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คาํนํา 

 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 เป็นหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนให้สอดคลอ้งกบั

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และความเจริญกา้วหน้า 

ทางเทคโนโลยี เพื่อผลิตกาํลงัคนระดบัเทคนิคท่ีมีคุณภาพ ครอบคลุมอย่างน้อย  3  ด้าน คือ ด้านคุณลกัษณะ 

ท่ีพึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ สามารถนาํไปประยุกต์ใช ้

ในการปฏิบติังานท่ีใชเ้ทคนิค ควบคุมการทาํงาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยท่ีเหมาะสม

ในการประกอบอาชีพได้ตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงานในลกัษณะผูป้ฏิบติัหรือประกอบอาชีพอิสระ 

และพฒันาตนเองใหมี้ความกา้วหนา้ทางวิชาการและวิชาชีพ สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

และแผนการศึกษาแห่งชาติ  โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเลือกระบบและวิธีการเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสมตามศกัยภาพ 

ตามความสนใจและโอกาสของตน ส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อจดัการศึกษาและพฒันาหลกัสูตร

ร่วมกนัระหวา่งสถาบนั สถานศึกษา หน่วยงาน สถานประกอบการ และองคก์รต่าง  ๆทั้งในระดบัชุมชน ระดบัทอ้งถ่ิน 

และระดบัชาติ 
 

 การพฒันาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 สําเร็จลงไดด้ว้ยความร่วมมืออยา่งดียิ่ง

จากหน่วยราชการ สถานศึกษา ผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูผูส้อน ตลอดจนผูท้รงคุณวุฒิ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 

โดยเฉพาะคณะกรรมการดงัรายนามท่ีปรากฏ ซ่ึงได้อุทิศสติปัญญา ความรู้และประสบการณ์เพื่อการพฒันา 

การอาชีวศึกษาของประเทศชาติเป็นสําคญั สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอขอบคุณผูมี้ส่วนร่วม 

ในการดาํเนินการทุกท่านไว ้ ณ  ท่ีน้ี 

 

 

 

 

                                                                สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                                                            2557 

  

 

 



 

 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง 

พทุธศักราช 2557 
 

 

หลกัการของหลกัสูตร 
 

 

1. เป็นหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อพฒันากาํลงัคนระดบัเทคนิคใหมี้สมรรถนะมีคุณธรรม

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน และ 

การประกอบอาชีพอิสระ สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

ทั้งในระดบัชุมชน ระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัชาติ 
 

2. เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสให้เลือกเรียนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เนน้สมรรถนะดว้ยการปฏิบติัจริง สามารถ 

เลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพ และโอกาสของผูเ้รียน เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสามารถเทียบโอน 

ผลการเรียนสะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการ

และสถานประกอบอาชีพอิสระ 
 

3. เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้ให้ผูส้ําเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เตม็ภูมิ ปฏิบติัไดจ้ริง

มีความเป็นผูน้าํ และสามารถทาํงานเป็นหมู่คณะไดดี้ 
 

4. เป็นหลกัสูตรท่ีสนบัสนุนการประสานความร่วมมือในการจดัการศึกษาร่วมกนัระหวา่งหน่วยงาน และ

องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

5. เป็นหลักสูตรท่ีเปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชนและท้องถ่ิน มีส่วนร่วมในการพฒันาหลักสูตร 

ให้ตรงตามความตอ้งการ และสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั 

ของประเทศ 
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จุดหมายของหลกัสูตร 
 

 

1. เพื่อใหมี้ความรู้ และทกัษะพื้นฐานในการดาํรงชีวิต สามารถศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมหรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
 

2. เพื่อใหมี้ทกัษะ และสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวชิาชีพ 
 

3. เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู้ ทกัษะจากศาสตร์ต่าง ๆ ประยุกต์ใชใ้นงานอาชีพ สอดคลอ้งกบั 

การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี
 

4. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีความมัน่ใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองคก์ร สามารถทาํงาน 

เป็นหมู่คณะไดดี้ และมีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรียนวชิาชีพ 
 

5. เพื่อให้มีปัญญา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค ์ มีความสามารถในการจดัการ การตดัสินใจและ 

การแกปั้ญหา รู้จกัแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มาพฒันาตนเอง ประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างงาน 

ใหส้อดคลอ้งกบัวชิาชีพ และการพฒันางานอาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
 

6. เพื่อใหมี้บุคลิกภาพท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย ์มีวินยั มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกาย และจิตใจ 

เหมาะสมกบัการปฏิบติัในอาชีพนั้น ๆ 
 

7. เพื่อให้เป็นผูมี้พฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม ต่อตา้นความรุนแรง และสารเสพติด ทั้งในการทาํงาน 

การอยู่ร่วมกนั มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว องค์กร ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม 

เขา้ใจ และเห็นคุณค่าของศิลปวฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตระหนกัในปัญหา และความสําคญั

ของส่ิงแวดลอ้ม 
 

8. เพื่อให้ตระหนกั และมีส่วนร่วมในการพฒันา และแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นกาํลงัสําคญั

ในดา้นการผลิต และใหบ้ริการ 
 

9. เพื่อใหเ้ห็นคุณค่า และดาํรงไวซ่ึ้งสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ปฏิบติัตนในฐานะพลเมืองดี 

ตามระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
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หลกัเกณฑ์การใช้หลกัสูตร 

ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2557 
 

1. การเรียนการสอน 
 

1.1 การเรียนการสอนตามหลกัสูตรน้ี ผูเ้รียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกวิธีเรียนท่ีกาํหนด 

และนาํผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกนัได ้ สามารถเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบความรู้ 

และประสบการณ์ได ้

1.2 การจดัการเรียนการสอนเน้นการปฏิบติัจริง สามารถจดัการเรียนการสอนไดห้ลากหลายรูปแบบ 

เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทกัษะในวิชาการท่ีสัมพนัธ์กบัวิชาชีพในการวางแผน  แกปั้ญหา 

และจัดการทรัพยากรในการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในการพฒันาวิชาการ ริเร่ิม ส่ิงใหม่ 

มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้น และหมู่คณะ เป็นอิสระในการปฏิบติังานท่ีซับซ้อนหรือจดัการงานผูอ่ื้น 

มีส่วนร่วมท่ีเก่ียวกับการวางแผน การประสานงานและการประเมินผล รวมทั้ งมีคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการทาํงาน 
 

