
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง พุทธศักราช 2557                                           ประเภทวิชาคหกรรม 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวชิาคหกรรม 

สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร 

 
จุดประสงคสาขาวิชา 

 
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการส่ือสาร ทักษะการคิดและการแกปญหา และ

ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ

ของงานอาชีพท่ีสัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพคหกรรมศาสตร ใหทันตอการเปล่ียนแปลง
และความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานดานคหกรรมศาสตร
สามารถนําไปประกอบอาชีพเชิงธุรกิจ 

4. เพื่อใหสามารถในการจัดการ  การพัฒนาตนเอง  เพื่อนํามาประยุกตใชในงานอาชีพไดอยางตอเนื่อง 
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานบูรณาการความรู  ทักษะมาประยุกตใชในงานอาชีพ   
6. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานคหกรรมศาสตรในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ  รวมท้ัง

การใชความรูและทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงข้ึนได 
7. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ซ่ือสัตยสุจริต  มีระเบียบวินัย  เปนผูมี

ความรับผิดชอบตอสังคม ส่ิงแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด 
 
 
 

1



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง พุทธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม  

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา 

คหกรรม  สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร  ประกอบดวย 
 

1. ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ไดแก  
1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน ความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุจริต 

ความกตัญูกตเวที  ความอดกล้ัน  การละเวนส่ิงเสพติดและการพนัน  การมีจิตสํานึกและเจตคติท่ีดีตอ 
วิชาชีพและสังคม เปนตน 

1.2 ดานพฤติกรรมลักษณะนิสัย   เชน  ความมีวินัย   ความรับผิดชอบ  ความรักสามัคคี                    
มีมนุษยสัมพันธ  เช่ือม่ันในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง  ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย    
อาชีวอนามัย  การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม  เปนตน 

1.3 ดานทักษะทางปญญา เชน ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน 
 

2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  ไดแก 
2.1 ส่ือสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ 
2.2 แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยูรวมกับผูอ่ืน 
2.4 ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมและพัฒนางานอาชีพ  

 

3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ  ไดแก 
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง            

การบริหารงานคุณภาพ  การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม  และหลักความปลอดภัย 
3.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
3.3 การจัดการเชิงธุรกิจ  ควบคุมคุณภาพ 
3.4 มีทักษะในการบริหารงานคหกรรมศาสตร 
3.5 ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ   มีความคิดสรางสรรค  และมีมนุษยสัมพันธ 

 
สาขางานการจัดงานดอกไมและงานประดษิฐ 

3.6 สํารวจและวิเคราะหขอมูลการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ 
3.7 วางแผนและปฏิบัติธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ 
3.8 ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ 
3.9 รายงานผลและพัฒนารูปแบบและคุณภาพธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ 
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สาขางานการดูแลเด็กและผูสูงอายุ 
3.6 สํารวจและวิเคราะหขอมูลการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจการดูแลเด็กและผูสูงอายุ 
3.7 วางแผนและปฏิบัติธุรกิจดูแลเด็กและผูสูงอายุ 
3.8 ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพธุรกิจดูแลเด็กและผูสูงอายุ 
3.9 รายงานผลและพัฒนารูปแบบและคุณภาพธุรกิจดูแลเด็กและผูสูงอายุ 

 
สาขางานการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม 

3.6 สํารวจและวิเคราะหขอมูลการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจการจัดการคหกรรมเพ่ือการโรงแรม 
3.7 วางแผนและปฏิบัติธุรกิจการจัดการคหกรรมเพ่ือการโรงแรม 
3.8 ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพธุรกิจการจัดการคหกรรมเพ่ือการโรงแรม 
3.9 รายงานผลและพัฒนารูปแบบและคุณภาพธุรกิจการจัดการคหกรรมเพ่ือการโรงแรม 
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โครงสราง 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวชิาคหกรรม 

สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร 
 

 

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  รวมไมนอยกวา 83  หนวยกิต  
และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้ 
 

1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต  ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
1.1  กลุมทักษะภาษาและการส่ือสาร (ไมนอยกวา 9 หนวยกิต) 
1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต) 
1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต) 
 

2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  ไมนอยกวา 56 หนวยกิต 
2.1  กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (15 หนวยกิต) 
2.2  กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หนวยกิต) 
2.3  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 12 หนวยกิต) 
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต) 
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต) 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ช่ัวโมงตอสัปดาห) 
 

  รวม ไมนอยกวา 83 หนวยกิต 
 

 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร  หรือเทียบเทา 
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืน 
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ท่ีไมมีพื้นฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพ ตอไปนี้  

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3400-0013 การจัดดอกไมเบ้ืองตน 1-4-3 
3400-0014 การอนุบาลเดก็ 1-4-3 
3400-0015 ศิลปประดิษฐ 1-4-3 

 

1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต  ไมนอยกวา 21  หนวยกิต 
 

ใหเลือกเรียนในลักษณะเปนรายวิชา  หรือลักษณะบูรณาการใหครอบคลุมทุกกลุมวิชา  เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม  เห็นคุณคาของตนและการพัฒนาตน            
มีความใฝรู  แสวงหาและพัฒนาความรูใหม  มีความสามารถในการใชเหตุผล  การคิดวิเคราะห  การแกปญหา
และการจัดการ มีทักษะในการส่ือสาร  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานรวมกับผูอ่ืน  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  มนุษยสัมพันธ  รวมถึงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  ในสัดสวนท่ีเหมาะสมเพ่ือใหบรรลุ
จุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต  รวมไมนอยกวา  21  หนวยกิต 
 

 1.1 กลุมทักษะภาษาและการส่ือสาร  (ไมนอยกวา  9  หนวยกิต) 
  

1.1.1  กลุมวิชาภาษาไทย  (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1102 การเขียนเชิงวชิาชีพ 3-0-3 
3000-1103 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน 3-0-3 
3000-1104 การพูดเพื่อส่ือสารงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1105 การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 3-0-3 
3000*1101 ถึง 3000*1199  รายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทย *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 

 

1.1.2  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-3  
3000-1202 กลยุทธการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ 2-0-2 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1203 ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน 2-0-2 
3000-1204 ภาษาอังกฤษโครงงาน 0-2-1 
3000-1205 การเรียนภาษาอังกฤษผานเวบ็ไซต 0-2-1 
3000-1206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-3 
3000-1207 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-3 
3000-1208  ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3-0-3 
3000-1210 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 3-0-3 
3000-1214 ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการจัดเล้ียง 3-0-3 
3000*1201 ถึง 3000*1299  รายวิชาในกลุมวิชาภาษาตางประเทศ *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 

 

 1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
 

1.2.1  กลุมวิชาวิทยาศาสตร  (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1305 วิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ 2-2-3 
3000-1312 การจัดการทรัพยากร พลังงานและส่ิงแวดลอม 2-2-3 
3000-1313 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 2-2-3 
3000-1314 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ 2-2-3 
3000-1315 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม 2-2-3 
3000-1317 การวิจยัเบ้ืองตน 3-0-3 
3000*1301 ถึง 3000*1399  รายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตร *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 

 

1.2.2  กลุมวิชาคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1401 คณิตศาสตรเพือ่พัฒนาทักษะการคิด 3-0-3 
3000-1403 คณิตศาสตรธุรกิจ 3-0-3 
3000-1404 คณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3 
3000-1408 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 
3000-1409 การคิดและการตัดสินใจ 3-0-3 
3000*1401 ถึง 3000*1499 รายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตร *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม  
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 1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต  (ไมนอยกวา  6  หนวยกิต) 
 

1.3.1  กลุมวิชาสังคมศาสตร  (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-3 
3000-1502 เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000-1503 มนุษยสัมพนัธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3-0-3 
3000-1504 ภูมิฐานถ่ินไทย 3-0-3 
3000-1505 การเมืองการปกครองไทย 3-0-3 
3000*1501 ถึง 3000*1599  รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 

 

1.3.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร  (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-1601 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 3-0-3 
3000-1602 การบริหารจัดการสุขภาพเพือ่ภาวะผูนํา 3-0-3 
3000-1603 พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน 3-0-3  
3000-1604 เทคนิคการพฒันาสุขภาพในการทํางาน 2-0-2 
3000-1605 สุขภาพชุมชน 2-0-2 
3000-1606 การคิดอยางเปนระบบ 2-0-2 
3000-1607 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 0-2-1  
3000-1608 พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-1 
3000-1609 ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-1 
3000-1610 คุณภาพชีวิตเพื่อการทํางาน 1-0-1 
3000*1601 ถึง 3000*1699  รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม 
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2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 56  หนวยกิต 
 

 2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ฐาน  (15  หนวยกิต) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3-0-3 
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 2-2-3 
3400-1001 สัมมนาวิชาชีพ 1-2-2 
3400-1002 เทคนิคการนําเสนอผลงาน 1-4-3 
3400-1003 การพัฒนาความคิดสรางสรรค 1-2-2 
3400-1004 การจัดการงานวิชาชีพ 2-0-2 

 

 2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ   (21  หนวยกิต) 
   

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
 3406-2001 การจัดดอกไมเชิงธุรกิจ 1-4-3 
 3406-2002 เทคนิคการประดิษฐงานตามสมัยนิยม 1-4-3 
 3406-2003 ศิลปะงานผา 1-4-3 
 3406-2004 การดูแลเดก็ 1-4-3 
 3406-2005 โภชนาการกับชีวิตมนษุย  3-0-3
 3406-2006 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน 2-2-3 
 3406-2007 หลักการทางศิลปะ  2-2-3 
 

 2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก  (ไมนอยกวา  12  หนวยกิต) 
 

 ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหน่ึงใหครบตามท่ีกําหนดในกรณีท่ีตองการใหผูเรียน
ไดสาขางานน้ัน หรือเลือกเรียนจากสาขางานอ่ืน ๆ รวมกันจนครบหนวยกิตท่ีกําหนด 
 

 2.3.1  สาขางานการจัดงานดอกไมและงานประดิษฐ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
 3406-2101 เทคนิคการจัดดอกไมแบบไทย 1-4-3 
 3406-2102 งานใบตองและแกะสลักเชิงธุรกิจ 1-4-3 
 3406-2103 การประดิษฐของท่ีระลึกและผลิตภัณฑพืน้เมือง 1-4-3 
 3406-2104 เทคนิคการเขียนลวดลายดวยสี 1-4-3 
 3406-2105 ศิลปะการจัดตกแตงสถานท่ี 1-3-2 
 3406-2106 เทคนิคการผูก จับจีบผา 1-3-2 
 3406-2107 เคร่ืองหอมและสมุนไพรไทยเชิงธุรกิจ 1-4-3 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
 3406-2108 ผลิตภัณฑงานกระดาษ 1-4-3 
 3406-2109 การจัดการและเทคนิคการบริการ 2-0-2 
 3406-2110 คหกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน 2-2-3 
 3406-2111 ปญหาพิเศษคหกรรม 2-2-3  

3406*2101   ถึง  3406*2199     รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ *-*-* 
  หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 
 

รายวิชาทวภิาคี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3406-5101 งานการจัดงานดอกไมและงานประดิษฐ 1 *-*-* 
3406-5102 งานการจัดงานดอกไมและงานประดิษฐ 2 *-*-* 
3406-5103 งานการจัดงานดอกไมและงานประดิษฐ 3 *-*-* 
3406-5104 งานการจัดงานดอกไมและงานประดิษฐ 4 *-*-* 
3406-51XX งานการจัดงานดอกไมและงานประดิษฐ … *-*-* 

 

 2.3.2  สาขางานการดูแลเด็กและผูสูงอาย ุ
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3406-2201 ครอบครัวและส่ิงแวดลอม 3-0-3 
3406-2202 พัฒนาการครอบครัวและสังคม 2-0-2  
3406-2203 การพัฒนาเดก็ 2-2-3 
3406-2204 การจัดการสถานเล้ียงเดก็ 1-3-2  
3406-2205 การจัดการสถานบริบาลผูสูงอายุ 1-3-2 
3406-2206 การนวดเดก็ทารก 1-3-2 
3406-2207 การดูแลผูสูงอาย ุ 2-2-3 
3406-2208 กิจกรรมสําหรับเด็กและผูสูงอายุ 1-3-2 
3406-2209 ปญหาของเด็กและผูสูงอาย ุ 1-3-2 
3406-2210 สุคนธบําบัดสําหรับผูสูงอายุ 1-3-2 

