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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ส21201    วถิีไทย    กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม               

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1       ภาคเรียนที ่ 1  เวลา  20  คาบ  จ านวน   0.5  หน่วยกติ                           
 

 

ค าอธิบายรายวชิา      
             

ศึกษาเพื่อให้เข้าใจวฒันธรรมด้านมารยาทไทย   ประวติัความเป็นมา    และองค์ประกอบของ
มารยาทไทย    เพื่อใหต้ระหนกัต่อคุณค่าของมารยาทไทยท่ีมีต่อผูป้ฏิบติั และส่วนรวม 

              ศึกษามารยาทการแสดงความเคารพเร่ือง   การไหว ้  การกราบ   การถอนสายบวั การถวายค านบั 
การถวายบงัคบั และการหมอบกราบ   เพื่อให้เขา้ใจหลกัการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง และสามารถปฏิบติัตนไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งตามสถานภาพของบุคคล 
              ศึกษามารยาทการนัง่ ยนื เดิน เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจหลกัการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง และสามารถสืบ
สานความเป็นไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

              ศึกษามารยาทการใช้วาจาสุภาพแบบไทย   เพื่อสามารถใช้ถอ้ยค า และปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้งและ
เหมาะสม 

              ศึกษามารยาทการปฏิบัติต่อพระสงฆ์  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจวิธีการประเคนส่ิงของแด่
พระสงฆ์  การรับส่ิงของจากพระสงฆ ์ การท าบุญตกับาตร  และการปฏิบติัต่อพระสงฆ์ทั้งทางกาย  วาจา 
และใจ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม   และสามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดีกบับุคคลอ่ืนได ้
            ศึกษามารยาทการแต่งกายเพื่อให้เกิดความเขา้ในเร่ืองหลกัส าคญัของการแต่งกาย ขอ้ปฏิบติัในการ
แต่งกายเน่ืองในโอกาสต่าง ๆ  ชุดประจ าชาติไทย และการแต่งเคร่ืองแบบในแต่ละประเภท  เพื่อให้เกิดความ
ตระหนกั  เห็นคุณค่าของการแต่งกายเพื่อใหเ้หมาะกบักาลเทศะ 
           โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ การสร้างองค์ความรู้ การแสดงบทบาทสมมุติ การลงมือปฏิบติั 
เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าและมีความตระหนกัถึงมารยาทไทย และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั และมี
ค่านิยมท่ีดีงาม 

 

ผลการเรียนรู้ 
1.  บอกความหมาย ความเป็นมาและองคป์ระกอบของมารยาทไทย 
2.  ปฏิบติัตนและสืบทอดการแสดงความเคารพตามสถานภาพของบุคคลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมารยาทการนัง่ ยนื เดินและสามารถน าไปปฏิบติัในชีวติประจ าวนัได้

อยา่งถูกตอ้ง 
  4.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมารยาทการใชว้าจาสุภาพแบบไทย และสามารถน าไปปฏิบติัใน
ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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5. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมารยาทการปฏิบติัต่อพระสงฆแ์ละสามารถน าไปปฏิบติัใน

ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 

รวมทั้งหมด    5    ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ส21202    อาเซียนศึกษา 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม               

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1       ภาคเรียนที ่ 1  เวลา  40  คาบ  จ านวน   1.0  หน่วยกติ                           
 

 

