติภัย 

4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาสุขภาพและสังคมดวยพลศกึษา สุขศึกษา และ
นันทนาการ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการเพ่ือสุขภาพและสังคม 
2. ปฏิบัติกิจกรรมทางพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการเพ่ือสุขภาพและสังคมตามหลักการและ

กระบวนการ สอดคลองกับวิถีชวิีตและวัฒนธรรมไทย 
3. ประพฤติปฏิบัติตนตามกระบวนการทางประชาสงัคม เพื่อปองกันปญหาดานสุขภาพ สาร-เสพยติด 

สารพิษ และอุบัติภัย 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   หลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ หลักการ
เลือกกิจกรรมตาง ๆ  การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับครอบครัว เพ่ือน สังคมและสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม  กระบวนการทางประชาสงัคมเพ่ือกําหนดบทบาทการมีสวนรวม
เก่ียวกับเร่ืองปญหาดานสุขภาพ สารเสพยติด สารพิษ และอุบัติภัย 
 
3000-1606 มนุษยสัมพันธในการทํางาน 2 (2) 
 (Human  Relations  at  Work) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ หลักมนุษยสัมพันธและธรรมชาติของมนุษย 
2. เพ่ือใหสามารถพัฒนาตนและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรม 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาตนและชุมชน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหบทบาทและสถานภาพของมนุษยในสังคม 
2. ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมและกระบวนการทางจิตวิทยา 
3. เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ  ธรรมชาติของมนุษย  
กระบวนการทางจิตวิทยาเพ่ือสรางสัมพันธระหวางบุคคลและชมุชน  การพัฒนาตนเพ่ือความกาวหนาในชีวิต
และการทํางาน  การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ  
 
3000-1607 สุขภาพชุมชน 2 (2) 
 (Community Health) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจหลักสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ 
2. เพ่ือใหสามารถควบคุมโรคติดตอ ปฐมพยาบาล และแกปญหาสุขภาพสวนบุคคลและชุมชน 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการมีสวนรวมพัฒนาสุขภาพสวนบุคคลและชุมชน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหปญหาสุขภาพพลานามัยสวนบุคคลและชุมชน 
2. ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพสมบูรณ 
3. เสนอแนะแนวทางการแกปญหาสุขภาพตนเองและชุมชน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ  สุขภาวะของรางกาย จิตใจ สังคมและจิต
วิญญาณ  การควบคุมโรคติดตอ  การปฐมพยาบาล  โภชนาการ  การแกปญหาสขุภาพสวนบุคคลและชมุชน 
 
3000-1608 การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม 2 (2) 
 (Buddhist Methods of Career Planning) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผนชีวิตและอาชีพตามหลักพุทธธรรมะ 
2. เพ่ือใหสามารถสํารวจตนเองและวางแผนอาชีพโดยใชหลักพุทธธรรมะ 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการสรางความสําเร็จในชีวิตตามหลักพุทธธรรมะ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหหลักพุทธธรรมะตามแนวทางโยนิโสมนสิการ 
2. สํารวจตนเองเพ่ือการตัดสินใจเลือกอาชีพตามหลักพุทธธรรมะ 
3. วางแผนชีวิตและอาชีพตามหลักพุทธธรรมะ 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ  การวางแผนอาชีพโดยอาศัยวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมะ  ความสําคัญและความหมายของ
โยนิโสมนสิการ 10 วิธี  การสํารวจตนเองดานความถนัด ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ ความตองการ 
คานิยมและแรงจูงใจ     และการตัดสินใจวางแผนชีวิตเพ่ือความสําเร็จตามเปาหมาย 

3000-1609 จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ 2 (2) 
 (Human Psychology and Business Ethics) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหเขาใจพฤติกรรมมนุษย ปรัชญา และอุดมการณ ในการพัฒนาบุคคลและการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน 

2. เพ่ือใหสามารถทํางานธุรกิจดวยหลักจิตวิทยาและจริยธรรม 
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี  มีจริยธรรมในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหพฤติกรรมมนุษยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการทํางาน 
2. ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาและอุดมการณในการทํางาน 
3. เสนอแนะแนวทางพัฒนาตนเองและบุคคลในการทํางานธุรกิจ 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ พฤติกรรมมนุษย ปรัชญาและอุดมการณในการพัฒนาบุคคล ความสัมพันธระหวางกลุม
บุคคลในองคกรธุรกิจ ภาวะผูนํา การทํางานเปนทีม ความสัมพันธระหวางจริยธรรมกับกระบวนการทางธุรกิจ 