 3406-2109 การจัดการและเทคนิคการบริการ 2-0-2 
 3406-2110 คหกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน 2-2-3 
 3406-2111 ปญหาพิเศษคหกรรม 2-2-3  

3406*2201 ถึง 3406*2299   รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ *-*-* 
  หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 
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รายวิชาทวภิาคี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3406-5201 งานการดูแลเดก็และผูสูงอาย ุ1 *-*-* 
3406-5202 งานการดูแลเดก็และผูสูงอาย ุ2 *-*-* 
3406-5203 งานการดูแลเดก็และผูสูงอาย ุ3 *-*-* 
3406-5204 งานการดูแลเดก็และผูสูงอาย ุ4 *-*-* 
3406-51XX งานการดูแลเดก็และผูสูงอาย ุ… *-*-* 

 

 2.3.3  สาขางานการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3406-2301 ธุรกิจท่ีพักแรม 2-2-3 
3406-2302 การตลาดเพื่อการโรงแรม 1-2-2 
3406-2303 การบริการและการตอนรับ 2-2-3 
3406-2304 งานบริการสวนหนาโรงแรม 2-2-3 
3406-2305 การบริหารงานแมบาน 2-2-3 
3406-2306 การบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 2-2-3 
3406-2307 การผสมเคร่ืองดื่ม 2-2-3 
3406-2308 งานซักรีด 1-3-2 
3406-2309 ศิลปะการจัดดอกไมและตกแตงสถานท่ี 2-2-3 
3406-2310 งานใบตองและแกะสลักเพื่อการโรงแรม 2-2-3 
3406-2311 สุคนธบําบัดในงานโรงแรม 1-3-2 
3406-2312 การนวดเพื่อผอนคลาย 1-3-2 

 3406-2109 การจัดการและเทคนิคการบริการ 2-0-2 
 3406-2110 คหกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน 2-2-3 
 3406-2111 ปญหาพิเศษคหกรรม 2-2-3  

3406*2301  ถึง  3406*2399       รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ *-*-* 
  หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค 
รายวิชาทวภิาคี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 

3406-5301 งานการจัดการคหกรรมเพ่ือการโรงแรม 1 *-*-* 
3406-5302 งานการจัดการคหกรรมเพ่ือการโรงแรม 2 *-*-* 
3406-5303 งานการจัดการคหกรรมเพ่ือการโรงแรม 3 *-*-* 
3406-5304 งานการจัดการคหกรรมเพ่ือการโรงแรม 4 *-*-* 
3406-53XX งานการจัดการคหกรรมเพ่ือการโรงแรม … *-*-* 
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 สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา  12  หนวยกิตนั้น ใหสถานศึกษารวมวิเคราะห
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนดจุดประสงครายวิชา 
สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา ท่ีสอดคลองกันระหวางสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกับลักษณะ           
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  รวมท้ังจํานวนหนวยกิตและเวลาท่ีใชในการฝกอาชีพในแตละ
รายวิชาเพ่ือนําไปจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
สมรรถนะรายวิชา  ท้ังนี้  โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการ  ไมนอยกวา 54 ช่ัวโมง  มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
 
 2.4  ฝกประสบการณทักษะวิชาชพี  (4  หนวยกิต) 
 

ใหเลือกเรียนรายวิชา 3406-8001  หรือรายวิชา 3406-8002  และ 3406-8003 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3406-8001 ฝกงาน *-*-4  
3406-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 
3406-8003 ฝกงาน 2 *-*-2 
 

 2.5  โครงการพัฒนาทักษะวชิาชพี  (4 หนวยกิต) 
 

ใหเลือกเรียนรายวิชา 3406-8501  หรือรายวิชา 3406-8502  และ 3406-8503 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3406-8501 โครงการ *-*-4 
3406-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3406-8503 โครงการ 2 *-*-2 

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
  

 ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาท่ีเสนอแนะ  หรือเลือกเรียนจากรายวิชา      
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา           
โดยตองไมเปนรายวิชาท่ีเคยศึกษามาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหศึกษาโดยไมนับหนวยกิตรวม          
ในเกณฑการสําเร็จการศึกษา 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-9201 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2-0-2 
3000-9202 การสนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน 2-0-2 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-9203 ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุน 2-0-2 
3000-9204 การสนทนาภาษาญ่ีปุนสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9205 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 2-0-2 
3000-9206 การสนทนาภาษาเกาหลีสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9207 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 2-0-2 
3000-9208 การสนทนาภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9209 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 
3000-9210 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9211 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย 2-0-2 
3000-9212 การสนทนาภาษามลายูสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9213 ภาษาและวัฒนธรรมพมา 2-0-2 
3000-9214 การสนทนาภาษาพมาสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9215 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 2-0-2 
3000-9216 การสนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9217 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 2-0-2 
3000-9218 การสนทนาภาษาลาวสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9219 ภาษาและวัฒนธรรมฟลิปปนส 2-0-2 
3000-9220 การสนทนาภาษาฟลิปโนสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9221 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย 2-0-2 
3000-9222 การสนทนาภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9223 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน 2-0-2 
3000-9224 การสนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน 2-0-2 
3000-9225 ภาษาและวัฒนธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 
3000-9226 การสนทนาฝร่ังเศสสําหรับการทํางาน 2-0-2 

 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  (2 ชั่วโมงตอสัปดาห) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท-ป-น 
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 0-2-0 
3000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 0-2-0 
3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 0-2-0 
3000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 0-2-0 
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมท่ีสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด 0-2-0 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

 

 

 

 

คําอธบิายรายวิชา 
วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชพี 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาคหกรรม 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ 

 
3400-0013 การจัดดอกไมเบื้องตน 1-4-3 
3400-0014 การอนบุาลเด็ก 1-4-3 
3400-0015 ศิลปประดษิฐ 1-4-3 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3400-0013 การจัดดอกไมเบ้ืองตน 1-4-3 
 (Basic Flower Arrangement) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการ  วิธีการออกแบบ การเตรียม  การเลือกใชวัสดุ  อุปกรณ  การจัดดอกไมเบื้องตน 
2. สามารถจัดดอกไมเบื้องตน  ดูแลหลังการจัดและการนําไปใช 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความสะอาด  ประหยัด  เรียบรอยและมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ วธิกีารออกแบบ  การเตรยีม  การเลือกใชวัสดุ อุปกรณ  การจัดดอกไม
เบื้องตน   

2. จัดดอกไม  ดแูลหลังการจดัและการนําไปใชตกแตง 
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ สะอาด  ประหยดั   เรียบรอยและสรางสรรค 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ  วิธีการออกแบบ   การเตรียม  การเลือกใชวัสดุ  อุปกรณ  การจัดดอกไม
เบ้ืองตนและการดูแลรักษาช้ินงาน    
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3400-0014 การอนุบาลเดก็ 1-4-3 
 (Child Care) 
 
จุดประสงครายวชิา   เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับลักษณะการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กวัยตาง ๆ  การเลี้ยงอบรมเด็ก การดูแล         
ดานอาหาร  สุขภาพอนามัย   อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล การจัดกิจกรรมนันทนาการและการทํา
ของเลนสําหรับเด็ก   การจัดและดําเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็ก 

2. สามารถดูแลเดก็  ทําของเลนสําหรับเด็ก   จัดกิจกรรมนันทนาการ  และจัดสถานรับเลี้ยงเด็ก  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  ขยัน  อดทน  สะอาด  เสียสละ  

เอ้ือเฟอและมีเมตตาตอเด็ก 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับลักษณะการเจริญเติบโต พัฒนาการเด็กวัยตาง ๆ วิธีเลี้ยงอบรมเด็ก  ดูแลดาน
อาหาร  สุขภาพอนามัย  อุบัติเหตุและวิธีปฐมพยาบาล จัดกิจกรรมนันทนาการทําของเลนสําหรับเด็ก  
จัดและดําเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็ก 

2. ดูแลเด็ก  ทําของเลนสําหรับเด็ก จัดกิจกรรมนันทนาการ   และจัดสถานรับเลี้ยงเด็กตามหลักการ 
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  อดทน  สะอาด  เสียสละ  เอ้ือเฟอและมีเมตตาตอเด็ก 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กวัยตางๆ  การเลี้ยงอบรมเด็ก             
การดูแลดานอาหาร  สุขภาพอนามัย  อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล   การจัดกิจกรรมนันทนาการและการทํา 
ของเลนสําหรับเด็ก  การจัดและดําเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็ก   ดูแลเด็ก  
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3400-0015 ศิลปประดิษฐ 1-4-3 
 (Art of Decoration) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับประเภทของงานศิลปประดิษฐ   หลักการออกแบบ  การเลือกใชวัสดุ  อุปกรณ        
การประดิษฐงานศิลปประดิษฐ   

2. สามารถออกแบบ เลือกใชวัสดุ อุปกรณ   ประดิษฐงานศิลปะประดิษฐตามสมัยนิยม    
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ เปนระเบียบ  เรียบรอย  ประณีต  

สวยงามและประหยัด 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับประเภทของงานศิลปประดิษฐ   การออกแบบ   การเลือกใชวัสดุ  อุปกรณ            
การประดิษฐงานศิลปประดิษฐ   

2. ออกแบบ  เลือกใชวัสดุ  อุปกรณ   ประดิษฐงานศิลปประดิษฐตามสมัยนิยม    
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  เปนระเบียบ  เรียบรอย  ประณีต  สวยงามและประหยัด 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของงานศิลปประดิษฐ  หลักการออกแบบ  การเลือกใชวัสดุ  อุปกรณ    
ประดิษฐงานศิลปประดิษฐ และประดิษฐช้ินงานตามสมัยนิยม 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

 

 

 

 

คําอธบิายรายวิชา 
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

ประเภทวชิาคหกรรม 

สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

 

 กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
 

กลุมบริหารและจดัการวิชาชพี 
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3-0-3 

 

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-3 

 

 กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน ประเภทวชิาคหกรรม 
3400-1001 สัมมนาวิชาชีพ 1-2-2 
3400-1002 เทคนิคการนําเสนอผลงาน 1-4-3 
3400-1003 การพฒันาความคิดสรางสรรค 1-2-2 
3400-1004 การจัดการงานวิชาชีพ 2-0-2 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
 

กลุมบริหารและจัดการวิชาชีพ 
 
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 3-0-3 

(Quality Administration in Organization) 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจเกี่ยวกับการจัดการองคการ หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต หลักการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางาน และการประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ 
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกตใชหลักการจัดการองคการ การเพ่ิมประสิทธิภาพ

ขององคการ และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยันประหยัด

อดทนและสามารถทํางานรวมกัน 

สมรรถนะรายวิชา  
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการองคการ  การบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต การจัดการ

ความเส่ียง การจัดการความขัดแยง  การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
2. วางแผนการจัดการองคการ และเพิ่มประสิทธิภาพขององคการตามหลักการ 
3. กาํหนดแนวทางจัดการความเส่ียง และความขัดแยงในงานอาชีพตามสถานการณ 
4. เลือกกลยุทธเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
5. ประยุกตใชกิจกรรมระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองคการ การเพ่ิมประสิทธิภาพขององคการ การบริหารงานคุณภาพและ            

เพ่ิมผลผลิตการจัดการความเส่ียง การจัดการความขัดแยงในองคการ กลยุทธการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน
การนํากิจกรรมระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตมาประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 2-2-3 
 (Information Technology for Works) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม  ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
การสืบคนและส่ือสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ 

2. สามารถสืบคน จัดเก็บ คนคืน สงผาน จัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ  นําเสนอและส่ือสารขอมูล
สารสนเทศในงานอาชีพโดยใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม และโปรแกรมสําเร็จรูป        
ที่เกี่ยวของ 

3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบคน จัดดําเนินการและส่ือสารขอมูลสารสนเทศ 
ในงานอาชีพ โดยใชคอมพิวเตอร อุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ  
และโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีเกี่ยวของ 

2. ใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมในการสืบคนและส่ือสารขอมูลสารสนเทศผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ   

3. จัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ 
4. นําเสนอและส่ือสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม  ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ  การสืบคนขอมูลสารสนเทศ  การจัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ              
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและส่ือสารขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ 
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 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาคหกรรม 
 
3400-1001 สัมมนาวิชาชพี 1-2-2 
 (Vocational Seminar) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. รูและเขาใจเกี่ยวกับความหมาย หลักการและรูปแบบการสัมมนาวิชาชีพ 
2. รูและเขาใจเกี่ยวกับการวางแผน การเตรียมการและการดําเนินการสัมมนาวิชาชีพ 
3. มีทักษะในการจัดสัมมนาวิชาชีพ 
4. มีทักษะในการประยุกตใชเทคโนโลยีในการจัดสัมมนา 
5. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถทํางานเปนทีมและมีทัศนคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย หลักการและรูปแบบการสัมมนาวิชาชีพ 
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการวางแผน การเตรียมการและการดําเนินการสัมมนาวิชาชีพ 
3. จัดสัมมนาไดตามลักษณะวิชาชีพ 
4. ประยุกตใชเทคโนโลยีในการจัดสัมมนาวิชาชีพไดตามหลักการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย หลักการและรูปแบบการสัมมนาวิชาชีพ วางแผน เตรียมการและ
ดําเนินการสัมมนาวิชาชีพ  จัดสัมมนาไดตามลักษณะวิชาชีพ ประยุกตใชเทคโนโลยีในการจัดสัมมนาวิชาชีพ 
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3400-1002 เทคนิคการนําเสนอผลงาน 1-4-3 
 (Presentation Techniques) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. รูและเขาใจความหมาย หลักการและประเภทการนําเสนอผลงาน 
2. มีทักษะในเลือกใชเทคนิคการนําเสนอผลงาน 
3. มีทักษะในการประยุกตใชเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน 
4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถทํางานเปนทีม และมีทัศนคติที่ดีตองานอาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย หลักการและประเภทการนําเสนอผลงาน 
2. เลือกใชเทคนิคการนําเสนอผลงานไดตามการใชงาน 
3. ประยุกตใชเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงานไดตามหลกัการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย หลักการ และประเภทของการนําเสนอผลงาน การวางแผน เทคนิค
การนําเสนอผลงาน  การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการนําเสนอผลงาน 
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3400-1003 การพฒันาความคิดสรางสรรค 1-2-2 
 (Development Creative) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. รูและเขาใจความหมาย หลักการการพัฒนาความคิดสรางสรรค 
2. รูและเขาใจเกีย่วกับองคประกอบของความคิดสรางสรรค 
3. มีทักษะในการนําความคิดสรางสรรคมาพัฒนาและสรางผลงาน 
4. มีความคิดริเริม่สรางสรรคในการประยกุตใชเทคโนโลยใีนการพัฒนาสรางสรรคผลงานและมีเจตคติ

ที่ดีตองานอาชีพ 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย หลักการการพัฒนาความคิดสรางสรรค 
2. แสดงความรูเกี่ยวกับองคประกอบของความคิดสรางสรรค 
3. นําความคิดสรางสรรคมาพัฒนาและสรางผลงานไดตามหลักการ 
4. ประยุกตใชเทคโนโลยีในการพัฒนาสรางสรรคผลงานตามหลักการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย หลักการการพัฒนาความคิดสรางสรรค องคประกอบของความคิด
สรางสรรค  นําความคิดสรางสรรคมาพัฒนาและสรางผลงาน  การนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาสรางสรรค
ผลงาน 
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3400-1004 การจัดการงานวชิาชีพ 2-0-2 
 (Vocational Management) 
 
จุดประสงครายวชิาเพื่อให 

1. รูและเขาใจเกี่ยวกับการจัดการ กระบวนการจัดการธุรกิจ 
2. รูและเขาใจ การวิเคราะหงานตามกระบวนการจัดการงานวิชาชีพ 
3. มีทักษะในการดําเนินงานธุรกิจ และการบริการดานวิชาชีพ 
4. นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดการงานวิชาชีพ 
5. มีเจตคติท่ีดี ปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ ตามจรรยาบรรณดานวิชาชีพ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการ กระบวนการจัดการธุรกิจ 
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการวิเคราะห ตามกระบวนการจัดการงานวิชาชีพ 
3. ดําเนินงานธุรกิจและการบริการในงานวิชาชีพ 
4. นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดการงานวิชาชีพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดการ กระบวนการจัดการธุรกิจ วิเคราะหงานตามกระบวนการ
จัดการงานวิชาชีพ ดําเนินงานธุรกิจและบริการดานวิชาชีพ นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดการงานวิชาชีพ 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 

 
 3406-2001 การจัดดอกไมเชิงธรุกิจ 1-4-3 
 3406-2002 เทคนิคการประดิษฐงานตามสมัยนิยม 1-4-3 
 3406-2003 ศิลปะงานผา 1-4-3 
 3406-2004 การดูแลเดก็ 1-4-3 
 3406-2005 โภชนาการกับชีวิตมนษุย 3-0-3 
 3406-2006 การจัดการทรพัยากรครอบครัวและชุมชน 2-2-3 
 3406-2007 หลักการทางศิลปะ 2-2-3 
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3406-2001 การจัดดอกไมเชิงธุรกจิ 1-4-3 
 (Floral Business) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับการสํารวจขอมูลการตลาดเก่ียวกับธุรกิจงานดอกไม การเตรียมการจัดดอกไม และการพัฒนา
รูปแบบการจัดดอกไมเชิงธุรกิจ 

2. สามารถจัดดอกไมเชิงธุรกิจ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  เอาใจใส  เปนระเบียบเรียบรอยและ

รอบคอบ 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการสํารวจขอมูลการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจงานดอกไม  การเตรียม  การจัดดอกไม  
และการพัฒนารูปแบบการจัดดอกไมเชิงธุรกิจ 

2. จัดดอกไมรูปแบบตางๆ เชิงธุรกิจ 
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  เอาใจใส  เปนระเบียบเรียบรอย และรอบคอบ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การสํารวจขอมูลการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจงานดอกไม  การออกแบบ  การพัฒนา
รูปแบบ  ประดิษฐและจัดดอกไมรูปแบบตางๆ เชิงธุรกิจ  การคํานวณตนทุนและกําหนดราคา 
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3406-2002 เทคนิคการประดิษฐงานตามสมัยนิยม 1-4-3 
 (Modern Artifact Making Technique) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับประเภทของงานศิลปประดิษฐ  หลักการออกแบบ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  การทําตนแบบ  
การประดิษฐงานศิลปประดิษฐ  การบรรจุภัณฑ 

2. สามารถประดิษฐงานตามสมัยนิยม 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  เปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  สวยงาม  

สะอาดและประหยัด  
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับประเภทของงานศิลปประดิษฐ  หลักการออกแบบ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ   
การทําตนแบบ  การประดิษฐงานศิลปประดิษฐ  การบรรจุภัณฑ  

2. ประดิษฐงานศิลปประดิษฐตามสมัยนิยม 
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  เปนระเบียบเรียบรอย  ประณตี  สวยงาม  สะอาดและประหยัด  

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของงานศิลปประดิษฐ  หลักการออกแบบ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ   
การทําตนแบบ  ประดิษฐงานศิลปประดิษฐ  ประดิษฐช้ินงานตามสมัยนิยม  การบรรจุภัณฑ  การคํานวณตนทุน
และกําหนดราคา 
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3406-2003 ศิลปะงานผา 1-4-3 
 (Art of Cloth Product) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับความหมาย  ลักษณะ  ประเภทของศิลปะงานผา 
2. สามารถนําศิลปะงานผามาใชประดิษฐเปนเคร่ืองใช  เครื่องประดับตกแตง  และเครื่องแตงกาย  

คํานวณตนทุน  กําหนดราคา 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ประณีต ประหยัด และมีความคิด

ริเริ่มสรางสรรค 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับศิลปะงานผา  การคํานวณตนทุน  การกําหนดราคา 
2. ประดิษฐเครื่องใช  เครื่องประดับตกแตง  และเครื่องแตงกายดวยศิลปะงานผา 
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  ประณีต  ประหยัดและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ลักษณะ  ประเภทของศิลปะงานผา  การนําศิลปะงานผามาใช
ในการประดิษฐเครื่องใช  เครื่องประดับตกแตงและเครื่องแตงกาย  คํานวณตนทุนและกําหนดราคา 
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3406-2004 การดแูลเดก็ 1-4-3 
 (Care forChildren) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเก่ียวกับหลักการดูแลเด็ก  พัฒนาการของเด็ก  หลักการเลี้ยงและอบรมเด็ก  การสงเสริม
พัฒนาการเด็ก  สุขภาพและโภชนาการ  ปญหาของเด็กและการแกไข 

2. สามารถดูแลเด็กตามหลักการและวิธีการ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติดวยความรับผิดชอบ  เปนระเบียบ  รอบคอบ  มีจิตใจออนโยน  

พูดจาสุภาพและมีบุคลิกภาพดี 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการดูแลเด็ก  พัฒนาการของเด็ก  การเลี้ยงและอบรมเด็ก  การสงเสริม
พัฒนาการเด็ก  สุขภาพและโภชนาการ  ปญหาของเด็กและการแกไข 

2. ดูแลเด็กตามหลักการและวิธีการ 
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  เปนระเบียบ  รอบคอบ  จิตใจออนโยน  พูดจาสุภาพ และ                  

มีบุคลิกภาพดี 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการดูแลเด็ก  พัฒนาการของเด็ก  หลักการเลี้ยงและอบรมเด็ก  การสงเสริม
พัฒนาการเด็ก  สุขภาพและโภชนาการ  ปญหาของเด็กและการแกไข 
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3406-2005 โภชนาการกับชีวติมนษุย 3-0-3 
 (Nutrition for Human) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของโภชนาการกับชีวิตมนุษย  อาหารและสารอาหาร  ปญหาโภชนาการ  
การเปลี่ยนแปลงของสารอาหารในรางกาย  ความตองการพลังงานและสารอาหาร  การกําหนดอาหาร
บุคคลวัยตางๆ 

2. สามารถกําหนดอาหาร  คํานวณคุณคาอาหาร  และประกอบอาหารบุคคลวัยตางๆ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  เปนระเบียบ  รอบคอบ  สะอาดและ

ปลอดภัย 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักโภชนาการ  การเปลี่ยนแปลงสารอาหารในรางกาย  
2. กําหนดอาหาร  คํานวณคุณคาอาหาร  ประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ 
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  เปนระเบียบ  รอบคอบ  สะอาดและปลอดภัย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับความหมาย  ความสําคัญของโภชนาการกับชีวิตมนุษย  อาหารและสารอาหาร  ปญหา
โภชนาการ  การเปลี่ยนแปลงของสารอาหารในรางกาย  ความตองการพลังงานและสารอาหาร  การกําหนด
รายการและคํานวณคุณคาอาหาร  โดยใชรายการอาหารแลกเปลี่ยนและตารางคุณคาทางโภชนาการและ
ประกอบอาหารสําหรับบุคคลวัยตางๆ 
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3406-2006 การจัดการทรพัยากรครอบครวัและชุมชน 2-2-3 
 (Family and Community Resource Management) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญของการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน  ประเภทของ
ทรัพยากรครอบครัวและชุมชน  หลักการจัดการและการใชทรัพยากร 

2. สามารถวางแผนและใชทรัพยากรครอบครัวและชุมชน   
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  และมีมนุษยสัมพันธ 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน   การจัดการและการใชทรัพยากร 
2. วางแผนการใชทรัพยากรครอบครัวและชุมชนตามหลักการ   
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ   รอบคอบ และมีมนุษยสัมพันธ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญของการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน  
ประเภทของทรัพยากรครอบครัวและชุมชน  หลักการจัดการและการวางแผนการใชทรัพยากรครอบครัวและชุมชน 
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3406-2007 หลกัการทางศิลปะ 2-2-3 
 (Principles of Art) 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับความรูทั่วไปของศิลปะ  หลักศิลปะ  องคประกอบ  โครงสราง  และการจัดองคประกอบ
ของศิลปะ 