2. การจดัการศึกษาและเวลาเรียน 
 

2.1 การจดัการศึกษาในระบบปกติสาํหรับผูเ้ขา้เรียนท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

(ปวช.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชา และสาขาวิชาตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด ใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา 

ส่วนผูเ้ขา้เรียนท่ีสําเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผูเ้ขา้เรียนท่ีสําเร็จการศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าต่างประเภทวิชา และสาขาวิชาท่ีกาํหนด ใชร้ะยะเวลา

ประมาณ 3 ปีการศึกษา 

2.2 การจดัเวลาเรียนใหด้าํเนินการ ดงัน้ี 

 2.2.1 ในปีการศึกษาหน่ึง ๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค 

ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ โดยมีเวลาเรียน และจาํนวนหน่วยกิตตามท่ีกาํหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ

สถาบนัอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนไดอี้กตามท่ีเห็นสมควร 

 2.2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัเปิดทาํการสอน 

ไม่นอ้ยกวา่สัปดาห์ละ 5 วนั ๆ ละไม่เกิน 7 ชัว่โมง โดยกาํหนดใหจ้ดัการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที 
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3. หน่วยกติ 
 

 ใหมี้จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร ระหวา่ง 83 - 90 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ ์ดงัน้ี 

3.1 รายวชิาทฤษฎีท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่นอ้ยกวา่ 18 ชัว่โมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.2 รายวิชาปฏิบติัท่ีใชเ้วลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบติัในห้องปฏิบติัการ ไม่นอ้ยกวา่ 36 ชัว่โมง 

เท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.3 รายวิชาปฏิบติัท่ีใช้เวลาในการฝึกปฏิบติัในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง 

เท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.4 รายวชิาท่ีใชใ้นการศึกษาระบบทวภิาคี ไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.5 การฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า 

320 ชัว่โมง เท่ากบั 4 หน่วยกิต 

3.6 การทาํโครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 

4. โครงสร้าง 
 

 โครงสร้างของหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา 

และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ดงัน้ี 

4.1 หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

 4.1.1 กลุ่มทกัษะภาษาและการส่ือสาร 

  1) กลุ่มวชิาภาษาไทย 

  2) กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 

 4.1.2 กลุ่มทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา 

1) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 

2) กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ 

 4.1.3 กลุ่มทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวติ 

1) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 

2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

4.2 หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ   

 4.2.1 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพื้นฐาน 

 4.2.2 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ 

 4.2.3 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก 

 4.2.4   ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 

 4.2.5 โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ 

4.3 หมวดวชิาเลือกเสรี 

4.4 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร  
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 จาํนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลกัสูตร ให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นโครงสร้างของ

แต่ละประเภทวิชา และสาขาวิชา รายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถ 

จดัตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลักสูตร และหรือพฒันาได้ตามความเหมาะสมตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งกาํหนด

รหสัวชิา จาํนวนหน่วยกิต และจาํนวนชัว่โมงเรียนตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 
 

5. การฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 
 

เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน 

กบัภาคการผลิต และหรือภาคบริการ หลงัจากท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ภาคทฤษฎี และการฝึกหดัหรือฝึกปฏิบติัเบ้ืองตน้

ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันแล้วระยะเวลาหน่ึง ทั้ งน้ี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู เ้รียนได้เรียนรู้ 

จากประสบการณ์จริง ไดส้ัมผสักบัการปฏิบติังานอาชีพ เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั และบรรยากาศ

การทาํงานร่วมกนั ส่งเสริมการฝึกทกัษะการส่ือสาร การใชเ้หตุผล การคิดวิเคราะห์ การแกปั้ญหาและการจดัการ 

การเผชิญสถานการณ์ ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนทาํได ้คิดเป็น ทาํเป็น และเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง  ตลอดจนเกิดความ

มัน่ใจ และเจตคติท่ีดีในการทาํงาน และการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจดัฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ 

ตอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี 

5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้มีการฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ ในรูปของ 

การฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ โดยใชเ้วลารวมไม่นอ้ยกว่า 

320 ชั่วโมง กาํหนดให้มีค่าเท่ากบั 4 หน่วยกิต โดยให้นาํรายวิชาในหมวดวิชาชีพท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบั

ลกัษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐได ้โดยใชเ้วลารวมกบั

การฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน 

5.2 การตดัสินผลการเรียน และใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวชิาอ่ืน 
 

6. โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ 
 

เป็นรายวิชาท่ีเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์ 

จากส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ ลงมือปฏิบติัด้วยตนเองตามความถนัด และความสนใจในลกัษณะงานวิจยั ตั้งแต่การเลือก

หวัขอ้หรือเร่ืองท่ีจะศึกษาคน้ควา้ การวางแผน การกาํหนดขั้นตอนการดาํเนินการ การดาํเนินงาน การประเมินผล 

และการจัดทาํรายงาน ซ่ึงอาจทาํเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กับลักษณะของโครงการนั้ น ๆ 

โดยการจดัทาํโครงการดงักล่าวตอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี 

6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัต้องจดัให้ผูเ้รียนจดัทาํโครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ 

ในภาคเรียนท่ี 3 และหรือภาคเรียนท่ี 4 รวมจาํนวน 4 หน่วยกิต ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 216 ชั่วโมง 

ทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหมี้ชัว่โมงเรียน 4 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ กรณีท่ีใชร้ายวชิาเดียว 
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 หากจดัให้มีโครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ 2 รายวิชา คือ โครงการ 1 และโครงการ 2 ให้สถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบนั จดัใหมี้ชัว่โมงเรียนต่อสัปดาห์ท่ีเทียบเคียงกบัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ 

6.2 การตดัสินผลการเรียน และใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวชิาอ่ืน  
 

7. การศึกษาระบบทวภิาค ี
 

 การศึกษาระบบทวิภาคีเป็นรูปแบบการจดัการศึกษาท่ีเกิดจากข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบนักบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผูเ้รียนใช้เวลาส่วนหน่ึง 

ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจดัการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิต และ

พฒันากาํลงัคนท่ีตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้ตามจุดหมายของหลกัสูตร สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ

สถาบนั ตอ้งนาํรายวิชาทวิภาคีในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือก ไปร่วมกาํหนดรายละเอียดของรายวิชา ไดแ้ก่ 