3000-1420 วิทยาศาสตร  1 3 (4) 
  (Science 1) (เกษตรกรรม-ประมง) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับชีววิทยาพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีที่

เก่ียวของกับชีววิทยาพ้ืนฐาน 
3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช

ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหนวยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต  ความสัมพันธของโครงสราง และหนาท่ีของระบบตาง ๆ ของ
ส่ิงมีชีวิต 

2. เขาใจหลักเกณฑในการจัดจําแนกส่ิงมีชีวิตและลําดบัการจัดหมวดหมูส่ิงมีชีวิต 
3. เขาใจกระบวนการ และความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การใช

เทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีผลตอมนุษยและส่ิงแวดลอม 
4. เขาใจความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมกับส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตตาง ๆ ใน

ระบบนิเวศ  ความหลากหลายทางชีวภาพ 
5. เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติในระดับทองถิ่น ประเทศ หรือโลก 
6. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร  
7. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชนได 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับเซลลและเน้ือเย่ือ  การสบืพันธุ  การเจริญเติบโต  ระบบตาง ๆ ของส่ิงมีชีวิต  การจําแนก
ส่ิงมีชีวิต  พันธุกรรม  ส่ิงมีชีวิตและสภาวะแวดลอม  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
3000-1421 วิทยาศาสตร  2 3 (4) 
  (Science 2) (เกษตรกรรม-ประมง) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับเคมีพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ี

เก่ียวของกับเคมีพ้ืนฐาน 
3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช

ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจการจําแนกสาร  สมบัติของสาร  ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและแรง

ยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค 
2. เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนสถานะของสาร  การเกิดสารประกอบการเกิด

สารละลาย  การเกิดปฏิกิริยาเคมี  
3. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร   
4. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชนได 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับสารและการจําแนกสาร  อะตอม  ตารางธาตุ  พันธะเคมีเบ้ืองตน  ปฏิกิริยาเคมีและสมดุล
เคมี  สารละลาย  กรด  เบส  เกลือ  อินดิเคเตอร  สารประกอบไฮโดรคารบอนและอนุพันธ 
 
3000-1422 วิทยาศาสตร  3 3 (4) 
  (Science 3) (ศิลปกรรม) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของในงานดาน
ศิลปกรรม 

2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีที่
เก่ียวของกับงานดานศิลปกรรม 

3. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
4. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูในงานดานศิลปกรรม 

มาตรฐานรายวิชา  
1. เขาใจการสกัดสาร สมบัติของธาตุ  สารประกอบ สารอินทรีย  สารอนินทรีย กรด เบส เกลือ 
2. เขาใจสมบัติของสารเคมีท่ีนํามาใชในงานศิลปะ  ผลกระทบของการใชสารเคมีตอมนุษยและ

ส่ิงแวดลอม 
3. ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหาความรู แกปญหา   
4. สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู การสกัดแยกสาร     ธาตุ 
สารประกอบ  สารอินทรีย  สารอนินทรีย   กรด  เบส  เกลือ  สารเคมีท่ีใชในงานศิลปะ  สียอม สีทา  สารฟอก
หนัง   กาว  กระดาษ  สารทําความสะอาด ผลิตภัณฑเทียมตาง ๆ   และผลกระทบของการใชสารเคมีตอมนุษย
และส่ิงแวดลอม 
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3000-1423 วิทยาศาสตร  4 3 (4) 
  (Science 4) (บริหารธุรกิจ - คหกรรม) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับพลังงานไฟฟา อุปกรณไฟฟา จุลินทรียในอาหาร การ
จัดการผลผลิตทางการเกษตร  และสารเคมีใกลตัว 

2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ี
เก่ียวของกับในการศึกษา ทกลอง 

3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช
ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ความเขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต  การเปล่ียนรูปพลังงาน 
2. เขาใจความสัมพันธของโครงสรางและหนาท่ีของระบบตาง ๆ ของส่ิงมีชีวิต 
3. เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การใช

เทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีผลตอมนุษยและส่ิงแวดลอม 
4. เขาใจกระบวนการและความสําคัญของจุลินทรียท่ีใชในอุตสาหกรรมอาหาร  การจัดการผลผลิต

ทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
5. เขาใจสมบัติของสารเคมีที่นําใชในงานแตละสาขาอาชีพ 
6. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวของไดถูกตอง 
7. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร 
8. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับแหลงพลังงานไฟฟา การผลิตพลังงานไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน อุปกรณไฟฟา  หลักการ
ทํางานของเครื่องใชไฟฟาในบานประเภทใหความรอน   แสงสวาง และพลังงานกล เคร่ืองใชไฟฟาในสํานักงาน 
พลังงานในการดํารงชวิีต ระบบการทํางานของอวัยวะตาง ๆ  ในรางกายมนุษย พันธุกรรม จุลินทรียท่ีเก่ียวของ
กับอาหาร การเปนพิษของอาหาร การใชประโยชนจากจุลินทรยีในอุตสาหกรรม การจัดการผลผลิตทางการ
เกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยการใชความรอน ความเย็น สารเคม ี รังสี การชะลอการสุกของผลไม การ
ยืดอายุของดอกไม  บรรจุภัณฑเพ่ือการเก็บรักษาและการขนสง  สารเคมีท่ีใชในชีวิตประจําวันและในสํานักงาน 
 
3000-1424 วิทยาศาสตร  5 3 (4) 
  (Science 5) (บริหารธุรกิจ - คหกรรม) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจ เก่ียวกับเคมีและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ 
2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ี

เกี่ยวของกับเคมีและเทคโนโลยี 
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3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถนําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและ
ชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจสมบัติของสาร  ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสราง และแรงยึดเหน่ียว

ระหวางอนุภาค 
2. เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนสถานะของสาร  การเกิดปฏิกิริยาเคมี  
3. เขาใจผลกระทบของการใชสารเคมีตอมนุษยและส่ิงแวดลอม 
4. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวของไดถูกตอง 
5. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร 
6. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับอะตอม  ธาตุและตารางธาตุ  สูตรโมเลกุล  พันธะเคมี   กฎทรงมวลแหงสาร       สมการ
เคมี สารประกอบไฮโดรคารบอน ปโตรเลียมและผลิตภัณฑ  พอลิเมอร เสนใยสังเคราะห  พลาสติก  กระดาษ  สี  
กาว  หนังเทียม  เซรามิกส  ไฟเบอรกลาส  เครื่องสําอาง  สารทําความสะอาด  สารฆาเชื้อ  สารท่ีกออันตรายตอ
สิ่งแวดลอมโลก 
 
3000-1425 วิทยาศาสตร  6 3 (4) 
  (Science 6)  (อุตสาหกรรม) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ในเร่ืองโมล สูตรและสมการเคมี สมบัติของสาร ความรอน การ
ถายโอนความรอน  แสง เสียง หนวยและการวัด เวกเตอร แรง แรงในตางระนาบ การ   สมดุล 
สมการเคล่ือนท่ี  จุดศนูยถวง โมเมนตัมเชิงเสน โมเมนตัมเชิงมุม พลังงาน พลังงานนิวเคลียร 

2. เพ่ือใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับเร่ืองท่ีศึกษา ทดลอง 
3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช

ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
2. เขาใจธรรมชาติของแรง  แรงแมเหล็กไฟฟา และนิวเคลียร 
3. เขาใจความสัมพันธ ระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปล่ียนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธระหวาง

สารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม 
4. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวของไดถูกตอง 
5. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับเร่ืองโมล  สูตรและสมการเคมี สมบัติของของแข็ง ของเหลว ความรอน การถายโอน
ความรอน  แสง  เสียง  หนวยและการวัด เวกเตอร   แรง  แรงในตางระนาบ  สมดุล สมการการเคล่ือนท่ี  
จุดศนูยถวง  โมเมนตัมเชิงเสน  โมเมนตัมเชิงมุม    งาน  พลังงาน   กําลัง   พลังงานนิวเคลียร 
 
3000-1426 วิทยาศาสตร  7 3 (4) 
  (Science 7)   (อุตสาหกรรม) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องโมล สูตรและสมการเคมี สารประกอบ-ไฮโดรคารบอน  
วัสดุสังเคราะห   สมบัติของสาร ความรอน การขยายตัวของวัตถุ  หนวยและการวัด เวกเตอร แรง 
แรงในตางระนาบ การสมดุล จุดศนูยถวง สมการเคล่ือนท่ี  โมเมนตัมเชิงเสน โมเมนตัมเชงิมุม 
พลังงาน  