2. สามารถสรางงานโดยใชหลักการทางศิลปะ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  เปนระเบียบ  ประณีต  มีความคิด

ริเริ่มสรางสรรคและสนใจใฝรู 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักศิลปะ  องคประกอบ  โครงสราง  และการจัดองคประกอบศิลปะ 
2. ประดิษฐงานคหกรรมตามหลักการทางศิลปะ 
3. ปฏิบัติงานดวยดวยความรับผิดชอบ  เปนระเบียบ  ประณีต  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  และสนใจใฝรู 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูท่ัวไปของศิลปะ  หลักศิลปะ  ประเภทและรูปแบบของศิลปะ  องคประกอบ
และการจัดองคประกอบ  โครงสรางของศิลปะ  เทคนิคและวิธีการสรางงานศิลปะในงานคหกรรม 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 

 

สาขางานการจัดงานดอกไมและงานประดษิฐ 
 3406-2101 เทคนิคการจัดดอกไมแบบไทย 1-4-3 
 3406-2102 งานใบตองและแกะสลกัเชิงธุรกิจ 1-4-3 
 3406-2103 การประดิษฐของท่ีระลึกและผลิตภณัฑพืน้เมือง 1-4-3 
 3406-2104 เทคนิคการเขียนลวดลายดวยสี 1-4-3 
 3406-2105 ศิลปะการจัดตกแตงสถานที ่ 1-3-2 
 3406-2106 เทคนิคการผกู จับจีบผา 1-3-2 
 3406-2107 เครื่องหอมและสมุนไพรไทยเชิงธรุกิจ 1-4-3 
 3406-2108 ผลิตภณัฑงานกระดาษ 1-4-3 
 3406-2109 การจัดการและเทคนิคการบริการ 2-0-2 
 3406-2110 คหกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน 2-2-3 
 3406-2111 ปญหาพิเศษคหกรรม 2-2-3  
 

สาขางานการดแูลเดก็และผูสูงอายุ 
3406-2201 ครอบครวัและส่ิงแวดลอม 3-0-3 
3406-2202 พัฒนาการครอบครัวและสังคม 2-0-2  
3406-2203 การพฒันาเดก็ 2-2-3 
3406-2204 การจัดการสถานเลีย้งเด็ก 1-3-2  
3406-2205 การจัดการสถานบริบาลผูสูงอายุ 1-3-2 
3406-2206 การนวดเด็กทารก 1-3-2 
3406-2207 การดูแลผูสูงอาย ุ 2-2-3 
3406-2208 กิจกรรมสําหรบัเด็กและผูสูงอายุ 1-3-2 
3406-2209 ปญหาของเด็กและผูสูงอาย ุ 1-3-2 
3406-2210 สุคนธบําบัดสําหรับผูสูงอายุ 1-3-2 

 3406-2109 การจัดการและเทคนิคการบริการ 2-0-2 
 3406-2110 คหกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน 2-2-3 
 3406-2111 ปญหาพิเศษคหกรรม 2-2-3  
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สาขางานการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม 
3406-2301 ธุรกิจท่ีพักแรม 2-2-3 
3406-2302 การตลาดเพื่อการโรงแรม 1-2-2 
3406-2303 การบริการและการตอนรับ 2-2-3 
3406-2304 งานบรกิารสวนหนาโรงแรม 2-2-3 
3406-2305 การบริหารงานแมบาน 2-2-3 
3406-2306 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 2-2-3 
3406-2307 การผสมเคร่ืองดื่ม 2-2-3 
3406-2308 งานซักรดี 1-3-2 
3406-2309 ศิลปะการจัดดอกไมและตกแตงสถานท่ี 2-2-3 
3406-2310 งานใบตองและแกะสลกัเพื่อการโรงแรม 2-2-3 
3406-2311 สุคนธบําบัดในงานโรงแรม 1-3-2 
3406-2312 การนวดเพื่อผอนคลาย 1-3-2 
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สาขางานการจัดงานดอกไมและงานประดษิฐ 
3406-2101 เทคนิคการจัดดอกไมแบบไทย 1-4-3  
 (Flower Arrangement in Thai Design Technique) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับการออกแบบ  การพัฒนารูปแบบ   การประดิษฐและการจัดดอกไมแบบไทย                            
เชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  ประยุกตและเลือกใชวัสดุอุปกรณ 

2. สามารถประดิษฐงานมาลัย  จัดพานพุม  ทําเครื่องแขวน  การจัดดอกไมแบบไทย  การเก็บรักษา
ช้ินงาน  การคํานวณตนทุน  กําหนดราคา 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  เปนระเบียบ  เรียบรอย  ประณีต
รอบคอบ  สะอาด  ประหยัด  และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการออกแบบ  การพัฒนารูปแบบ  การประดิษฐและการจัดดอกไมแบบไทย
เชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  ประยุกตและเลือกใชวัสดุอุปกรณ 

2. ประดิษฐงานมาลัย  จัดพานพุม  ทําเครื่องแขวน  จัดดอกไมแบบไทย  เก็บรักษาช้ินงาน 
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  เปนระเบียบ  เรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ  สะอาด  ประหยัด    

และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ  การพัฒนารูปแบบ  การประดิษฐและการจัดดอกไมแบบไทยเชิง

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม  ประยุกตและเลือกใชวัสดุอุปกรณ  ประดิษฐงานมาลัย  จัดพานพุม  ทําเครื่องแขวน   
การจัดดอกไมแบบไทย  การเก็บรักษาช้ินงาน  การคํานวณตนทุนและกําหนดราคา 
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3406-2102 งานใบตองและแกะสลกัเชิงธรุกิจ 1-4-3 
 (The Banana Leaf and Carving Business) 
 
จุดประสงครายวชิา   เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับรูปแบบงานใบตองและแกะสลัก  หลักการออกแบบ  การพัฒนารูปแบบ  การเลือกใช
วัสดุอุปกรณ  เครื่องมือในงานใบตองและแกะสลักผักผลไมเชิงธุรกิจ  คํานวณตนทุน  กําหนดราคา 

2. สามารถออกแบบ  ประดิษฐงานใบตองและแกะสลักผักผลไมเชิงธุรกิจ  คํานวณตนทุน  กําหนดราคา 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  มีความคิดสรางสรรค  ประณีต  ขยัน 

อดทน  สะอาดและปลอดภัย 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับงานใบตอง  งานแกะสลัก  หลักการออกแบบ  การพัฒนารูปแบบ การเลือกใช
วัสดุอุปกรณ  เครื่องมือในงานใบตองและแกะสลักผักผลไมเชิงธุรกิจ  คํานวณตนทุน  กําหนดราคา 

2. ออกแบบ  ประดิษฐงานใบตองและแกะสลักผักผลไมเชิงธุรกิจ 
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  มีความคิดสรางสรรค  ประณีต  ขยัน  อดทน  สะอาดและปลอดภัย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบงานใบตองและแกะสลัก  หลักการออกแบบ  การพัฒนารูปแบบ  การเลือกใช
วัสดุอุปกรณ  เครื่องมือในงานใบตองและแกะสลักผักผลไมเชิงธุรกิจ  ประดิษฐงานใบตองและแกะสลักผัก
ผลไมเชิงธุรกิจ  การคํานวณตนทุนและกําหนดราคา 
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3406-2103 การประดิษฐของท่ีระลกึและผลติภัณฑพ้ืนเมือง 1-4-3 
 (Souvenirs and Native Product Making) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับความเปนมาเกี่ยวกับของที่ระลึกและผลิตภัณฑทองถิ่น  การออกแบบ  การเลือกใช
วัสดุอุปกรณ  เครื่องมือ  การบํารุงรักษา  การประดิษฐของที่ระลึกและผลิตภัณฑพื้นเมือง  คํานวณ
ตนทุน  กําหนดราคา 

2. สามารถออกแบบ  เลือกใชวัสดุอุปกรณ  เครื่องมือ  การบํารุงรักษา  ประดิษฐของที่ระลึกและ
ผลิตภัณฑพ้ืนเมือง 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  มีความคิดริ เริ่มสรางสรรค             
เปนระเบียบ  เรียบรอย  ประณีต  สะอาดและประหยัด 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับความเปนมาของท่ีระลึกและผลิตภัณฑทองถิ่น  การออกแบบ การเลือกใชวัสดุ
อุปกรณ  เครื่องมือและการบํารุงรักษา  การประดิษฐของที่ระลึกและผลิตภัณฑพื้นเมือง  คํานวณ
ตนทนุ  กําหนดราคา 

2.  ออกแบบ  เลือกใชวัสดุอุปกรณ  เครื่องมือ  การบํารุงรักษา  ประดิษฐของท่ีระลึกและผลิตภัณฑ
พื้นเมือง 

3.  ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  เปนระเบียบ  เรียบรอย  ประณีต  
สะอาดและประหยัด 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความเปนมาเกี่ยวกับของที่ระลึกและผลิตภัณฑทองถิ่น  การออกแบบเลือกใช
วัสดุอุปกรณ  เครื่องมือ  การบํารุงรักษา  เทคนิคการประดิษฐของท่ีระลึกและผลิตภัณฑทองถิ่น  การพัฒนารูปแบบ
ของท่ีระลึกและผลิตภัณฑทองถิ่น  บรรจุภัณฑ  การคํานวณตนทุนและกําหนดราคา 
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3406-2104 เทคนิคการเขยีนลวดลายดวยสี 1-4-3 
 (Painting Technique) 

 
จุดประสงครายวชิา   เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบ  รางแบบ  การพัฒนาตนแบบ  ลวดลาย  การใชสี  วัสดุอุปกรณ  
เครื่องมือ  การประดิษฐช้ินงาน  คํานวณตนทุน  กําหนดราคา 

2. สามารถออกแบบ  เขียนลวดลายดวยสี  ตรวจสอบคุณภาพ  คํานวณตนทุน  กําหนดราคา 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  ประณีต   

รอบคอบ  ประหยัด  สะอาดและปลอดภัย 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบ  รางแบบ  การพัฒนาตนแบบ  ลวดลาย  การใชสี  วัสดุ
อุปกรณ  เครื่องมือ  การประดิษฐช้ินงาน  การคํานวณตนทุน กําหนดราคา 

2. ออกแบบ  เขียนลวดลายดวยสี  ตรวจสอบคุณภาพ 
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  ประณีต  รอบคอบ  ประหยัด       

สะอาดและปลอดภัย 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ  รางแบบ  การพัฒนาตนแบบ  ลวดลาย  การใชสี  วัสดุอุปกรณ

และเคร่ืองมือ  ประดิษฐช้ินงานดวยสีบนวัสดุตางๆ  การตรวจสอบคุณภาพ  การคํานวณตนทุนและกําหนดราคา 
  

39



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3406-2105 ศิลปะการจัดตกแตงสถานที่ 1-3-2 
 (Art of Place Decoration ) 
 
จุดประสงครายวชิา   เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบและองคประกอบศิลป  ทฤษฎีการจัดตกแตงหองจัดเลี้ยง  หอง
ประชุมสัมมนา ในสถานที่ตางๆ  การออกแบบผัง  การใชอักษรแบบตางๆ  อักษร  สําเร็จรูป  ความรู
เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ ในการจัดตกแตงสถานที่  การบํารุงรักษา  อุปกรณ   การจัดและตกแตง
สถานท่ี  คํานวณตนทุน  กําหนดราคาบริการ 

2. สามารถจัดตกแตงสถานที่ตามลักษณะงาน  คํานวณตนทุน  กําหนดราคาบริการ 
3. มีกิจนิสัยท่ีดีและเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  ขยัน  ประณีต  รักษาความสะอาด

และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับ  หลักการออกแบบและองคประกอบศิลป  ทฤษฎีการจัดตกแตงหอง  จัดเลี้ยง
หองประชุมสัมมนาในสถานที่ตางๆ  การออกแบบผัง  การใชอักษรแบบตางๆ  อักษรสําเร็จรูป  
ความรูเกี่ยวกับวัสดุ  อุปกรณ  ในการจัดตกแตงสถานที่  การบํารุงรักษา  อุปกรณ  การจัดและตกแตง
สถานท่ี  คํานวณตนทุน  กําหนดราคาบริการ 