จุดประสงคร์ายวชิา สมรรถนะรายวชิา คาํอธิบายรายวชิา เวลาท่ีใชฝึ้กและจาํนวนหน่วยกิต ให้สอดคลอ้งกบั

ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้ งสมรรถนะวิชาชีพ 

ของสาขางาน พร้อมจดัทาํแผนฝึกอาชีพ การวดัและประเมินผลในแต่ละรายวิชา ทั้งน้ี อาจนาํรายวิชาชีพอ่ืน 

ในหมวดทกัษะวชิาชีพไปจดัร่วมดว้ยก็ได ้

 จาํนวนหน่วยกิต และจาํนวนชัว่โมงท่ีใช้ฝึกอาชีพของแต่ละรายวิชาทวิภาคี ให้เป็นไปตามท่ีหลกัสูตร

กาํหนด และใหร้ายงานการพฒันารายวชิาใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
 

8. การเข้าเรียน 
 

  ผูเ้ขา้เรียนตอ้งมีพื้นความรู้ และคุณสมบติั ดงัน้ี 

  8.1 พื้นความรู้  

   สําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือสําเร็จการศึกษา 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

   ผูเ้ขา้เรียนท่ีสาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผูส้ําเร็จการศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพต่างประเภทวิชา และสาขาวิชาท่ีกาํหนด ตอ้งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

ใหค้รบตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรแต่ละประเภทวชิา และสาขาวชิา 

   การเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวชิาชีพ ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร สาขาวิชา 

และการตัดสินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา 

และการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 

  8.2 คุณสมบติั  

 คุณสมบติัของผูเ้ขา้เรียน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการจดัการศึกษา และ

การประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

9. การประเมนิผลการเรียน 
 

 เนน้การประเมินสภาพจริง ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการจดัการศึกษา

และการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 
 

10.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
 

  10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้มีกิจกรรมเสริมหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง 

ต่อสัปดาห์ทุกภาคเรียน เพื่อพฒันาวชิาการ และวชิาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินยัของตนเอง 

การต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์การทาํงาน ปลูกฝังจิตสํานึก และ

เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ใช้กระบวนการกลุ่มในการทาํประโยชน์ต่อชุมชน และทอ้งถ่ิน 

รวมทั้งการทะนุบาํรุงขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม โดยการวางแผนลงมือปฏิบติั ประเมินผล และปรับปรุง

การทาํงาน ทั้งน้ี สาํหรับนกัเรียนอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีสถานประกอบการจดัข้ึน 

10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลกัสูตรให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการจดัการศึกษา 

และการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 
 

11. การจดัแผนการเรียน  
 

การจัดทาํแผนการเรียน เป็นการกาํหนดรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรท่ีจะดาํเนินการสอน 

ในแต่ละภาคเรียน โดยจดัอตัราส่วนการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบติัในหมวดทกัษะวิชาชีพ ประมาณ 

40 : 60 ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัลกัษณะหรือกระบวนการจดัการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวชิา ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

11.1 จดัรายวชิาในแต่ละภาคเรียน โดยคาํนึงถึงรายวิชาท่ีตอ้งเรียนตามลาํดบัก่อน-หลงั ความง่าย-ยาก

ของรายวิชา ความต่อเน่ือง และเช่ือมโยงสัมพนัธ์กันของรายวิชา รวมทั้งรายวิชาท่ีสามารถบูรณาการ 

จดัการศึกษาร่วมกนัเพื่อเรียนเป็นงาน และหรือช้ินงานในแต่ละภาคเรียน 

11.2 จดัให้ผูเ้รียนได้เลือกเรียนรายวิชาชีพเลือก และวิชาเลือกเสรี ตามความถนัด ความสนใจ 

เพือ่สนบัสนุนการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ 

11.3 รายวิชาทวิภาคี หรือการนาํรายวิชาไปเรียน และฝึกในสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการ 

ให้ประสานงานร่วมกบัสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการเพื่อพิจารณา กาํหนดรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีตรงกบั

ลกัษณะงานของสถานประกอบการ/แหล่งวทิยาการนั้น ๆ 

11.4 รายวชิาโครงการ สามารถจดัให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 3 หรือ 4 คร้ังเดียว

จาํนวน 4 หน่วยกิต หรือจดัให้ลงทะเบียนเรียนเป็น 2 คร้ัง คือ ภาคเรียนท่ี 3 และภาคเรียนท่ี 4 รวม 4 หน่วยกิต 

ตามเง่ือนไขของหลกัสูตรนั้น ๆ 

11.5 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร ให้กาํหนดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรไวใ้นแต่ละภาคเรียน โดยนักศึกษา 

ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
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11.6 จาํนวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภาคเรียน ในแต่ละภาคเรียนปกติ สําหรับการลงทะเบียน 

เตม็เวลา ให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส่วนการลงทะเบียนเรียน

ในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 12 หน่วยกิต ทั้งน้ี เวลาในการจดัการเรียนการสอนโดยเฉล่ีย 

ไม่ควรเกิน 35 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
 

12.  การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 

12.1 ไดร้ายวชิา และจาํนวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาทกัษะชีวิต หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ และ

หมวดวชิาเลือกเสรี ครบถว้นตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียน

ท่ีสถานศึกษากาํหนด 

12.2 ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 2.00 

12.3 ผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

12.4 ได้เข้าร่วมปฏิบติักิจกรรมเสริมหลักสูตร และ “ผ่าน” ทุกภาคเรียน ตามแผนการเรียน 

ท่ีสถานศึกษากาํหนด 
 

13.  การพฒันารายวชิาในหลกัสูตร 
 

13.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพฒันารายวิชาเพิ่มเติม 

ในแต่ละกลุ่มวิชาของหมวดวิชาทกัษะชีวิต ในลกัษณะจาํแนกเป็นรายวิชาหรือลกัษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได ้

โดยผสมผสานเน้ือหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชา

วิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 

โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มวิชานั้น ๆ เพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคข์องหมวดวิชาทกัษะชีวิต 

13.2 หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถปรับปรุงรายละเอียด

ของรายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในแผนการจัดการเรียนรู้ และหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม 

ในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือกได้ โดยพิจารณาจากจุดประสงค์สาขาวิชา และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ

สาขาวิชา ตลอดจนความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

13.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถพฒันารายวิชาเพิ่มเติมได ้

ตามความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ ชุมชน ทอ้งถ่ิน หรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และหรือเพื่อการศึกษาต่อ 

ทั้งน้ี การกาํหนดรหสัวชิา จาํนวนหน่วยกิต และจาํนวนชัว่โมงเรียนใหเ้ป็นไปตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด 
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14.  การปรับปรุงแก้ไข พฒันารายวชิา กลุ่มวชิา และการอนุมตัหิลกัสูตร 
 

14.1 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระสําคัญของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ให้เป็นหนา้ท่ีของสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สถาบนัการอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.2 การอนุมติัหลกัสูตร ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.3 การประกาศใชห้ลกัสูตรใหท้าํเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

14.4 การพฒันารายวชิาหรือกลุ่มวชิาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถดาํเนินการได ้

โดยตอ้งรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
 

15.  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 

 ใหทุ้กหลกัสูตรกาํหนดระบบประกนัคุณภาพไวใ้หช้ดัเจน อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย 4 ประเด็น คือ 

15.1 คุณภาพของผูส้าํเร็จการศึกษา 

15.2 การบริหารหลกัสูตร 

15.3 ทรัพยากรการจดัการอาชีวศึกษา 

15.4 ความตอ้งการกาํลงัคนของตลาดแรงงาน 
 

ใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาจดัให้มีการประเมิน

เพื่อพฒันาหลกัสูตรท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบอยา่งต่อเน่ือง อยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 
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ท-ป-น 1 2 3 4 - 5 6 7 8 

 

ช่ือวิชา 

ลําดบัทีวิ่ชา  01-99 

3 0 0 0 

 

3 0 0 1 

 

3 X 0 0 

 

วิชาเรียนร่วม 

หมวดวิชาทกัษะชีวิต 

11  กลุ่มวิชาภาษาไทย 

12 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

13 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

14 กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ 

15 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ 

16 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

17-19 กลุ่มวิชาบูรณาการ  

20 กลุ่มกิจกรรม 

9X กลุ่มวิชาเลือกเสรี 

       

สาขาวิชา/วิชาเรียนร่วม กลุ่มวิชา 

หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ 

กลุ่มทกัษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ 

กลุ่มทกัษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

10 กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสตูร (การจัดการอาชีพ) 

20  กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสตูร  

 (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

00 วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพประเภทวิชา 

10 วิชาชีพพ้ืนฐาน (ร่วมประเภทวิชา) 

0X วิชาชีพพ้ืนฐาน (ร่วมกลุ่ม/สาขาวิชา) 

หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ 00 วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพสาขาวิชา 

10 กลุ่มทกัษะวิชาชีพพ้ืนฐานสาขาวิชา  

20 กลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะ 

21-49 กลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือก 

51-79 กลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี) 

80 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณท์กัษะวิชาชีพ 

85 กลุ่มวิชาโครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพ 

9X กลุ่มวิชาชีพเลือกเสรี  

-  รายวิชาพัฒนาโดยส่วนกลาง     * รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา 

ประเภทวิชา 

1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  6 ประเภทวิชาประมง 

2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว 

3 ประเภทวิชาศิลปกรรม  8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

4 ประเภทวิชาคหกรรม  9 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม   การสือ่สาร 

 
หลกัสูตร 3  หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสงู  (ปวส.) 

 

3 X X X 

 

สาขาวิชา 

0  วิชาเรียนร่วม 

17 ทกัษะการคิดฯ 

18 ทกัษะทางสงัคมฯ 

19 ทกัษะชีวิต 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

 

จุดประสงค์ 
 

 

1. เพื่อใหส้ามารถส่ือสารดว้ยการใชภ้าษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืน 

2. เพื่อใหส้ามารถคิด คน้ควา้แกปั้ญหาโดยใชห้ลกัทางวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

3. เพื่อให้สามารถปฏิบติัตนตามหลกัธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ วฒันธรรม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การปกครอง การอยูร่่วมกนัในสังคม ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 

4. เพื่อเสริมสร้างทกัษะชีวติ และพฒันาสุขภาพบนพื้นฐานของการเจริญเติบโต และพฒันาการของมนุษย ์

5. เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู้ไดอ้ย่างเป็นระบบ และนาํไปใช้ในการดาํรงชีวิตและเป็นพื้นฐาน

ในการศึกษาวชิาชีพ 

6. เพื่อใหส้ามารถบูรณาการการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ พฒันาการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

7. เพื่อใหต้ระหนกัในคุณค่าของศิลปวฒันธรรม ความเป็นมนุษย ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวนิยั เป็นผูมี้ความรับผดิชอบต่อสังคม 
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กรอบมาตรฐานสมรรถนะ หมวดวชิาทักษะชีวติ 
 

หมวดวชิาทกัษะชีวติเสริมสร้างความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ใหค้วามสาํคญัต่อการจดัองคค์วามรู้ และทกัษะ

เพื่อใหผู้เ้รียนทุกประเภทวชิามีความรู้ความสามารถใชท้กัษะการส่ือสาร การคิด การวิเคราะห์ การแกปั้ญหา 

การตัดสินใจ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และบูรณาการความรู้เพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจาํวนั 

และการประกอบอาชีพได ้ดงัน้ี 

 

หน่วยสมรรถนะ สมรรถนะย่อย 

กลุ่มวิชาภาษาไทย  

1. ฟัง และดูสารในชีวติประจาํวนั 

    และในงานอาชีพ 

- ฟัง และดูข่าว สารคดีหรือบนัเทิงคดี 

- ฟังคาํสัง่หรือขอ้แนะนาํการปฏิบติังาน 

- ฟัง และดูสารในงานอาชีพจากส่ือบุคคล ส่ือส่ิงพิมพ ์

- ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

 

2. พดูในชีวติประจาํวนัและในงานอาชีพ - พดูส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีกาํหนด 

- นาํเสนอผลงานหรือบรรยายสรุป 

- พดูแนะนาํการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ ผลงานหรือผลิตภณัฑ ์

- พดูสาธิตขั้นตอนการปฏิบติังาน การใชผ้ลิตภณัฑ ์หรือกระบวนการผลิต

ช้ินงาน 

- พดูเสนอขายสินคา้ และบริการ 

- พดูติดต่อกิจธุระ ขอความอนุเคราะห์ สนทนาทางโทรศพัท ์สมัภาษณ์งาน 

 