ค าอธิบายรายวชิา      
             

 ศึกษาการท าโครงงานเบ้ืองต้น    การหาข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับประเทศอาเซียน    เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ของกลุ่มประเทศดงักล่าวกบัสภาพส่ิงแวดลอ้มโลก    ดา้นวฒันธรรมทางสังคมรวมทั้งระบบ
การเมืองการปกครอง    ศาสนา    ประวติัศาสตร์    ภูมิศาสตร์    ภาษา    การประกอบอาชีพและเทคโนโลย ี   
ศึกษาและตระหนกัเก่ียวกบัการมีปฏิสัมพนัธ์ของประเทศกลุ่มสมาชิกท่ีน าไปสู่ความเจริญเติบโตในทอ้งถ่ิน
และภูมิภาค    รวมทั้งศึกษาและระบุหวัขอ้ดา้นต่าง ๆ ท่ีก าลงัเผชิญ   เช่น   ปัญหาดา้นศาสนา    การลดสภาพ
ปัญหา    ศึกษา    สร้างและน าเสนอโครงงานเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นกบัเพื่อนและบุคคลในชุมชน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. เรียนรู้   ทราบขอ้มูลดา้นภูมิศาสตร์ของโลกและของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
 2. ทราบและบอกขอ้มูลของวตัถุประสงคข์ององคก์รกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
 3. บอกความส าคญัของการก่อตั้งกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและวตัถุประสงคเ์ชิงสร้างสรรค ์
 4. น าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาประเทศอาเซียนศึกษาผลกระทบดา้นเชิงบวกและเชิงลบต่อสังคม
และประเทศของตน 
 5. ศึกษาร่วมกนัดา้นการหาขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน   และน าเสนอขอ้มูลดงักล่าว
ต่อเพื่อนร่วมชั้นและต่อโรงเรียน 
 6. เรียนรู้และบอกขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงท่ีน่าสนใจ   ความมีช่ือเสียงของแต่ละประเทศในกลุ่มสมาชิก
อาเซียน   ตลอดจนการพฒันาส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้นใหเ้ป็นประโยชน์ต่อประเทศของตนเอง 
 7. เรียนรู้และบอกข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับความเป็นอยู่ของวยัรุ่นในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน   
ประเทศอาเซียน   ชีวิต   แสดงการเปรียบเทียบส่วนคลา้ยและส่วนต่างกบัชีวิตของนกัเรียนในประเทศไทย   
ตลอดจนผลประโยชน์ท่ีประเทศเหล่าน้ีไดท้  าเพื่อประเทศชาติ      
 
รวมทั้งหมด    7    ผลการเรียนรู้  
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ส21203    อาเซียนศึกษา 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม               

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1       ภาคเรียนที ่ 2  เวลา  40  คาบ  จ านวน   1.0  หน่วยกติ                           
 

 

ค าอธิบายรายวชิา      
             

 ศึกษาและวจิยัขอ้มูลเก่ียวกบัประเทศสมาชิกของอาเซียน    หวัขอ้ท่ีเรียนจะเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง  ต่าง ๆ  
เช่น   ประวติัศาสตร์   ศาสนา   ภูมิศาสตร์   ฯลฯ   ท าการเปรียบเทียบหาความคลา้ยและความแตกต่างในดา้น
ต่าง ๆ ของประเทศเหล่าน้ี    เรียนรู้วธีิการท างานร่วมกนั    วเิคราะห์ปัญหาดา้นต่าง ๆ ท่ีประเทศสมาชิกก าลงั
ประสบในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัภูมิภาค    นกัเรียนเรียนรู้การท างานร่วมกนัเพื่อหาทางแกปั้ญหาดา้นต่าง ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั    โดยการท างานตามหวัขอ้โครงงานซ่ึงไดรั้บการพิจารณาจากชั้นเรียน    เรียนรู้การบูร
ณาการความรู้กบัวชิาต่าง ๆ ผา่นการน าเสนอโครงงาน    ฝึกการน าเสนอผลงานต่อสาธารณชน      
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. เรียนรู้   ทราบขอ้มูลดา้นภูมิศาสตร์ของโลกและของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
 2. ทราบและบอกขอ้มูลของวตัถุประสงคข์ององคก์รกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
 3. บอกความส าคญัของการก่อตั้งกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและวตัถุประสงคเ์ชิงสร้างสรรค ์
 4. น าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาประเทศอาเซียนศึกษาผลกระทบดา้นเชิงบวกและเชิงลบต่อสังคม
และประเทศของตน 
 5. ศึกษาร่วมกนัดา้นการหาขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน   และน าเสนอขอ้มูลดงักล่าว
ต่อเพื่อนร่วมชั้นและต่อโรงเรียน 
 6. เรียนรู้และบอกขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงท่ีน่าสนใจ   ความมีช่ือเสียงของแต่ละประเทศในกลุ่มสมาชิก
อาเซียน   ตลอดจนการพฒันาส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้นใหเ้ป็นประโยชน์ต่อประเทศของตนเอง 
 7. เรียนรู้และบอกข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับความเป็นอยู่ของวยัรุ่นในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน   
ประเทศอาเซียน   ชีวิต   แสดงการเปรียบเทียบส่วนคลา้ยและส่วนต่างกบัชีวิตของนกัเรียนในประเทศไทย   
ตลอดจนผลประโยชน์ท่ีประเทศเหล่าน้ีไดท้  าเพื่อประเทศชาติ      
 