2. จัดตกแตงสถานที่ตามลักษณะงาน 
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  ประณีต  ขยัน  อดทน  สะอาด  ปลอดภัยและมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการออกแบบและองคประกอบศิลป  ทฤษฎีการจัดตกแตงหองจัด
เลี้ยงหองประชุมสัมมนาในสถานท่ีตางๆ  การออกแบบผัง  การใชอักษรแบบตางๆ  อักษรสําเร็จรูป  การใชวัสดุ 
อุปกรณในการจัดตกแตงสถานที่  การบํารุงรักษาอุปกรณ  จัดและตกแตงสถานท่ี  คํานวณตนทุนและกําหนด
ราคาบริการ  
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3406-2106 เทคนิคการผกู  จับจีบผา 1-3-2 
 (Technique of Pleated and Tie Cloth) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการตกแตงสถานท่ี  รูปแบบ  การออกแบบ  การวิเคราะห  การเลือกวัสดุ 
อุปกรณ  การผูกและจับจีบผา  การคํานวณตนทุน  กําหนดราคาบริการ 

2. สามารถผูกและจับจีบผารูปแบบตางๆ  ตามลักษณะงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  เปนระเบียบ  ขยัน  อดทน  ประณีต  

สะอาด  ปลอดภัยและมีความคิดสรางสรรค 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการตกแตงสถานท่ี  รูปแบบ  การออกแบบ  การวิเคราะห  การเลือกวัสดุ 
อุปกรณ  การผูกและจับจีบผา  การคํานวณตนทุน  กําหนดราคาบริการ 

2. ผูกและจับจีบผาเพื่อการตกแตงสถานท่ี 
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  เปนระเบียบ  ขยัน  อดทน  ประณีต  สะอาด  ปลอดภัยและ  มีความคิด

สรางสรรค 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญของหลักการตกแตงสถานท่ี  รูปแบบการผูกและจับจีบผา  การออกแบบ  
การวิเคราะห  การเลือกวัสดุ อุปกรณ  ผูกและจับจีบผารูปแบบตางๆ  การเก็บรักษาวัสดุ  อุปกรณ  การพัฒนา
รูปแบบการผูกและจับจีบผา  การคํานวณตนทุนและกําหนดราคาบริการ 
 

  

41



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3406-2107 เครือ่งหอมและสมุนไพรไทยเชิงธรุกิจ 1-4-3 
 (Potpourri and Thai Herb Business) 
 
จุดประสงครายวชิา   เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของเครื่องหอมและสมุนไพร  คุณสมบัติของเครื่องหอมและสมุนไพรไทย  
การออกแบบ  การเตรียมวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ  ประดิษฐผลิตภัณฑเครื่องหอมและสมุนไพรไทย
เชิงธุรกิจ  การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ เครื่องหอมและสมุนไพรไทย  การบรรจุภัณฑ  การคํานวณตนทุน  
กําหนดราคา 

2. สามารถผลิตและจัดจําหนายเครื่องหอมและสมุนไพรไทยเชิงธุรกิจ  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  เปนระเบียบเรียบรอย  สะอาด  

รอบคอบ  ปลอดภัยและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1.  แสดงความรูเกี่ยวกับความสําคัญของเครื่องหอมและสมุนไพร  คุณสมบัติของเครื่องหอมและ
สมุนไพรไทย  การออกแบบ  การเตรียมวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ  ประดิษฐผลิตภัณฑเครื่องหอม
และสมุนไพรไทยเชิงธุรกิจ  การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเครื่องหอมและสมุนไพรไทย  การบรรจุภัณฑ  
การคํานวณตนทุน  กําหนดราคา  

2. ประดิษฐผลิตภัณฑเครื่องหอมและสมุนไพรไทยเชิงธุรกิจ 
3. ปฏิบติังานดวยความรับผิดชอบ  เอาใจใส  เปนระเบียบเรียบรอย  สะอาด  รอบคอบและปลอดภัย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญของเครื่องหอมและสมุนไพร  คุณสมบัติของเครื่องหอมและ
สมุนไพรไทย  การออกแบบ  การเตรียมวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ  ประดิษฐผลิตภัณฑเครื่องหอมและสมุนไพร
ไทยเชิงธุรกิจ  การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเครื่องหอมและสมุนไพรไทย  การบรรจุภัณฑ  การคํานวณตนทุน
และกําหนดราคา 
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3406-2108 ผลติภณัฑงานกระดาษ 1-4-3 
 (Paper Product) 
 
จุดประสงครายวชิา   เพ่ือให 

1. เขาใจเก่ียวกับหลักการออกแบบ  การเลือกใชวัสดุ  อุปกรณ  การทําแมพิมพตนแบบ  ประดิษฐและ
พัฒนาผลิตภัณฑงานกระดาษรูปแบบตางๆ และตรวจสอบคุณภาพ 

2. สามารถออกแบบ  ทําพิมพตนแบบจากวัสดุตางๆ ประดิษฐและพัฒนาผลิตภัณฑงานกระดาษ
รูปแบบตางๆ และตรวจสอบคุณภาพ  คํานวณตนทุน  กําหนดราคา 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  ประณีต  รอบคอบ  สะอาด   
ประหยัดและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบ  การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  การทําตนแบบ  ประดิษฐและ
พัฒนาผลิตภัณฑงานกระดาษรูปแบบตางๆ  และตรวจสอบคุณภาพ  การคํานวณตนทุน  กําหนดราคา 

2. ประดิษฐและพัฒนาผลิตภัณฑงานกระดาษตามลักษณะงาน 
3. ปฏิบัติงานดวยดวยความรับผิดชอบ  ประณีต  รอบคอบ  สะอาด  ประหยัดและมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  การออกแบบ  การเลือกใชวัสดุ  อุปกรณ  ประเภทของผลิตภัณฑ
งานกระดาษ  การทําตนแบบ  ประดิษฐและพัฒนาผลิตภัณฑงานกระดาษรูปแบบตางๆ  การดูแลรักษา  การคิดคํานวณ
ตนทุนและกําหนดราคา 

  

43



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3406-2109 การจัดการและเทคนิคการบรกิาร 2-0-2 
 (Management and Service Technique) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับการจัดการและบริการในรูปแบบตางๆ จิตวิทยาในการใหบริการ  พฤติกรรมของมนุษย  
การสรางมนุษยสัมพันธ  เทคนิคการจูงใจ  และการสรางความประทับใจ 

2. สามารถจัดการและใหบริการในรูปแบบตางๆ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  เอาใจใส  เปนระเบียบ  รอบคอบและ

มีมนุษยสัมพันธ 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการและบริการในรูปแบบตางๆ จิตวิทยาในการบริการ  
2. จัดการและใหบริการในรูปแบบตางๆ ตามหลักการ 
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  เอาใจใส  เปนระเบียบ  รอบคอบและมีมนุษยสัมพันธ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เทคนิคการจัดการและบริการในรูปแบบตางๆ จิตวิทยาในการใหบริการ  
พฤติกรรมของมนุษย  การสรางมนุษยสัมพันธ  เทคนิคการจูงใจและการสรางความประทับใจ 
  

44



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3406-2110 คหกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน 2-2-3 
 (Home Economics and Community Development) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาชุมชน  ชุมชนในสังคมไทย  การพัฒนาชุมชนในประเทศไทยปญหา
ของชุมชน  บทบาทของหนวยงานรัฐ  เอกชน  และองคกรประชาชนในการพัฒนาชุมชน  คานิยม
และความสํานึกในการพัฒนาชุมชน  การพัฒนาชุมชนดานตางๆ 

2. สามารถในการนําความรูดานคหกรรมศาสตรไปใชในการพัฒนาชุมชน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  มีมนุษยสัมพันธท่ีดี  และ            

มีใจรักการบริการ 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  การพัฒนาชุมชนในประเทศไทย  ปญหาของชุมชน  การพัฒนา         
ที่อยูอาศัย  สุขอนามัย  อาหารและโภชนาการ  และอาชีพ  

2. นําความรูดานคหกรรมไปใชในการพัฒนาชุมชน 
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  มีมนุษยสัมพันธที่ดีและรักการบริการ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  ลักษณะของชุมชนในสังคมไทย  
การพัฒนาชุมชนในประเทศไทย  ปญหาของชุมชนในสังคมไทย  บทบาทของหนวยงานของรัฐ  เอกชนและ
องคกรประชาชนในการพัฒนาชุมชน  คานิยมและความสํานึกในการพัฒนาชุมชน  การพัฒนาท่ีอยูอาศัย  
สุขภาพอนามัย  อาหารและโภชนาการ  อาชีพเพื่อเพ่ิมรายได  การรักษาสภาพแวดลอมในชุมชน  ทรัพยากรและ
ทิศทางการพัฒนาชุมชน 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3406-2111 ปญหาพิเศษคหกรรม 2-2-3 
 (Special Problem in Home Economics) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญและจุดมุงหมายของปญหาพิเศษคหกรรม  
2. สามารถทําวิจัยอยางงาย 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  มีมนุษยสัมพันธที่ดี 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญและจุดมุงหมายของปญหาพิเศษคหกรรม  
2. นําการปญหามาสูกระบวนการวิจัยและทําวิจัยอยางงาย 
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  รอบคอบและมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญและจุดมุงหมายของปญหาพิเศษคหกรรม  การนําปญหา
มาสูกระบวนการวิจัย   และการทําวิจัยอยางงาย 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

สาขางานการดแูลเดก็และผูสูงอายุ 
3406-2201 ครอบครวัและส่ิงแวดลอม 3-0-3 
 (Family and Environment) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญ  ลักษณะของครอบครัว และส่ิงแวดลอม  ปจจัยที่มีผลกระทบ
ตอครอบครัวและส่ิงแวดลอม  การปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอม  ปญหาและการแกไข  การพัฒนา
ครอบครัวในการดําเนินชีวิตประจําวัน  การพัฒนา และอนุรักษส่ิงแวดลอม 

2. สามารถปรับตัว  พัฒนาครอบครัวในการดําเนินชีวิต  พัฒนาและอนุรักษส่ิงแวดลอม 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน ดวยความรับผิดชอบ  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน   

อดทน  สะอาด  และรอบคอบ 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญ  ลักษณะของครอบครัว และส่ิงแวดลอม  ปจจัยที่มี
ผลกระทบตอครอบครัวและส่ิงแวดลอม  การปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอม  ปญหา  และการแกไข  
การพัฒนาครอบครัวในการดําเนินชีวิตประจําวัน  การพัฒนา และอนุรักษส่ิงแวดลอม 

2. ปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอม  พัฒนาครอบครัวในการดําเนินชีวิต  พัฒนา  และอนุรักษส่ิงแวดลอม
ตามหลักการ 

3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  ขยัน  อดทน  สะอาดและรอบคอบ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย  ความสําคัญของครอบครัวและส่ิงแวดลอม  ลักษณะของ
ครอบครัว  ประเภทส่ิงแวดลอม  ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอครอบครัวและส่ิงแวดลอม  การปรับตัวใหเขากับสภาวะ
ส่ิงแวดลอม  ปญหาและการแกไข  การพัฒนาครอบครัวในการดําเนินชีวิตประจําวัน  การพัฒนาและอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3406-2202 พัฒนาการครอบครวัและสังคม 2-0-2 
 (Family Development) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับความรูท่ัวไปของความหมาย  ความสําคัญ  ประเภท  หนาท่ี  การสรางคุณภาพชีวิต  
การวางแผนชีวิต  ปญหาครอบครัวและการแกไข  การปรับตัว ความสัมพันธระหวางครอบครัวและ
สังคม 

2. สามารถดําเนินชีวิตภายในครอบครัวและสังคม 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบตอครอบครัวและสังคม  

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการสรางคุณภาพชีวิต  การวางแผนชีวิต  ปญหาครอบครัวและการแกไข  
การปรับตัว 

2. วางแผนชีวิตในครอบครัว  วิธีปรับตัว  สรางความสัมพันธระหวางครอบครัวและสังคม 
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบตอครอบครัวและสังคม 

 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญ  ประเภท  หนาที่ของครอบครัว  การสรางคุณภาพชีวิต          
การวางแผนชีวิตในครอบครัว  ปญหาครอบครัวและการแกไข  การปรับตัวของสมาชิกในครอบครัวและสังคม  
ความสัมพันธระหวางครอบครัวและสังคม  
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3406-2203 การพฒันาเดก็ 2-2-3 
 (Child Development) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก  การเลี้ยงและอบรมเด็ก  การสงเสริมพัฒนาการเด็ก 
2. สามารถเลี้ยงอบรมเด็ก  และสงเสริมพัฒนาการเด็ก 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  เอาใจใส  รอบคอบ  สะอาด  ปลอดภัย           

ขยัน อดทนและสุภาพออนโยน 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพัฒนาการเด็ก  การเลี้ยงและอบรมเด็ก  การสงเสริมพัฒนาการเด็ก 
2. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็ก 
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  เอาใจใส  รอบคอบ  สะอาด  ปลอดภัย  ขยัน  อดทน  และสุภาพออนโยน 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูท่ัวไปในการพัฒนาเด็ก  พัฒนาการเด็ก  การเลีย้งและอบรมเด็ก     
การสงเสริมพฒันาการเดก็  และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับเด็ก 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3406-2204 การจัดการสถานเลี้ยงเดก็ 1-3-2 
 (Nursery Management) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเก่ียวกับการจัดการสถานเล้ียงเด็ก  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ  ปญหาและอุปสรรค              
ในการดําเนินการ  การเขียนแผนธุรกิจ  การคิดคํานวณตนทุนและกําหนดราคาบริการ 

2. สามารถจัดการสถานเลี้ยงเด็กตามหลักการ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  เอาใจใส  มีมนุษยสัมพันธ  มีวินัย   

รอบคอบ  สะอาดและปลอดภัย 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการสถานเลี้ยงเด็ก  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ  ปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินการ  การเขียนแผนธุรกิจ  การคิดคํานวณตนทุนและกําหนดราคาบริการ 

2. จัดการสถานเลี้ยงเด็กตามหลักการ 
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผดิชอบ  เอาใจใส  มีมนุษยสัมพันธ  มีวินัย  รอบคอบ  สะอาดและปลอดภัย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรูทั่วไปในการจัดการสถานเลี้ยงเด็ก  ลักษณะและประเภทของ         
สถานรับเลี้ยงเด็ก ขอบเขตและหนาท่ีของสถานรับเลี้ยงเด็ก  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับสถานรับเลี้ยงเด็ก    
การเตรียมการจัดต้ัง  การบริหารงาน  การวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการสถานรับเลี้ยงเด็ก           
การเขียนแผนธุรกิจ  การจัดสถานรับเลี้ยงเด็ก  การคิดคํานวณตนทุนและกําหนดราคาบริการ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3406-2205 การจัดการสถานบริบาลผูสูงอาย ุ 1-3-2 
 (Management of Elder Nursery) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของสถานบริบาลผูสูงอายุ  ขอบเขตและหนาที่ของสถานบริบาล
ผูสูงอายุ  การจัดต้ัง  การบริหารงาน  การวิเคราะหปญหา  อุปสรรคและการแกไขในการดําเนินงาน
สถานบริบาลผูสูงอายุ  การจัดสถานบริบาลผูสูงอายุ  การคํานวณตนทุนและกําหนดราคาบริการ 

2. สามารถจัดสถานบริบาลผูสูงอายุตามหลักการ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  เอาใจใส  มีมนุษยสัมพันธ  มีวินัย   

รอบคอบ  สะอาดและปลอดภัย 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของสถานบริบาลผูสูงอายุ  ขอบเขตและหนาท่ีของสถาน
บริบาลผูสูงอายุ  การจัดต้ัง  การบริหารงาน  การวิเคราะหปญหาและอุปสรรคการแกไขปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงานสถานบริบาลผูสูงอายุ  การจัดสถานบริบาลผูสูงอายุการคํานวณตนทุน
และกําหนดราคาบริการ 

2. จัดสถานบริบาลผูสูงอายุตามหลักการ 
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  เอาใจใส  มีมนุษยสัมพันธ  มีวินัย  รอบคอบ  สะอาดและปลอดภัย 

 
คาํอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของสถานบริบาลผูสูงอายุ  ขอบเขตและหนาที่ของ             
สถานบริบาลผูสูงอายุ  การจัดต้ัง  การบริหารงาน  การวิเคราะหปญหา  อุปสรรคและการแกไขในการดําเนินงาน
สถานบริบาลผูสูงอายุ  การจัดสถานบริบาลผูสูงอายุ  การคํานวณตนทุนและกําหนดราคาบริการ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3406-2206 การนวดเดก็ทารก 1-3-2 
 (Baby Massage) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับความรูทั่วไปในการนวดเด็กทารก  การเตรียม  การนวดเด็กทารก 
2. สามารถนวดเด็กทารกตามหลักการและวิธีการ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  เปนระเบียบ  รอบคอบ  มีจิตใจ

ออนโยน  พูดจาสุภาพและมีบุคลิกภาพดี 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับความรูท่ัวไปในการนวดเด็กทารก  การใชวัสดุ อุปกรณ  การเตรียม และการนวด
เด็กทารก 

2. นวดเด็กทารกตามหลักการ 
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  เปนระเบียบ  รอบคอบ  มีจิตใจออนโยน  พูดจาสุภาพ  และมีบุคลิกภาพดี 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูทั่วไปในการนวดเด็ก  คุณสมบัติของผูนวด  สรีรวิทยาของเด็ก
ทารก  วัสดุอุปกรณท่ีใชในการนวดทารก  การเตรียมสถานท่ี  หลักการและวิธีการนวดเด็ก  และนวดเด็กทารก
ตามหลักการและวิธีการ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3406-2207 การดแูลผูสูงอาย ุ 2-2-3 
 (Elderly Care) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการดูแลผูสูงอายุ  ธรรมชาติผูสูงอายุ   การสงเสริมสุขภาพและโภชนาการ  การฟนฟู
สมรรถภาพทางกายและจิตใจ  เครื่องแตงกายผูสูงอายุ  การจัดสภาพแวดลอม  การคํานวณตนทุน
และกําหนดราคาบริการ 

2. สามารถดูแลและบริการผูสูงอายุ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติดวยความรับผิดชอบ  เปนระเบียบ  รอบคอบ  มีจิตใจออนโยน  

พูดจาสุภาพและมีบุคลิกภาพดี 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการดูแลผูสูงอายุ  การสงเสริมสุขภาพและโภชนาการ  การฟนฟูสมรรถภาพ  
ทางกายและจิตใจ  เครื่องแตงกายผูสูงอายุ  การจัดสภาพแวดลอม  การคํานวณตนทุนและกําหนด
ราคาบริการ 

2. ดูแลและบริการผูสูงอายุตามหลักการและวิธีการ 
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  เปนระเบียบ  รอบคอบ  มีจิตใจออนโยน  พูดจาสุภาพ และมีบุคลิกภาพดี 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการดูแลผูสูงอายุ  ธรรมชาติผูสูงอายุ  การสงเสริมสุขภาพและโภชนาการ  
การฟนฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ  เครื่องแตงกายผูสูงอายุ  การจัดสภาพแวดลอม  การคํานวณตนทุนและ
กําหนดราคาบริการ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3406-2208 กจิกรรมสําหรบัเด็กและผูสูงอายุ 1-3-2 
 (Activity for Children and Elderly) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับความรูทั่วไปของกิจกรรมสําหรับเด็กและผูสูงอายุ  ประเภทของกิจกรรม  คุณสมบัติของ
ผูนํากิจกรรม  การออกแบบ  การเลือกวัสดุอุปกรณ  การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กและผูสูงอายุ 

2. สามารถจัดกิจกรรมสําหรับเด็กและผูสูงอายุตามหลักการและวิธีการ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  เปนระเบียบ  เรียบรอย  รอบคอบ  มีจิตใจ

ออนโยน  พูดจาสุภาพและมีบุคลิกภาพดี 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับความรูทั่วไปของกิจกรรมสําหรับเด็กและผูสูงอายุ  ประเภทของกิจกรรม  
คุณสมบัติของผูนํากิจกรรม  การออกแบบ  การเลือกวัสดุอุปกรณ  การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กและ
ผูสูงอายุ 

2. จัดกิจกรรมสําหรับเด็กและผูสูงอายุตามหลักการและวิธีการ 
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  เปนระเบียบ  เรียบรอย  รอบคอบ  มีจิตใจออนโยน  พูดจาสุภาพ

และมีบุคลิกภาพดี 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญของกจิกรรมสําหรบัเด็กและผูสูงอายุ  ประเภท
ของกิจกรรมสําหรับเด็กและผูสูงอายุ  คุณสมบัติของผูนํากิจกรรม  การออกแบบ  การเลือกวัสดุอุปกรณ  และ
การจัดกจิกรรมสําหรับเด็กและผูสูงอายุ   
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3406-2209 ปญหาของเด็กและผูสูงอาย ุ 1-3-2 
 (Problem of Children and Elderly) 
  
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับความรูทั่วไปของปญหาของเด็กและผูสูงอายุ  ปญหาดานรางกาย  อารมณ  สังคม   
สติปญญา  ปญหาอ่ืน ๆ และการแกไข  หนวยงานของรัฐและองคกรอิสระท่ีเกี่ยวของกับปญหาของ
เด็กและผูสูงอายุ 

2. สามารถแกปญหาเด็กและผูสูงอายุตามหลักการและวิธีการ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  เขาใจและยอมรับพฤติกรรมของเด็ก

และผูสูงอายุ  มีจิตใจออนโยน  มีระเบียบวินัย  รอบคอบ  และมีมนุษยสัมพันธ 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับความรูท่ัวไปของปญหาของเด็กและผูสูงอายุ  ปญหาดานรางกาย  อารมณ  
สังคม  สติปญญา  ปญหาอ่ืน ๆ และการแกไขหนวยงานของรัฐและองคกรอิสระท่ีเกี่ยวของกับ
ปญหาของเด็กและผูสูงอายุ 

2. แกปญหาเด็กและผูสูงอายุตามหลักการและวิธีการ 
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  เขาใจและยอมรับพฤติกรรมของเด็กและผูสูงอายุ  มีจิตใจออนโยน    

มีระเบียบวินัย  รอบคอบ  และมีมนุษยสัมพันธ 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูทั่วไปของปญหาและพฤติกรรมของเด็กและผูสูงอายุ  ปญหาดานรางกาย  
อารมณ  สังคม  สติปญญา  ปญหาอ่ืนๆ และการแกไข  หนวยงานของรัฐและองคกรอิสระท่ีเกี่ยวของกับปญหา
ของเด็กและผูสูงอายุ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3406-2210 สุคนธบําบดัสําหรับผูสูงอาย ุ 1-3-2 
 (Aromatherapy for the Elderly) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับสุคนธบําบัดสําหรับผูสูงอายุ 
2. สามารถนํากลิน่หอมมาใชในการบําบัดและผอนคลายใหกับผูสูงอาย ุ
3. มีเจตคติและกจินิสัยท่ีดใีนการปฏบิัติดวยความรับผิดชอบ  เปนระเบียบ  รอบคอบ  มีจิตใจออนโยน  

พูดจาสุภาพและมีบุคลิกภาพด ี
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชกลิ่นหอมเพ่ือบําบัดและผอนคลายใหกับผูสูงอายุ 
2. นํากลิ่นหอมมาบําบัดและผอนคลายใหกับผูสูงอายุตามหลักการ 
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  เปนระเบียบ  รอบคอบ  มีจิตใจออนโยน  พูดจาสุภาพ  และมีบุคลิกภาพดี 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสุคนธบําบัด  สรีรวิทยาของผูสูงอายุ  น้ํามันหอมระเหย   
ธาตุเจาเรือน  และวิธีการนําน้ํามันหอมระเหยมาใชในการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ  
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

สาขางานการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม 
3406-2301 ธรุกิจท่ีพักแรม 2-2-3 
 (Accommodation Business) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับบทบาทและความสําคัญของการทองเที่ยว  ความเปนมาและลักษณะของที่พักแรม   
ประเภทและโครงสรางของท่ีพักแรม  หนาที่ความรับผิดชอบของพนักงาน  ปจจัยที่มีผลกระทบกับ
ที่พักแรมและการแกไขปญหา 