3. อ่านสารในชีวติประจาํวนั                   

และในงานอาชีพ 

- อ่านข่าว บทความ หรือสารคดีจากส่ือส่ิงพิมพห์รือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  

- อ่านวรรณกรรมหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นภาษาท่ีส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และค่านิยม 

- อ่านคู่มือการปฏิบติังาน คู่มือการใชอุ้ปกรณ์ หรือรายละเอียด               

ของผลิตภณัฑ ์

- อ่านประกาศรับสมคัรงาน ขอ้ความโฆษณาจากส่ือส่ิงพิมพห์รือ             

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

 

4. เขียนเชิงวชิาการ - เขียนยอ่ความ 

- เขียนเรียงความ 

- เขียนโครงการ 

- เขียนรายงานวชิาการ 
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หน่วยสมรรถนะ สมรรถนะย่อย 

5. เขียนเชิงกิจธุระ - เขียนจดหมายสมคัรงาน 

- เขียนบนัทึกขอ้ความในหน่วยงาน 

- เขียนรายงานการประชุม 

- กรอกแบบฟอร์มเอกสารประเภทต่าง ๆ 

- เขียนแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ 

 

6. เขียนเชิงธุรกิจ - เขียนประชาสมัพนัธ์ในงานอาชีพ 

 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  

1. ฟัง – ดู ขอ้ความ/เร่ืองในชีวติประจาํวนั

และในงานอาชีพ 

- ฟังบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

- ดูภาพยนตร์ สารคดีสั้น ๆ จากส่ือโสตทศัน ์

- ฟังคาํสัง่ คาํขอร้อง คาํแนะนาํ คาํบอกตาํแหน่ง/ท่ีตั้ง คาํบอกทิศทาง 

คาํอธิบายในสถานการณ์ท่ีใชใ้นชีวติประจาํวนั 

- ฟัง - ดูการอธิบาย การใหข้อ้มูลเก่ียวกบังานธุรกิจบริการ การนาํเสนอ 

สาธิตขั้นตอนการปฏิบติังานของสถานการณ์ในงานอาชีพ 

 

2. พดูส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  

 ในชีวติประจาํวนั และในงานอาชีพ 

- สนทนาโตต้อบ แลกเปล่ียนขอ้มูลไดต้ามวตัถุประสงคข์องการส่ือสาร    

ในสถานการณ์ท่ีกาํหนด  

- ใชภ้าษาในการใหค้าํสัง่/คาํแนะนาํ 

- สาธิตเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ส่ิงประดิษฐ ์การบริการในงานอาชีพ 

- นาํเสนอ (Presentation) ผลงาน โครงงาน ส่ิงประดิษฐ ์

- รายงานเร่ืองท่ีกาํหนด สินคา้ บริการในงานอาชีพ /ในชุมชน 

 

3. อ่านเร่ืองทัว่ไปในชีวติประจาํวนั         

และในงานอาชีพ 

- อ่านคาํสัง่ ประโยค ขอ้ความ เร่ืองต่าง ๆ ท่ีพบในชีวติประจาํวนั 

- อ่านขอ้มูลข่าวสาร บทความในงานอาชีพต่าง ๆ 

- อ่านคู่มือการปฏิบติังาน กฎระเบียบ แบบฟอร์มต่าง ๆ ตาราง แผนภาพ  

แผนภูมิ 

- อ่านคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบติั ขั้นตอนการทาํงาน 

- อ่านขอ้มูลคุณสมบติัเฉพาะทางเทคนิคของสินคา้ เคร่ืองมืออุปกรณ์        

ในงานอาชีพ คาํศพัทเ์ทคนิคในงานอาชีพ 

 

4. เขียนใหข้อ้มูลในชีวติประจาํวนั          

และในงานอาชีพ 

- เขียนโตต้อบทางสงัคม 

- เขียนใหข้อ้มูลบุคคล 

- เขียนจดหมายส่วนตวั 

- เขียนจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
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หน่วยสมรรถนะ สมรรถนะย่อย 

- เขียนบนัทึกยอ่ / ขอ้ความสั้น ๆ ในโอกาสต่าง ๆ 

- กรอกใหข้อ้มูลในแบบฟอร์มต่าง ๆ ใบสมคัรงาน ใบสมคัรสมาชิกต่าง ๆ 

ใบขอรับทุน ใบสมคัรเขา้ศึกษา ใบสมคัรสอบ ฯลฯ 

- เขียนใหข้อ้มูลในเอกสารการปฏิบติังานในงานอาชีพต่าง ๆ 

- เขียนบนัทึกยอ่ รายงานสั้น ๆ 

- เขียนจดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ 

 

5. ใชภ้าษาส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 

     ของไทย และของเจา้ของภาษา 

- ใชภ้าษาไดเ้หมาะสมตามมารยาททางสงัคมและวฒันธรรม                   

ของเจา้ของภาษา 

 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันา 

 ทกัษะทางภาษา     

- ใช ้ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้ดว้ยตนเองหรือฝึกฝนกบัเพ่ือน 

- ใช ้ICT พฒันาทกัษะการฟัง- ดู พดู อ่าน การเขียน 

 

7. ใชท้กัษะกระบวนการเรียนรู้ และ 

 การแสวงหาความรู้ เพ่ือการเรียนรู้ 

 ตลอดชีวติ 

- ใชก้ลยทุธ์การเรียนรู้ สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย     

เพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสาร และการประกอบอาชีพ 

 

กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์  

1. บูรณาการกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

    เพ่ือใชใ้นชีวติประจาํวนั การศึกษา และ

งานอาชีพ 

- แสดงความรู้และสาํรวจตรวจสอบกระบวนการทางวทิยาศาสตร์            

ในการแสวงหาความรู้/แกปั้ญหา 

- แสดงความรู้และสาํรวจตรวจสอบกระบวนการทางวทิยาศาสตร์            

ในการทาํโครงงานวทิยาศาสตร์ 

 