รวมทั้งหมด    7    ผลการเรียนรู้  
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ส22201    อาเซียนศึกษา 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม               

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 2       ภาคเรียนที ่ 1  เวลา  40  คาบ  จ านวน   1.0  หน่วยกติ                           
 

 

ค าอธิบายรายวชิา      
             

 ศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลด้านเหตุการณ์ประวติัศาสตร์ท่ีมีความส าคญัต่อประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน   
ดา้นวฒันธรรมท่ีน่าสนใจของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ   เปรียบเทียบความคลา้ยคลึงและความแตกต่าง
กนัของเหล่าประเทศสมาชิกทั้ง  10  ประเทศ   ศึกษาขอ้ขดัแยง้ในกลุ่มประเทศสมาชิก   และวิเคราะห์สาเหตุ
ของความขดัแยง้    ศึกษาแนวทางการหาทางหลีกเล่ียงหรือลดความขดัแยง้    นกัเรียนร่วมท างานเป็นกลุ่ม
ศึกษาขอ้มูลดา้นประวติัศาสตร์    และวฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน   ใช้ความรู้ในการตอบค าถาม    
ตลอดจนน าเสนอขอ้มูลท่ีศึกษาเก่ียวกบัวิชาดงักล่าวกบัเพื่อนร่วมชั้นและโรงเรียน    บูรณาการความรู้ใน
รายวชิากบัความรู้ในรายวชิาอ่ืน ๆ ผา่นการท าโครงงาน 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. บอกขอ้มูลดา้นประวติัศาสตร์ของประเทศสมาชิกอาเซียน    เปรียบเทียบความคลา้ยและแตกต่าง
กนัได ้
 2. บอกขอ้มูลเก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัของสมาชิกประเทศอาเซียน    เปรียบเทียบความคลา้ย
และแตกต่างกนัดา้นวฒันธรรมได ้
 3. ศึกษาวจิยักลุ่มเก่ียวกบัวฒันธรรมอาเซียน    น าเสนอขอ้มูลจากการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ได ้
 4. น าความรู้เก่ียวกบัดา้นวฒันธรรมอาเซียนเพื่อพฒันาแนวความคิดในการส่งเสริมความเขา้ใจดา้น
วฒันธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิก 
 5. ศึกษาและบอกข้อมูลด้านความแตกต่างและขดัแยง้ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วง
ศตวรรษท่ีผา่นมาได ้
 6. วิเคราะห์ถึงความแตกต่างและความขดัแยง้ในความเขา้ใจผิดดา้นวฒันธรรมท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้  
ผูเ้รียนน าเสนอแนวความคิดท่ีอาจน ามาใชเ้พื่อหลีกเล่ียงหรือลดปัญหาความขดัแยง้   ซ่ึงอาจจะเกิดจากความ
เขา้ใจผดิ 
 7. ใชค้วามรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อการส่งเสริมความเขา้ใจท่ี
ดี    และการมีสันติภาพในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 
รวมทั้งหมด    7    ผลการเรียนรู้      