2. สามารถบริการสวนตางๆ และการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนตามหลักการ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติดวยความรับผิดชอบ  เปนระเบียบ  เรียบรอย  รอบคอบ  มีจิตใจ

ออนโยน  พูดจาสุภาพ  บุคลิกภาพดี  สะอาดและปลอดภัย 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ  บทบาท  ความสําคัญของการทองเท่ียว  ความเปนมาและลักษณะของ
ที่พักแรม  ประเภทและโครงสราง  หนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงาน  ปจจัยท่ีมีผลกระทบกับที่
พักแรมและการแกไขปญหา 

2. บริการสวนตางๆ และแกไขปญหาที่เกิดข้ึนตามหลักการ 
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  เปนระเบียบ  เรียบรอย  รอบคอบ  มีจิตใจออนโยน  พูดจาสุภาพ   

บุคลิกภาพดี  สะอาดและปลอดภัย   
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ บทบาทและความสําคัญของการทองเท่ียว  ความเปนมาและลักษณะของที่พักแรม  
ประเภทและโครงสรางของที่พักแรม  หนาที่ความรับผิดชอบของพนักงาน  ปจจัยที่มีผลกระทบกับธุรกิจที่พัก
แรมและการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนระหวางการใหบริการ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3406-2302 การตลาดเพ่ือการโรงแรม 1-2-2 
 (Marketing to the Hotel) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการตลาดเพื่อการโรงแรม  แนวคิดการขายและการตลาดในการโรงแรม                 
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค  การสรางความพึงพอใจแกผูใชบริการโรงแรม 

2. สามารถวิเคราะหลูกคา  ผูบริโภค  สถานการณและการแขงขัน  กลยุทธทางการตลาด 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  ซ่ือสัตย  ตระหนักและ

เห็นความสําคัญของงานวิชาชีพ  มีมนุษยสัมพันธทีดี 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการตลาด  ลักษณะการตลาดของธุรกิจโรงแรม  แนวคิดการขายและ
การตลาดของงานโรงแรม  การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค  การสรางความพึงพอใจแกผูใชบริการ
โรงแรม 

2. วิเคราะหลูกคา  ผูบริโภค  สถานการณและการแขงขันทางการตลาดตามหลกัการ 
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  ซ่ือสัตย  และมีมนุษยสัมพันธ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองคประกอบทางการตลาด  ลักษณะการตลาดของธุรกิจโรงแรม  แนวคิด
การขายในงานโรงแรม  ความเปนนักขาย  การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค  การวิเคราะหสถานการณและ           
การแขงขัน  และกลยุทธการสรางความพึงพอใจแกผูใชบริการโรงแรม 
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3406-2303 การบริการและการตอนรบั 2-2-3 
 (Service and Reception) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเก่ียวกับเทคนิค  วิธีการบริการ  การใหการตอนรับในรูปแบบตางๆ การเรียนรูพฤติกรรมและ
ความตองการของผูใชบริการ  การสรางมนุษยสัมพันธ  แรงจูงใจความประทับใจ  และความพึงพอใจ
ใหกับผูใชบริการ 

2. สามารถใหบริการและการตอนรับอยางมีประสิทธิภาพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  มีจิตบริการ  ขยัน  อดทนเสียสละ

และมีมนุษยสัมพันธ 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับเทคนิค  วิธีการบริการ  การใหการตอนรับในรูปแบบตางๆ การเรียนรูพฤติกรรม
และความตองการของผูใชบริการ 

2. บริการรูปแบบตางๆ สรางมนุษยสัมพันธและความพึงพอใจใหกับผูใชบริการ 
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  มีจิตบริการ  ขยัน  อดทน  เสียสละและมีมนุษยสัมพันธ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏบัิติเกี่ยวกับ เทคนิค  วิธกีารบริการ  การใหการตอนรับในรูปแบบตางๆ การเรยีนรู
พฤติกรรมและความตองการของผูใชบริการ  การสรางมนุษยสัมพนัธ  แรงจูงใจ  ความประทับใจ  และความพึง
พอใจใหกับผูใชบริการ 
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3406-2304 งานบรกิารสวนหนาโรงแรม 2-2-3 
 (Front Office) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญ  โครงสรางและลักษณะของงานสวนหนาโรงแรม  หนาที่
ความรับผิดชอบ  คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงาน  อุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องใช  เอกสาร
และแบบฟอรมตางๆ หลักการบริหารงาน  การใชเทคโนโลยีและการจัดทํารายงาน  ปญหาและการ
แกปญหาในงานสวนหนาโรงแรม 

2. สามารถสํารองหองพัก  รับโทรศัพท  ใชอุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องใชในการปฏิบัติงาน  เขียน
เอกสารและแบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  มีมนุษยสัมพันธ  ทํางานเปนระบบ  
มีวินัย  รอบคอบ  ขยัน  อดทน  ซ่ือสัตย  ละเอียด  สะอาดและประหยัด 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญ  โครงสรางและลักษณะของงานสวนหนาโรงแรม  

หนาที่ความรับผิดชอบ  คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงาน  อุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องใช  
เอกสารและแบบฟอรมตางๆ หลักการบริหารงาน  การใชเทคโนโลยีและการจัดทํารายงาน 

2. เลือกใชวัสดุอุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องใชในงานสวนหนา  จัดทํารายงานเอกสารและแบบฟอรม
ตางๆ และการแกไขปญหาในงานสวนหนาโรงแรม 

3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  มีมนุษยสัมพันธ  ทํางานเปนระบบ  ขยัน  รอบคอบ  ขยัน  อดทน  
ซ่ือสัตย  ละเอียด  สะอาดและประหยัด 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของงานบริการสวนหนาโรงแรม  โครงสรางและ
ลักษณะของงานสวนหนา  หนาที่ความรับผิดชอบ  คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานสวนหนา  อุปกรณ  
เครื่องมือ  เครื่องใชในการปฏิบัติงาน  เอกสารและแบบฟอรมตางๆ หลักการบริหารงาน  การใชเทคโนโลยีและ
การจัดทํารายงาน  ปญหาและการแกปญหาในงานสวนหนาโรงแรม 
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3406-2305 การบริหารงานแมบาน 2-2-3 
 (Housekeeping Management) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1.  เขาใจเกี่ยวกับหลักการของงานแมบาน  การใชวัสดุอุปกรณ  เครื่องมือ เครื่องใชสําหรับงานแมบาน  
หนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงาน  การวางแผน  การควบคุมและการประสานงานในการ
ปฏิบัติงาน  การจัดหองพัก  การจัดทําเอกสารและการรายงานท่ีเกี่ยวของ  การตรวจสอบสภาพหองพัก 

2. สามารถปฏิบัติงานแมบานและบริหารงานแมบานตามหลักการ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  เอาใจใส  เปนระเบียบ  เรียบรอย  

ขยัน  อดทน  รอบคอบ  สะอาด  ปลอดภัยและมีมนุษยสัมพันธ 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของงานแมบาน  หนาที่ความรับผิดชอบของพนักงาน  การใชวัสดุ
อุปกรณ  เครื่องมือ เครื่องใชสําหรับงานแมบาน  การจัดเก็บขอมูล  การจัดทําเอกสารและการรายงาน         
ที่เกี่ยวของ  การตรวจสอบสภาพหองพัก 

2. จัดบุคลากร  ควบคุมและประสานงานกับฝายตางๆ จัดหองพัก  ทํารายงานและตรวจสอบสภาพหองพัก 
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  ดวยความรับผิดชอบ  เอาใจใส  เปนระเบียบ  เรียบรอย  ขยัน  อดทน  

รอบคอบ  สะอาด  ปลอดภัยและมีมนุษยสัมพันธ 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ งานแมบานและการบริหารงานแมบาน  กําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบของ
พนักงานในแผนก  การวางแผนการจัดบุคลากร  การควบคุมและการประสานงานกับ ฝายตางๆ การจัดเก็บขอมูล  
การจัดเอกสารเกี่ยวกับงานแมบาน  การจัดหองพัก  การรายงาน  การตรวจสอบสภาพหองพัก  และการควบคุม
การเบิกจายของใชประจําวัน 
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3406-2306 การบริการอาหารและเครือ่งดื่ม 2-2-3 
 (Food and Beverage Service) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับความรูท่ัวไปในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  การจัดสถานท่ี  รายการอาหารและเครื่องดื่ม  
จรรยาบรรณของพนักงาน 

2. สามารถจัดโตะอาหาร  บริการอาหารและเครื่องดื่มตามหลักการ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบตออาชีพบริการ  มีจรรยาบรรณของ

พนักงานบริการ 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  การจัดสถานท่ี  อุปกรณ  เครื่องใชในการบริการ  
รายการอาหารและเครื่องดื่มประเภทตางๆ 

2. จัดโตะอาหาร  บริการอาหารและเครื่องดื่มประเภทตางๆ 
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  เสียสละ  ขยัน  อดทน  รอบคอบ  สะอาดและปลอดภัย 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการบริการและเคร่ืองดื่ม  การจัดสถานที่  หนาที่ความ
รับผิดชอบของฝายบริการและเครื่องดื่มในโรงแรม  อุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องใชในงานบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม  เทคนิคและหลักการจัดโตะ  มารยาทการรับประทานอาหาร  การบริการอาหารและเครื่องดื่ม           
ทุกประเภท  ความรูพื้นฐานเก่ียวกับรายการอาหารและเครื่องดื่ม  จรรยาบรรณของพนักงานบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม 
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3406-2307 การผสมเครือ่งดื่ม 2-2-3 
 (Drink Mixing) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับองคกรของแผนกเครื่องดื่ม  ประเภทของเครื่องดื่ม  การจัดการงานเครื่องดื่ม วิธีผสม
เครื่องดื่ม 

2. สามารถผสมเครื่องดื่มประเภทตางๆ  ตามหลักการและวิธีการ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  เอาใจใส  เปนระเบียบ  เรียบรอย   

รอบคอบ  ซ่ือสัตย  สะอาด  อดทนและปลอดภัย 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู เกี่ยวกับองคกรของแผนกเครื่องดื่ม   หนาที่ความรับผิดชอบ   คุณสมบัติและ  
จรรยาบรรณของพนักงาน  การจัดการงานเครื่องดื่ม  วิธีผสมเครื่องดื่ม 

2. เตรียมอุปกรณ  เครื่องดื่มและส่ิงตกแตงเครื่องดื่ม  ผสมและเสิรฟเครื่องดื่มประเภทตางๆ 
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  เปนระเบียบ  เรียบรอย  รอบคอบ  ซ่ือสัตย  สะอาด  อดทนและ

ปลอดภัย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดองคกรของแผนกเครื่องดื่ม  หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงาน  
คุณสมบัติ  ตําแหนง  หนาที่  กฎระเบียบ  มารยาท  จรรยาบรรณของพนักงาน  ความรูเกี่ยวกับเครื่องดื่ม  ประเภท  
การเตรียมอุปกรณ  เตรียมสถานที่  เตรียมเครื่องดื่ม  สวนผสมและส่ิงตกแตงเครื่องดื่ม  การผสมเครื่องดื่มไดมาตรฐาน  
การคิดสูตรและวิธีการเสิรฟเครื่องดื่ม  การคํานวณตนทุน  และกําหนดราคา 
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3406-2308 งานซักรีด 1-3-2 
 (The Laundry) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางานซักรีด  งานหองผาในโรงแรม  หนาที่ความรับผิดชอบ  การทําความ
สะอาดผาชนิดตางๆ  การใชอุปกรณและสารเคมีกับงานซักรีด  การตรวจสอบผา  การซอมแซมผา  
การรับ – สงผา  การคํานวณตนทุน  กําหนดราคาบริการ 

2. สามารถซักรีดผาชนิดตางๆ ตามกระบวนการ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  เปนระเบียบ  เรียบรอย  สะอาด  ขยัน  

อดทน  รอบคอบและซ่ือสัตย 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานซักรีด  งานหองผาในโรงแรม  การใชอุปกรณและสารเคมี    
การตรวจสอบผา  การซอมแซมผาและการรับ-สงผา  การคํานวณตนทุน  กําหนดราคาบริการ 