2. เพ่ือใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับเร่ืองท่ีศึกษา ทดลอง 
3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช

ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
2. เขาใจธรรมชาติของแรง  แรงแมเหล็กไฟฟา  แรงนิวเคลียร  ลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบตางๆของ

วัตถุในธรรมชาติ 
3. เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงาน กับการดํารงชีวิต  การเปล่ียนรูปพลังงาน  ปฏิสัมพันธ

ระหวางสารและพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและส่ิงแวดลอม  
4. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวของไดถูกตอง 
5. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับโมล สูตรและสมการเคมี  ปฏิกิริยาเคมี สารประกอบไฮโดรคารบอน วัสดุสังเคราะห   
สมบัติของของแข็ง สมบัติของของเหลว สมบัติของกาซ ความรอน การถายโอนความรอน การขยายตัวของวัตถุ 
หนวยและการวัด เวกเตอร แรง แรงในตางระนาบ  การสมดุล จุดศนูยถวง สมการการเคล่ือนท่ี โมเมนตัมเชิงเสน   
โมเมนตัมเชิงมุม  พลังงาน กําลัง   พลังงานนิวเคลียร 
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3000-1427 วิทยาศาสตร  8 3 (4) 
  (Science 8)   (อุตสาหกรรม) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเร่ืองโมล สูตรและสมการเคมี  สารละลาย  กรด  เบส  เกลือ  
ปฏิกิริยาเคมี หนวยและการวัด  เวกเตอร  แรง  แรงในตางระนาบ  สมการการเคล่ือนท่ี  โมเมนตัม
เชิงเสน   คล่ืน  แมเหล็กไฟฟา  แสง  เสียง  พลังงาน  มีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร  สามารถนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวันและอาชีพได 

2. เพ่ือใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับเร่ืองท่ีศึกษา ทดลอง 
3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช

ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการและธรรมชาติ  การกเดสารประกอบ  ปฏิกิริยาเคมี 
2. เขาใจธรรมชาติของแรง  แรงไฟฟา  แรงนิวเคลียร   
3. เขาใจสมการการเคล่ือนท่ี  โมเมนตัม 
4. เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต  การเปล่ียนรูปพลังงาน  ปฏิสัมพันธ

ระหวางสารและพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม 
5. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวของไดถูกตอง 
6. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร 
7. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับโมล  สูตรและสมการเคมี  ปฏิกิริยาเคมี  สารละลาย  กรด  เบส  เกลือ  หนวยและการวัด  
เวกเตอร  แรง  แรงในตางระนาบ  สมการการเคล่ือนท่ี  โมเมนตัมเชิงเสน  คุณสมบัติของคล่ืน  สนามไฟฟา  แรง
ระหวางประจุไฟฟา  สนามแมเหล็ก  แสง  เสียง  พลังงานนิวเคลียร 
 
3000-1428 โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*) 
  (Science Project) 
  เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ข้ึนอยูกับศักยภาพของผูเรียนแตละคน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหผูเรียนสามารถบูรณาการความรู ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปประยกุตใชในการ
ทําโครงงานวิทยาศาสตร 

2. เพ่ือใหผูเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรดวยการทํางานเปนทีม วางแผน
ออกแบบ เขียนรายงาน และเสนอผลงานอยางเปนระบบในเชิงวิจัยทางวิทยาศาสตร 

3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการทําโครงงานวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนํา
ความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. บูรณาการความรู ทางดานวิทยาศาสตรกับวิชาชีพในการทําโครงงานวิทยาศาสตร 
2. ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรูแกปญหา 
3. นําเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตรตอสาธารณชน 
4. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมาย ประเภท และขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร วางแผน และดําเนินการจัดทํา
โครงงานวิทยาศาสตร เขียนรายงาน   จัดแสดงนิทรรศการ และนําเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร    
 
3000-1520 คณติศาสตร  1 3 (3) 
  (Mathematics 1) (บริหารธุรกิจ) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ือง ตรรกศาสตร ความนาจะเปน พ้ืนท่ีใตโคงปกติ การสุมตัวอยาง 
2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง ตรรกศาสตร ความนาจะเปน  พ้ืนท่ีใตโคงปกติ การสุมตัวอยางไป