 

 



 

 

งานพฒันาหลกัสูตร    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

104 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา  ส22202    อาเซียนศึกษา 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม               

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 2       ภาคเรียนที ่ 2  เวลา  40  คาบ  จ านวน   1.0  หน่วยกติ                           
 

 

ค าอธิบายรายวชิา      
             

 ศึกษาด้านโครงสร้างทางสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียน   ศึกษาด้านความไม่เสมอภาคและ
ปัญหาท่ีคนในประเทศสมาชิกก าลงัเผชิญ   ท าการวเิคราะห์ปัญหา   ศึกษาเปรียบเทียบความคลา้ยคลึงกนัหรือ
ความแตกต่างของปัญหา   ศึกษาถึงโครงสร้างด้านเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก   น าความรู้มาพฒันา
แนวความคิดเพื่อปรับปรุงสถานภาพความเป็นอยู่ของคนจน   ท าการศึกษากลุ่มในหัวขอ้ต่าง ๆ  น าเสนอ
ความรู้จากการศึกษาคน้ควา้ต่อเพื่อนร่วมชั้นและต่อโรงเรียน   น าความรู้ท่ีไดจ้ากรายวิชาไปบูรณาการกบั
รายวชิาต่าง ๆ  
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. บอกขอ้มูลดา้นประวติัศาสตร์ของประเทศสมาชิกอาเซียน    เปรียบเทียบความคลา้ยและแตกต่าง
กนัได ้
 2. บอกขอ้มูลเก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัของสมาชิกประเทศอาเซียน    เปรียบเทียบความคลา้ย
และแตกต่างกนัดา้นวฒันธรรมได ้
 3. ศึกษาวจิยักลุ่มเก่ียวกบัวฒันธรรมอาเซียน    น าเสนอขอ้มูลจากการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ได ้
 4. น าความรู้เก่ียวกบัดา้นวฒันธรรมอาเซียนเพื่อพฒันาแนวความคิดในการส่งเสริมความเขา้ใจดา้น
วฒันธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิก 
 5. ศึกษาและบอกข้อมูลด้านความแตกต่างและขดัแยง้ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วง
ศตวรรษท่ีผา่นมาได ้
 6. วิเคราะห์ถึงความแตกต่างและความขดัแยง้ในความเขา้ใจผิดดา้นวฒันธรรมท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้  
ผูเ้รียนน าเสนอแนวความคิดท่ีอาจน ามาใชเ้พื่อหลีกเล่ียงหรือลดปัญหาความขดัแยง้   ซ่ึงอาจจะเกิดจากความ
เขา้ใจผดิ 
 7. ใชค้วามรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อการส่งเสริมความเขา้ใจท่ี
ดี    และการมีสันติภาพในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 
รวมทั้งหมด    7    ผลการเรียนรู้      
 

 



 

 

งานพฒันาหลกัสูตร    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

105 
ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 

 

รหัสวชิา   ส23201    รักษ์ท้องถิ่น 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 3 ภาคเรียนที ่ 1               เวลา   20   คาบ  จ านวน   0.5   หน่วยกติ   
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษา  อธิบายเ ก่ียวกับลักษณะภูมิศาสตร์  ท่ีตั้ งความเจริญของภูเก็ตในอดีตถึงปัจจุบัน  
ประวติัศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ    ทรัพยากรท่องเท่ียว  การพฒันาเมืองภูเก็ตให้เจริญรุ่งเรืองในฐานะเมือง
แร่ดีบุกและเมืองท่องเท่ียวในปัจจุบนั  ตลอดจนการพฒันาจงัหวดัภูเก็ตหลงัคล่ืนยกัษสึ์นามิ 
 เพื่อให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจจงัหวดัภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเท่ียวท่ีสวยงามของจงัหวดัภูเก็ต 
สามารถท่ีจะถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจน้ีสู่เพื่อน  ผูส้นใจเก่ียวกบัเมืองภูเก็ตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   ดว้ยการบูรณา
การการจดัการเรียน การสอนโดยใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  มีความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบัความส าคญัของทอ้งถ่ินและจ าแนกประเภทของทอ้งถ่ิน 
2.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของจงัหวดัภูเก็ต 
3.  อธิบายประวติัความเป็นมาของจงัหวดัภูเก็ตสมยัประวติัศาสตร์ได ้