2. บูรณาการความรู้ทางฟิสิกส์ 

     เพ่ือใชใ้นชีวติประจาํวนั การศึกษา 

 และงานอาชีพ 

- แสดงความรู้และปฏิบติัเก่ียวกบัการวดัปริมาณทางฟิสิกส์ 

- แสดงความรู้และสาํรวจตรวจสอบเร่ืองเวกเตอร์ 

- แสดงความรู้และสาํรวจตรวจสอบเร่ืองแรง 

- แสดงความรู้และสาํรวจตรวจสอบเร่ืองการเคล่ือนท่ี 

- แสดงความรู้และสาํรวจตรวจสอบเร่ืองงาน พลงังานและกาํลงั 

- แสดงความรู้และสาํรวจตรวจสอบเร่ืองคล่ืน 

- แสดงความรู้และสาํรวจตรวจสอบเร่ืองไฟฟ้า 

- แสดงความรู้และสาํรวจตรวจสอบเร่ืองความร้อน 

- แสดงความรู้เร่ืองนาโนเทคโนโลย ี

- ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการศึกษาวทิยาศาสตร์ในงานอาชีพ 
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3. บูรณาการความรู้ทางเคมี 

     เพ่ือใชใ้นชีวติประจาํวนั การศึกษา 

     และงานอาชีพ 

- แสดงความรู้และสาํรวจตรวจสอบเร่ืองสารและสมบติัของสาร 

- แสดงความรู้และสาํรวจตรวจสอบกรด เบสและเกลือ 

- แสดงความรู้และสาํรวจตรวจสอบสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

- แสดงความรู้และสาํรวจตรวจสอบพอลิเมอร์ 

- แสดงความรู้และสาํรวจตรวจสอบสารเคมี  

- แสดงความรู้และสาํรวจตรวจสอบสารชีวโมเลกลุ 

- ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการศึกษาวทิยาศาสตร์ในงานอาชีพ 

 

4. บูรณาการความรู้ทางชีววทิยา 

     เพ่ือใชใ้นชีวติประจาํวนั การศึกษา      

และงานอาชีพ 

- แสดงความรู้และสาํรวจตรวจสอบเร่ืองหน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวติ 

- แสดงความรู้และสาํรวจตรวจสอบเร่ืองระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวติ 

- แสดงความรู้และสาํรวจตรวจสอบเร่ืองการจาํแนกส่ิงมีชีวติ 

- แสดงความรู้และสาํรวจตรวจสอบเร่ืองพนัธุกรรม 

- ประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองเทคโนโลยชีีวภาพ 

- ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการศึกษาวทิยาศาสตร์ในงานอาชีพ 

 

5. บูรณาการความรู้ทางส่ิงแวดลอ้ม 

    และพลงังาน เพ่ือใชใ้นชีวติประจาํวนั 

การศึกษา และงานอาชีพ 

- แสดงความรู้และสาํรวจตรวจสอบเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 

- แสดงความรู้และสาํรวจตรวจสอบ เร่ืองการอนุรักษพ์ลงังาน 

- ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการศึกษาวทิยาศาสตร์ในงานอาชีพ 

 

กลุ่มวิชาคณติศาสตร์  

1. แสดงจาํนวน และการใชจ้าํนวน 

 ในชีวติประจาํวนั 

- ดาํเนินการเก่ียวกบัจาํนวนจริงท่ีเป็นจาํนวนตรรกยะ 

- ดาํเนินการเก่ียวกบัอตัราส่วน สดัส่วน และร้อยละ 

- ดาํเนินการเก่ียวกบัจาํนวนจริงท่ีอยูใ่นรูปเลขยกกาํลงัท่ีมีเลขช้ีกาํลงั       

เป็นจาํนวนตรรกยะ 

- ดาํเนินการเก่ียวกบัจาํนวนจริงท่ีอยูใ่นรูปลอการิทึม 

- ดาํเนินการเก่ียวกบัจาํนวนเชิงซอ้นในรูปพิกดัฉาก และพิกดัเชิงขั้ว 

- ดาํเนินการเก่ียวกบัการแปรผนั 

 

2. วเิคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึนจาก 

 การดาํเนินการของจาํนวนและ

ความสมัพนัธ์ ระหวา่งการดาํเนินการ 

ต่าง ๆ และใชใ้นการแกปั้ญหา 

- ประยกุตใ์ชอ้ตัราส่วน สดัส่วน และร้อยละในงานอาชีพ 

- ประยกุตก์ารดาํเนินการจาํนวนเชิงซอ้นในรูปพิกดัฉากและพิกดัเชิงขั้ว    

ในงานอาชีพ 

- ประยกุตใ์ชจ้าํนวนเชิงซอ้นท่ีอยูใ่นรูปเลขยกกาํลงั และรูปกรณฑ ์           

ในงานอาชีพ 

- ประยกุตใ์ชก้ารแปรผนัในงานอาชีพ 
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3. วดั หน่วยของการวดั และคาดคะเน      

ส่ิงท่ีตอ้งการวดั 

- ประมาณค่า ความยาว พ้ืนท่ีพ้ืนท่ีผิวและปริมาตรในหน่วยมาตราวดัต่าง ๆ 

- วดั และเปรียบเทียบความยาว พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรในหน่วย   

มาตราวดัต่าง ๆ 

- คาดคะเนระยะทาง และความสูงโดยใชค้วามรู้เร่ืองอตัราส่วนตรีโกณมิติ

ของมุมท่ีกาํหนด 

- คาดคะเนการหาพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรของส่ิงท่ีตอ้งการวดัท่ีไม่ใช่

รูปทรงเรขาคณิตโดยใชค้วามรู้เร่ือง พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิว และปริมาตร 

 

4. แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั - ประยกุตก์ารวดั โดยใชค้วามรู้เร่ืองอตัราส่วนตรีโกณมิติ 

- ใชค้วามรู้เก่ียวกบัความยาวพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิว และปริมาตร แกปั้ญหา 

ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 

5. วเิคราะห์รูปแบบ เรขาคณิตสองมิติ และ

สามมิติ และใชแ้บบจาํลองทางเรขาคณิต  

(Geometric Model) ในการแกปั้ญหา 

- แกปั้ญหาเก่ียวกบัรูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิต 

- ประยกุตค์วามรู้เก่ียวกบัเสน้ตรงระนาบ รูปเรขาคณิต และรูปทรง

เรขาคณิตในการออกแบบลวดลาย 

- ดาํเนินการเก่ียวกบัเสน้ตรงระยะห่าง และสมการเสน้ตรง 

- ดาํเนินการเก่ียวกบัภาคตดักรวย 

- ดาํเนินการเก่ียวกบัเวคเตอร์ 

- ขยายส่วน และยอ่ส่วนของภาพ 

 