ใชประกอบในวิชาชีพ 
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ ตรรกศาสตร  ความนาจะเปน  พ้ืนท่ีใตโคง

ปกติ การสุมตัวอยาง 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับตรรกศาสตรและนําไปใชสรุปในการอางเหตุผลได 
2. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับความนาจะเปน  และคํานวณความนาจะเปนของเหตุการณได 
3. คํานวณพ้ืนท่ีใตโคงปกติและนําไปคํานวณความนาจะเปนของตัวแปรท่ีตอเน่ืองได 
4. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับการสุมตัวอยาง  และการแจกแจงคาเฉล่ียท่ีไดจากตัวอยางประชาได 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเซต  ประพจน  การเช่ือมและคาความจริงของประพจน   ตารางคา
ความจริง ประพจนที่สมมูลกัน ประโยคเปด และตัวแปรปริมาณตัวเดียว การอางเหตุผล   กฎเกณฑเบ้ืองตน
เก่ียวกับการนับ  แฟกทอเรียล  วิธีเรียงสับเปล่ียน  วิธีจัดหมู   การทดลองสุม  และ     แซมเปลสเปช เหตุการณ
และความนาจะเปนของเหตุการณ ความนาจะเปนแบบมีเง่ือนไข และเหตุการณท่ีเปนอิสระตอกันพ้ืนท่ีภายใต
โคงปกติ  การสุมตัวอยาง  วิธีและข้ันตอนของการสุมตัวอยาง  คาพารามิเตอรและคาสถิติ  การแจกแจงคาเฉล่ียท่ี
ไดจากตัวอยางประชากร 
 
3000-1521 คณติศาสตร  2 3 (3) 
  (Mathematics 2) (อุตสาหกรรม) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ือง ฟงกช่ันแบบตาง ๆ เมตริกซและดีเทอรมินันท  และเรขาคณติ
วิเคราะห 
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2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง ฟงกช่ันแบบตาง ๆ เมตริกซและดีเทอรมินันท และเรขาคณิต
วิเคราะห ไปใชประกอบในวิชาชีพ 

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ ฟงกช่ันแบบตาง ๆ เมตริกซ และดีเทอร-
มินันท  และเรขาคณิตวิเคราะห 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับฟงกช่ันแบบตาง ๆ และนําไปใชในการแกปญหา 
2. มีความรูความเขาใจทฤษฎีบททวินามและเศษสวนยอย และนําไปใชในการแกปญหา 
3. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับเมตริกซและดีเทอรมินันท และนําไปใชในการแกปญหา 
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห และนําไปใชในการแกปญหา 
5. สามารถนําความรูเก่ียวกับฟงกชัน่แบบตาง ๆ เมตริกซและดีเทอรมินันท และเรขาคณิตวิเคราะห

ไปใชเปนพ้ืนฐานประกอบในวิชาชีพ 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับฟงกชั่นเอกซโปเนนเชียล  และลอกริทึม  ฟงชั่นตรีโกนมิติ  และอินเวอรส ฟงกชั่นตรี
โกนมิติ  กฎของไซนและกฎของโคไซน  ทฤษฏีบททวินาม  เศษสวนยอย  ชนิดของ  เมทริกซ  การบวกและลบ
เมตริกซ   การคูณเมตริกซดวยจํานวนจริง  การคูณเมตริกซดวยเมตริกซ  ดีเทอรมินันท  อินเวอรสการคูณเมท
ริกซ   การแกสมการเชิงเสนดวยเมทริกซและดีเทอรมินันท  ระยะทางระหวางจุดสองจุด  จุดก่ึงกลางระหวางจุด
สองจุด  ความชัน  รูปแบบของสมการเสนตรง  ระยะทางระหวางจุดกับเสนตรง ระยะทางระหวางเสนตรงกับ
เสนตรง ภาคตัดกรวยท่ีมีจุดศูนยกลางหรือจุดยอดอยูท่ีจุดใด ๆ ในระนาบ 
 
3000-1522 คณติศาสตร  3 3 (3) 
  (Mathematics 3) (คหกรรม-ศิลปกรรม) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ เรื่อง สถิติเบ้ืองตน เซต  ตรรกศาสตร  ความนาจะเปน   
2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง สถิติเบ้ืองตน เซต  ตรรกศาสตร  ความนาจะเปน ไปใชประกอบใน