        4.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะและสภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์ของโรงเรียนและจงัหวดั
ภูเก็ต 
        5.  มีความรู้ ความเขา้ใจ และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัของจงัหวดัภูเก็ตได ้
        6.  มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางสังคม และการปกครองของจงัหวดัภูเก็ต 
        7.  มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ ผลงานคุณธรรม จริยธรรม บุคคลส าคญั ในจงัหวดั
ภูเก็ต 
        8.  วเิคราะห์เก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรม ของบุคคลส าคญัท่ีเป็นแบบอยา่งของของจงัหวดัภูเก็ตได ้
        9.  มีความรู้ ความเขา้ใจในปัญหา โครงการแกปั้ญหาปฏิบติังานตามโครงการแกปั้ญหาทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัภูเก็ตไดต้ามความเหมาะสม     
 
รวมทั้งหมด    9    ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 



 

 

งานพฒันาหลกัสูตร    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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รหัสวชิา   ส23202    รักษ์ท้องถิ่น 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 3    ภาคเรียนที ่ 2               เวลา   20   คาบ  จ านวน   0.5   หน่วยกติ  
 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

 ศึกษา  อธิบาย  วิเคราะห์เก่ียวกบัค่านิยม  ความเช่ือ  วฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน  ซ่ึงแสดงถึงความ
เป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวภูเก็ต ลกัษณะท่ีอยู่อาศยั การท ามาหากิน  การแต่งกาย  
การแต่งงาน  ภาษาอาหารพื้นเมืองตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจในความเป็นวฒันธรรมภูเก็ต  
ต่อผูอ่ื้นได ้
 เพื่อใหผู้เ้รียนเป็นส่ือในการถ่ายทอดประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ินค่านิยม  ความเช่ือ  และวิถีชีวิตแบบ
ภูเก็ตให้แก่เพื่อนในโรงเรียน  ผูส้นใจภายนอกและเป็นมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินได ้ มีความภูมิใจในวิถีชีวิตของ
ความเป็นภูเก็ต           ปฏิบติัตนในฐานะของชาวภูเก็ตท่ีมีคุณภาพของท้องถ่ิน       ด้วยการบูรณาการ        
การจดัการเรียนการสอนโดยใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมาย และความส าคญัของทอ้งถ่ิน 
    2.  มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัประเพณี การละเล่น ภาษา ส่ือความเป็นภูเก็ต อาหารพื้นเมืองภูเก็ต 
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
    3. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการแต่งกาย การแต่งงาน ศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ินภูเก็ต 
    4. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัความเช่ือ ค่านิยมของทอ้งถ่ินภูเก็ต และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
    5. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัอุปกรณ์ ขา้วของ เคร่ืองมืออาชีพของคนภูเก็ตในทอ้งถ่ิน และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
    6. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต และเร่ืองน่ารู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
    7. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัอุตสาหกรรมโรงงาน ครัวเรือนและจ าหน่ายของท่ีระลึก 
    8. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัอุตสาหกรรมบริการในจงัหวดัภูเก็ต มารยาทท่ีดีของมคัคุเทศก์
ปฏิบติัการท่องเท่ียวและการเป็นมคัคุเทศกท่ี์ดี 
    9. มีความรู้เก่ียวกบัการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีประสบปัญหาอุบติัเหตุได ้
   10. มีความรู้ ความเขา้ใจในการวางแผนการท่องเท่ียว และจดัทวัร์น าเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต    
 

รวมทั้งหมด    10    ผลการเรียนรู้ 
 
 