2. ซักทําความสะอาดผาและรีดผาชนิดตางๆ ตามกระบวนการ 
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  เปนระเบียบ  เรียบรอย  สะอาด  รอบคอบและซ่ือสัตย 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานซักรีดในโรงแรม  หองผาในโรงแรม  หนาท่ีความรับผิดชอบ  การทําความ
สะอาดผาชนิดตางๆ การใชอุปกรณและสารเคมีกับงานซักรีด  การตรวจสอบผา  การซอมแซมผา  การรับ-สงผา   
การคํานวณตนทุนและกําหนดราคาบริการ 
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3406-2309 ศิลปะการจัดดอกไมและตกแตงสถานท่ี 2-2-3 
 (The Art of Flower Arrangement and Place Decoration) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลทางการตลาด  ออกแบบการจัดดอกไมและตกแตงสถานท่ี 
2. สามารถหาขอมูลทางการตลาด  วางแผน  ออกแบบ  เลือกใชวัสดุ  อุปกรณในการจัดดอกไมและ

ตกแตงสถานท่ีในงานพิธีตางๆ ควบคุมกระบวนการ  ตรวจสอบคุณภาพ  คํานวณตนทุน  กําหนดราคา 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  ประณีต  ขยัน  อดทน  ประหยัด  

และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค   
 
สมรรถนะรายวิชา 

1.  แสดงความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการตลาด  แนวโนมเกี่ยวกับธุรกิจการจัดดอกไมและตกแตงสถานที่  
คํานวณตนทุน  กําหนดราคาบริการ 

2. วางแผน  ออกแบบ  เลือกใชวัสดุอุปกรณ  จัดดอกไมและตกแตงสถานท่ีในงานพิธตีางๆ 
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  ประณีต  ขยัน  อดทน  ประหยัด  รอบคอบ  สะอาดปลอดภัย  และ            

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏบัิติเกี่ยวกับการวเิคราะหขอมูลทางการตลาด  สํารวจแนวโนมเกีย่วกับธุรกิจการจัดดอกไม
และตกแตงสถานที่  วางแผน  ออกแบบ  คิดคน  ประยุกต  เลือกใชวสัดุ  อุปกรณ  จัดดอกไมและตกแตงสถานที่ 
ในงานพิธีตางๆ  ตรวจสอบคุณภาพ  คํานวณตนทุนและกําหนดราคาบริการ 
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3406-2310 งานใบตองและแกะสลกัเพ่ือการโรงแรม 2-2-3 
 (The Banana Leaf and Carved to the Hotel) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับรูปแบบงานใบตองและแกะสลัก  หลักการออกแบบ  การพัฒนารูปแบบ  การเลือกใช
วัสดุอุปกรณและเครื่องมือในงานใบตองและแกะสลักผักผลไมเชิงธุรกิจ  สําหรับงานโรงแรม 

2. สามารถออกแบบ  ประดิษฐงานใบตองและแกะสลักผักผลไมเชิงธุรกิจสําหรับงานโรงแรม   
คํานวณตนทุน  กําหนดราคา 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  มีความคิดสรางสรรค  สะอาด   ประณีต  
ขยัน  อดทนและปลอดภัย 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ  การพัฒนารูปแบบงานใบตองและแกะสลัก  การใชวัสดุอุปกรณ  และ
เครื่องมือในงานใบตองและแกะสลักผักผลไมเพื่อการโรงแรม  คํานวณตนทุน   กําหนดราคา 

2. ประดิษฐงานใบตองและแกะสลักผักผลไมเชิงธุรกิจสําหรับงานโรงแรม 
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  เปนระเบียบ  เรียบรอย  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  รอบคอบ  

สะอาด  ประณีต  ขยัน  อดทนและปลอดภัย 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ รูปแบบงานใบตองและแกะสลัก  หลักการออกแบบ  การพัฒนารูปแบบ           
การเลือกใชวัสดุอุปกรณ  และเครื่องมือในงานใบตองและแกะสลักผักผลไมเพ่ือการโรงแรม  ประดิษฐงาน
ใบตองและแกะสลักผักผลไมเชิงธุรกิจสําหรับงานโรงแรม  คํานวณตนทุนและกําหนดราคา 
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3406-2311 สุคนธบําบดัในงานโรงแรม 1-3-2 
 (Hotel Aromatherapy) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับความรูทั่วไปของสุคนธบําบัด  การใชกลิ่นหอมในงานโรงแรม 
2. สามารถนํากลิ่นหอมมาใชในงานโรงแรม 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  เปนระเบียบ  เรียบรอย  ขยัน  อดทน  

รอบคอบ  มีมนุษยสัมพันธและความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1.  แสดงความรูเกี่ยวกับสุคนธบําบัด  การใชกลิ่นหอมในโรงแรม 
2. เลือกใชกลิ่นหอม  และผลิตภัณฑมาใชในงานโรงแรม 
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  เปนระเบียบ  เรียบรอย  ขยัน  อดทน  รอบคอบ  มีมนุษยสัมพันธ

และความคิดริเริ่มสรางสรรค 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสุคนธบําบัด  สถานท่ีตางๆ ในโรงแรม  ประเภทนํ้ามันหอมระเหย
และผลิตภัณฑที่ใหกลิ่นหอม  การใชวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องใช  การนําน้ํามันหอมระเหยและผลิตภัณฑ
ที่ใหกลิ่นหอมมาใชในงานโรงแรม 
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3406-2312 การนวดเพ่ือผอนคลาย 1-3-2 
 (Massage for Relaxation) 
 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจเกี่ยวกับความรูทั่วไปในการนวดเพื่อผอนคลาย  การเตรียมและการใหบริการ 
2. สามารถนวดผอนคลาย 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  สะอาด  อดทน  รอบคอบ ซ่ือสัตย

และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับการนวดเพ่ือผอนคลาย  คุณสมบัติ  จรรยาบรรณของผูนวด  สรีรวิทยา  การใช
วัสดุอุปกรณ  และเตรียมสถานที่ในการนวด 

2. บริการและนวดผอนคลาย 
3. ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ  เปนระเบียบ  เรียบรอย  รอบคอบ  ขยัน  อดทน  สะอาด  และปลอดภัย 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูทั่วไปในการนวดเพื่อผอนคลาย  คุณสมบัติและจรรยาบรรณของผูนวด  
สรีรวิทยา  เสนประธานสิบ  ผลิตภัณฑที่ใชในการนวดเพ่ือผอนคลาย  วัสดุ  อุปกรณและสถานที่ในการนวด  
การสรางความสัมพันธท่ีดีกับผูรับบริการ  วิธีการนวดผอนคลาย  การคํานวณตนทุนและกําหนดราคาคาบริการ 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 

 
3406-8001 ฝกงาน *-*-4 
3406-8002 ฝกงาน 1 *-*-2 
3406-8003 ฝกงาน 2 *-*-2 
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3406-8001 ฝกงาน * - * - 4 
(On-the-Job Training) 
 

จุดประสงครายวชิาเพื่อให 
1. เขาใจข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ      

จนเกิดความชํานาญ  มีทักษะและประสบการณ  นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัยคุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามข้ันตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ

แหลงวิทยาการกําหนด 
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

คําอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ  สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผาน
ความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาการฝกงาน 
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3406-8002 ฝกงาน  1 * - * - 2 
(On-the-Job Training 1) 

 
จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 

1. เขาใจข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ      

จนเกิดความชํานาญ  มีทักษะและประสบการณ  นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัยคุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามข้ันตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ

แหลงวิทยาการกําหนด 
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ  สถานประกอบอาชีพ
อิสระหรือแหลงวิทยาการ  ใหเกิดความชํานาญ  มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค  โดยผาน
ความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้นๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาการฝกงาน 
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3406-8003 ฝกงาน  2 * - * - 2 
(On-the-Job Training 2) 
 

จุดประสงครายวชิา  เพ่ือให 
1. เขาใจข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ  สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ        

จนเกิดความชํานาญ  มีทักษะและประสบการณ  นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค 
3. มีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัยคุณธรรม 

จริยธรรม  ความคิดสรางสรรค  ขยัน  อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามข้ันตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ

แหลงวิทยาการกําหนด 
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ 
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ  สถานประกอบอาชีพ
อิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผาน
ความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน   
ตลอดระยะเวลาการฝกงาน 

(ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานใหมหรืองานท่ีตอเนื่องจากรายวิชา 3406-8002 ในสถานประกอบการ         
สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการแหงเดิมหรือแหงใหม) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
หมวดทักษะวิชาชีพ  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

 
3406-8501 โครงการ *-*-4 
3406-8502 โครงการ 1 *-*-2 
3406-8503 โครงการ 2 *-*-2 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3406-8501 โครงการ * - * - 4 
(Project) 
 

จุดประสงครายวชิาเพื่อให 
1. เขาใจข้ันตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู และทักษะในการสร างและหรือพัฒนางานในสาขา วิชาชีพ                          

ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ            

มวีินัยคุณธรรม  จริยธรรม  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  ขยัน  อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. เก็บขอมูลวิเคราะหสรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ 
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพ  
ที่ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบัติงาน             
เชิงระบบ การเลือกหัวขอโครงการการศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิงการเขียนโครงการ การดําเนินงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ
ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3406-8502 โครงการ 1 * - * - 2 
(Project 1) 
 

จุดประสงครายวชิาเพื่อให 
1. เขาใจข้ันตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตาม

กระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ         

มีวนัิย  คุณธรรม  จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 
 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ 
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพ  
ที่ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคนหรือการปฏิบัติงาน              
เชิงระบบการเลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิงการเขียนโครงการการดําเนินงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ
ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3406-8503 โครงการ 2 * - * - 2 
(Project 2) 
 

จุดประสงครายวชิาเพื่อให 
1. เขาใจข้ันตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. สามารถบูรณาการความรู และทักษะในการสร างและหรือพัฒนางานในสาขา วิชาชีพ                         

ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ          

มวีินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ 
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ 
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ 

 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพ      
ที่ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคนหรือการปฏิบัติงาน              
เชิงระบบการเลือกหัวขอโครงการการศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการการดําเนินงาน
โครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ
ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด  
 (ผูเรียนสามารถจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางานท่ีตอเน่ืองจากรายวิชา 3406-8502 หรือเปน
โครงการใหม) 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

 
 
 
 

คําอธบิายรายวิชา 
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

อธิบายรายวิชา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 
3000-2001 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 0-2-0 
3000-2002 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 0-2-0 
3000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 0-2-0 
3000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 0-2-0 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3000-2001 กจิกรรมองคการวชิาชพี 1 0-2-0 
(Vocational Activities 1) 

 
จุดประสงครายวชิาเพื่อให 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนองคกร 
ชุมชนและสังคม  

2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม

สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ 
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค

ของกิจกรรม 
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ 
เพ่ือพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนา
กิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยในการจัดและ
รวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3000-2002 กจิกรรมองคการวชิาชพี 2 0-2-0 
(Vocational Activities 2) 

 
จุดประสงครายวชิาเพื่อให 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนองคกร 
ชุมชนและสังคม 

2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม

สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ 
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค

ของกิจกรรม 
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ  
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ  
เพ่ือพัฒนาตนเอง  องคกร  ชุมชนและสังคม  การวางแผน  ดําเนินการ  ติดตามประเมินผล  แกไขปญหาและ
พัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยในการจัด
และรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3000-2003 กจิกรรมองคการวชิาชพี 3 0-2-0 
(Vocational Activities 3) 

 
จุดประสงครายวชิาเพื่อให 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนองคกร 
ชุมชนและสังคม  

2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม

สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ 
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค

ของกิจกรรม 
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ  
เพ่ือพัฒนาตนเอง  องคกร  ชุมชนและสังคม  การวางแผน  ดําเนินการ  ติดตามประเมินผล  แกไขปญหาและ
พัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยในการ
จัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพทุธศักราช 2557  ประเภทวิชาคหกรรม 

3000-2004 กจิกรรมองคการวชิาชพี 4 0-2-0 
(Vocational Activities 4) 

 
จุดประสงครายวชิาเพื่อให 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนองคกร 
ชุมชนและสังคม  

2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม

สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ 
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค

ของกิจกรรม 
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 

 
คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ 
เพ่ือพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนา
กิจกรรมองคการวิชาชีพการใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยในการจัดและ
รวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ 
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