วิชาชีพ และชีวิตประจําวัน 
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ สถิติเบ้ืองตน เซต  ตรรกศาสตร  ความนาจะ

เปน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. นําวิธีการทางสถิติไปใชในการวิเคราะหขอมูลได 
2. มีความคิดรวบยอดในเร่ืองเซต  การดําเนินการของเซต  และการแกปญหาโดยใชเซต 
3. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับตรรกศาสตร  และนําไปใชสรุปในการอางเหตุผลได 
4. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับความนาจะเปน  และคํานวณความนาจะเปนของเหตุการณได 
5. นําความรูเก่ียวกับความนาจะเปน ชวยในการตัดสินใจ  และแกปญหาได 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับคากลาง สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิของการแปรผัน เซต การดําเนินการของ
เซต การแกโจทยปญหาโดยใชเซต ประพจน การเช่ือมและการหาคาความจริงของประพจน ตารางแสดงคาความ
จริง ประพจนท่ีสมมูลกัน ประโยคเปด การอางเหตุผล กฎเกณฑเบ้ืองตนเก่ียวกับการนับ  แฟคทอเรียล  วิธีเร่ือง
สับเปล่ียน  วิธีจัดหมู  การทดลองสุม  แซมเปลสเปช  เหตุการณ  และความนาจะเปนของเหตุการณ 
 
3000-1523 คณติศาสตร  4 3 (3) 
  (Mathematics 4) (เกษตรกรรม) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ือง เมทริกซ  ตรรกศาสตร กําหนดการเชิงเสน และการคํานวณภาษี 
2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง เมทริกซ  ตรรกศาสตร  กําหนดการเชิงเสน  และการคํานวณภาษี  ไป

ใชประกอบในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ เมทริกซ ตรรกศาสตร กําหนดการ เชิงเสน 

และการคํานวณภาษี 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับเมตริกซ และดีเทอมินันท  และนําไปใชในวิชาชีพได 
2. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับตรรกศาสตร  และนําไปใชสรุปในการอางเหตุผลได 
3. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกําหนดการเชิงเสน  และนําไปใชในวิชาชีพได 
4. สามารถคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และภาษีมูลคาเพ่ิมอยางถูกตอง 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเซต ประพจน การเชื่อมประพจน และคาความจริงของประพจน 
ตารางคาความจริง  การอางเหตุผล ความหมายของเมตริกซ  การบวกและลบเมตริกซ  การคูณเมตริกซ การ
ดําเนินการเปล่ียนแถวเชิงมูลฐาน เมตริกซลดรูปเปนขั้นแบบแถว การหาคําตอบของสมการเชิงเสนโดยวิธีเกาส  
เมตริกซผกผัน  การหาคําตอบโดยใชเมตริกซผกผัน  ดีเทอรมินันท  กฎของคราเมอร  ความหมายของ
กําหนดการเชิงเสน การคาดหมายโดยใช กําหนดการเชิงเสนดวยวิธีการใชกราฟ และวิธีการคํานวณแบบงาย  
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีมูลคาเพ่ิม 
 
3000-1524 สถิติ 3 (3) 
  (Statistics) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ เรื่อง ความหมายของสถิติ  และวิธีการคํานวณทางสถิติไปใชในการ
วิเคราะหเบ้ืองตน 

2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง ความหมายของสถิติ  และวิธีการคํานวณทางสถิติไปใชในการ
วิเคราะหเบ้ืองตน ไปใชในงานอาชีพ และชีวิตประจําวัน 
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3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ ความหมายของสถิติ และวิธีการคํานวณทาง
สถิติไปใชในการวิเคราะหเบ้ืองตน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสถิติ  นําไปใชในงานอาชีพและชีวิตประจําวันได 
2. สามารถแปลความหมายจากคาสถิติท่ีคาํนวณได 
3. นําสถิติไปวิเคราะหขอมูล และสรุปผล  ในงานอาชีพและชีวิตประจําวันได   

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับความหมายและขอบขายของสถิติ  การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง  การวัดการกระจาย
ของขอมูล คะแนนมาตรฐาน การประมาณคาเฉล่ียประชากร การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบ
เก่ียวกับคาเฉล่ียของประชากร และสัดสวนของประชากร การทดสอบ ไคสแควร การวิเคราะหถดถอย และ
สหสัมพันธ 
 
3000-1525 แคลคูลัส 1 3 (3) 
  (Calculus 1)  ผานการเรียนวิชาคณิตศาสตร 2 มากอน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ือง ลิมิต  อนุพันธ  อินทิกรัล  การประยุกตอนุพันธและอินทิกรัล 
2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง ลิมิต อนุพันธ อินทิกรัล การประยุกตอนุพันธและอินทิกรัลไปใช

ประกอบในวิชาชพี 
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ ลิมิต อนุพันธ อินทิกรัล การประยุกต

อนุพันธและอินทิกรัล 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ  ลิมิต  อนุพันธ  อินทิกรัล  และบทประยุกต และนําไปใชในการ
แกปญหา 

2. สามารถนําความรูเรื่อง  ลิมิต  อนุพันธ  อินทิกรัล  และบทประยุกต  ไปใชในวิชาชีพได 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ  ความหมายของลิมิต  การหาคาลิมิตของฟงกชั่น  ความตอเน่ืองของฟงกชั่น  กฎ สี่ขั้น
ของอนุพันธ  อนุพันธฟงกชั่นพืชคณิต  อนุพันธฟงกชั่นตรีโกณมิติ  และอินเวอรฟงกชั่นตรีโกณมิติ  อนุพันธ
ฟงกชั่นเอกซโปเนนเชียลและลอการิธึม  อนุพันธอันดับสูง  กฎของลูกโซ  การหาอนุพันธโดยปริยาย(Implicit 
differentiation) การประยุกตของอนุพันธ  ความเร็วและความเรง  คาสูงสุดและคาตํ่าสุด คาเชิงอนุพันธ 
(Differential) อินทิกรัลฟงกชั่นพืชคณิต ฟงกชั่นตรีโกณมิติ และอินเวอรฟงกชั่นตรีโกณมิติ  ฟงกชั่นเอกซ
โปเนนเชียลและลอการิธึม  เทคนิคการ อินทิเกรต  อินทิกรัลจํากัดเขต และการประยุกต 
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3000-1526 แคลคูลัส 2 3 (3) 
  (Calculus 1) ผานการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 มากอน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ เรื่อง ฟงกช่ันไฮเพอรโบลิก  การหาอนุพันธและอินทิกรัลฟงกชัน่  
ไฮเพอรโบลิก  และการหาอนุพันธของฟงกช่ันหลายตัวแปร (Partial differentiation) 

2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ือง อินทิกรัลไมตรงแบบ สมการดิฟเฟอรเรนเชียลเบ้ืองตน  อันดบั
และอนุกรม  การแปลงลาปลาซ  การอินทิกรัลหลายช้ันกับการประยุกต 

3. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง ฟงกช่ันไฮเพอรโบลิก การหาอนุพันธและอินทิกรัลฟงกชัน่       
ไฮเพอรโบลิก  และการหาอนุพันธของฟงกช่ันหลายตัวแปร (Partial differentiation) ไปใชใน  
วิชาชีพ 

4. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง อินทิกรัลไมตรงแบบ สมการดิฟเฟอรเรนเชียลเบ้ืองตน อันดับและ
อนุกรม  การแปลงลาปลาซ  การอินทิกรัลหลายช้ันกับการประยุกต  ไปใชในวิชาชีพ 

5. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับวิชาแคลคลูลัส  
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจในเร่ือง แคลคลูลัส และนําไปใชในการแกปญหา 
2. สามารถนําความรูเร่ืองแคลคลูลัสไปประยุกตใชในวิชาชีพได 
3. สามารถนําความรูในเร่ืองแคลคลูลัส ไปใชในการศึกษาตอข้ันสูงได 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับฟงกช่ันไฮเพอรโบลิก  การหาอนุพันธและอินทิกรัลฟงกช่ันไฮเพอรโบลิก อินทิกรัลไม
ตรงแบบ  การหาอนุพันธของฟงกช่ันหลายตัวแปร (Partial differentiation) สมการดิฟเฟอรเรนเชียลเบ้ืองตน  
อันดับและอนุกรม  การแปลงลาปลาซ  การอินทิกรัลหลายชัน้กับการประยกุต 
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