6. วเิคราะห์แบบรูป (Pattern)  

     ความสมัพนัธ์ และฟังกช์นัต่าง ๆ 

- มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเซตการดาํเนินการของเซต และนาํไป

ประยกุตใ์ช ้

- มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการดาํเนินการของเมทริกซ์ และนาํไป

ประยกุตใ์ช ้

- ประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัเมทริกซ์ และการคาํนวณค่าดีเทอร์มิแนนต ์  

ของเมทริกซ์ 

- ดาํเนินการเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ และฟังกช์นัในรูปต่าง ๆ 

- ดาํเนินการเก่ียวกบัลาํดบัเลขคณิต และลาํดบัเรขาคณิต 

- ดาํเนินการเก่ียวกบัลิมิตของฟังกช์นัอนุพนัธ์ของฟังกช์นัพีชคณิต            

และอินทิกรัลฟังกช์นัพีชคณิต 

- ดาํเนินการเก่ียวกบัการแยกเศษส่วนยอ่ย 

- ดาํเนินการ และคาํนวณเก่ียวกบัฟังกช์นัตรีโกณมิติ 
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7. ใชนิ้พจน ์สมการ อสมการ กราฟและ

แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์อ่ืน ๆ      

แทนสถานการณ์ต่าง ๆ แปลความหมาย

และนาํไปใชแ้กปั้ญหา 

- นาํความรู้เก่ียวกบัแผนภาพ เวนน-์ออยเลอร์ (Venn-Euler Diagram)       

ไปใชแ้กปั้ญหาเก่ียวกบัการหาจาํนวนสมาชิกของเซตจาํกดั 

- นาํความรู้เก่ียวกบัสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว ระบบสมการเชิงเสน้       

สองตวัแปรไปใชใ้นสถานการณ์หรือปัญหาท่ีกาํหนด 

- นาํความรู้เก่ียวกบัอสมการเชิงเสน้ไม่เกินสองตวัแปรไปใชใ้นสถานการณ์

หรือปัญหาท่ีกาํหนด 

- ประยกุตใ์ชค้วามสมัพนัธ์หรือฟังกช์นัในสถานการณ์หรือปัญหาท่ีกาํหนด 

- ใชค้วามรู้เก่ียวกบัการหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต           

และอนุกรมเรขาคณิต โดยใชสู้ตร และการประยกุต ์

- ประยกุตใ์ชก้ราฟของอสมการในสถานการณ์หรือปัญหาท่ีกาํหนด 

- ประยกุตใ์ชฟั้งกช์นัตรีโกณมิติในสถานการณ์หรือปัญหาท่ีกาํหนด 

- นาํความรู้เก่ียวกบัสมการกาํลงัสองตวัแปรเดียวไปใชใ้นสถานการณ์หรือ

ปัญหาท่ีกาํหนด 

 

 

8. ใชว้ธีิการทางสถิติและความรู้เก่ียวกบั

ความน่าจะเป็นในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

การคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล   

และการตดัสินใจแกปั้ญหา 

- สาํรวจและจดัหมวดหมู่ขอ้มูลอยา่งง่าย 

- ใชค้วามรู้เก่ียวกบัค่ากลางกบัขอ้มูลท่ีกาํหนด 

- วเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ หาตาํแหน่งของขอ้มูล และการวดัการกระจาย

ของขอ้มูล 

- ใชค้วามรู้เก่ียวกบัแบบแผนการทดลองท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์        

หรือปัญหาท่ีกาํหนด 

- วเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนและใชส้ถิติไดเ้หมาะสมกบัแบบแผน         

การทดลอง 

- นาํความรู้เก่ียวกบักระบวนการทางสถิติไปใชใ้นการวจิยัเบ้ืองตน้ 

- ดาํเนินการความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ และนาํผลไปใชใ้นการคาดการณ์ 

- ใชข้อ้มูลข่าวสาร ค่าสถิติ และค่าสถิติท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูล           

ในการตดัสินใจ 

- นาํความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็นไปใชใ้นการตดัสินใจ และแกปั้ญหา 

 

9. ส่ือความหมาย แกปั้ญหา ใหเ้หตผุล 

 ทางคณิตศาสตร์ และการนาํเสนอ 

เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ 

และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ            

 มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค ์

- ใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ เก่ียวกบัการแกปั้ญหาและการใหเ้หตุผล         

ในสถานการณ์จริง 

- ส่ือความหมาย แปลความ และนาํเสนอขอ้มูลทางคณิตศาสตร์ 

- ประยกุตค์วามรู้และทกัษะเก่ียวกบัเซต และฟังกช์นัต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

- ประยกุตค์วามรู้และทกัษะเก่ียวกบัจาํนวนเชิงซอ้นในงานอาชีพ 
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 - ประยกุตค์วามรู้และทกัษะเก่ียวกบัภาคตดักรวยในงานอาชีพ 

- ประยกุตค์วามรู้และทกัษะเก่ียวกบัแคลคูลสัในงานอาชีพ 

- ใชค้วามรู้และทกัษะเก่ียวกบัดีเทอร์มิแนนตห์าคาํตอบของระบบสมการ

เชิงเสน้ 

- ใชค้วามรู้เก่ียวกบัการออกแบบคณิตศาสตร์ในชีวติประจาํวนั   

คณิตศาสตร์กบัการประกอบอาชีพไปเช่ือมโยงกบัวชิาชีพ 

- ประยกุตก์ระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการวางแผน การออกแบบ

ประดิษฐคิ์ดคน้ส่ิงใหม่ ๆ ในงานอาชีพ 

 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา  

1. ดาํรงตนตามหลกัธรรม ศีลธรรม 

 จริยธรรม ศาสนพิธีของศาสนา 

- ประยกุตใ์ชแ้บบอยา่งการดาํรงตนของศาสดาในการพฒันาตน และสงัคม 

- ปฏิบติัตามหลกัธรรม ศีลธรรมและจริยธรรมของศาสนา ศาสนพิธี 

พิธีกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ 

- บริหารจิต และเจริญปัญญาตามหลกัปฏิบติัทางศาสนา 

  

2. ดาํรงตนเป็นพลเมืองดี - ประยกุตใ์ชห้ลกัขนบธรรมเนียมประเพณี และค่านิยมท่ีดีของสงัคมไทย  

มาใชใ้นชีวติประจาํวนั 

- ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีภายใตก้ารปกครองระบอบประชาธิปไตย 

- อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขและปฏิบติัตนตามกฎหมาย 

  

3. ประยกุตใ์ชข้อ้มูลทางประวติัศาสตร์    

    การเมืองการปกครอง การธาํรง 

 ความเป็นไทย การอยูร่่วมกนั 

 ในสงัคมไทย และประชาคมอาเซียน 

- แสดงความรู้และใชว้ธีิทางประวติัศาสตร์ในการศึกษาการเมือง            

การปกครอง และความเป็นมาของชาติไทย 

- ธาํรงไวซ่ึ้งความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติไทย 

- แสดงความรู้และปฏิบติัตนพร้อมรับการเป็นประชากรของประชาคม

อาเซียน 

 

4. ใชห้รือประยกุตใ์ชข้อ้มูลทาง 

   ภูมิศาสตร์ และเศรษฐกิจของไทย และ

กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- แสดงความรู้และใชว้ธีิการทางภูมิศาสตร์เพ่ือการศึกษาและพฒันา 

เศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้มของไทย 

- วเิคราะห์ เปรียบเทียบความแตกตา่งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย  

ในแต่ละภูมิภาคกบักลุ่มประชาคมอาเซียน 

- แสดงความรู้และใชห้ลกัการ และกระบวนการสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

เพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในประเทศไทย และกลุ่มประชาคมอาเซียน 

- แสดงความรู้และวเิคราะห์บทบาท และความสาํคญัของความร่วมมือ     

ทางเศรษฐกิจในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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5. นาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ 

 พอเพียงไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

- แสดงความรู้และประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง             

ในการดาํเนินชีวติ วเิคราะห์หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                     

เพ่ือการเป็นพลเมืองดีตามกฎหมาย 

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  

1. ดูแลสุขภาพ (Health Skills) - แสดงความรู้เก่ียวกบัป้องกนั และหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง พฤติกรรมเส่ียง      

ท่ีส่งผลต่อสุขภาพและสุขภาวะ 

- แสดงความรู้เก่ียวกบัการปกป้องสิทธิของตนเองตามกฎหมาย                  

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพในการทาํงาน 

- แสดงความรู้เก่ียวกบัการเป็นผูน้าํ 

- แสดงความรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการเร่ืองการเสริมสร้างสุขภาพ และ

ปกป้องสิทธิของตนเองตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพในการทาํงาน 

 

2. เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

      (Physical Skills) 

- ออกกาํลงักายเพ่ือการเสริมสร้างสุขภาพ 

- แสดงออกถึงการมีนํ้ าใจนกักีฬา 

- มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

- บริหารจดัการโครงการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย                           

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานได ้

 

3. พฒันาทกัษะชีวิต (Life Skills) - แสดงความรู้และสร้าง และรักษาสมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้นได ้

- คิดไตร่ตรองในสถานการณ์ท่ีตอ้งตดัสินใจ 

- ใชชี้วติร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

- คน้หาคุณค่าของตนเอง และเลือกดาํเนินชีวติใหส้อดคลอ้งอยา่งมีความสุข 

- มีกิจนิสยัท่ีคาํนึงถึงความปลอดภยั (Safety First) 
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โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

หมวดวชิาทกัษะชีวติ 
 

หมวดวชิาทกัษะชีวติ ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกติ 
 

ใหเ้ลือกเรียนในลกัษณะเป็นรายวิชา หรือลกัษณะบูรณาการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวิชา เพื่อพฒันาผูเ้รียน

ใหมี้ทกัษะในการปรับตวัและดาํเนินชีวติในสังคมสมยัใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพฒันาตน มีความใฝ่รู้ 

แสวงหา และพฒันาความรู้ใหม่ มีความสามารถในการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและ 

การจดัการ มีทกัษะในการส่ือสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น มีคุณธรรม

จริยธรรม มนุษยสัมพนัธ์ รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในสัดส่วนท่ีเหมาะสมเพื่อให้บรรลุ

จุดประสงคข์องหมวดวชิาทกัษะชีวติ รวมไม่นอ้ยกวา่ 21 หน่วยกิต 
 

1. กลุ่มทกัษะภาษาและการส่ือสาร (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ) 
  

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

3000-1101 ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ 3 - 0 - 3 

 (Thai for Career Communication) 

3000-1102 การเขียนเชิงวชิาชีพ 3 - 0 - 3 

(Career-based Writing) 

3000-1103 ภาษาไทยเพื่อการนาํเสนองาน 3 - 0 - 3 

 (Thai for Presentation) 

3000-1104 การพูดเพื่อส่ือสารงานอาชีพ 3 - 0 - 3 

(Speech for Career Communication) 

3000-1105 การเขียนรายงานการปฏิบติังาน 3 - 0 - 3 

 (On-the-Job Report Writing) 

3000*1101 ถึง 3000*1199  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาไทย * - * - * 

  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

3000-1201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม 3 - 0 - 3 

(English for Business and Social Communication) 

3000-1202 กลยทุธ์การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 2 - 0 - 2 

 (Reading and Writing Strategies) 

3000-1203 ภาษาองักฤษสาํหรับการปฏิบติังาน 2 - 0 - 2 

 (English-on-the-Job) 

3000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0 - 2 - 1 

 (English Project Work) 

3000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นเวบ็ไซต ์ 0 - 2 - 1 

(Web - Based English Learning) 

3000-1206 การสนทนาภาษาองักฤษ 1 3 - 0 - 3 

 (English Conversation 1) 

3000-1207 การสนทนาภาษาองักฤษ 2 3 - 0 - 3 

 (English Conversation 2) 

3000-1208 ภาษาองักฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3 - 0 - 3 

 (Business English for Careers) 

3000-1209 ภาษาองักฤษเทคโนโลยช่ีางอุตสาหกรรม 3 - 0 - 3 

 (English for Industrial Technology) 

3000-1210 ภาษาองักฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 3 - 0 - 3 

(English for Hospitality Industry) 

3000-1211 ภาษาองักฤษธุรกิจไมซ์ 3 - 0 - 3 

(English for MICE Business) 

3000-1212 ภาษาองักฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 3 - 0 - 3 

(English for Advertising and Public Relations) 

3000-1213 ภาษาองักฤษเทคโนโลยอีาหาร 3 - 0 - 3 

(English for Food Technology) 

3000-1214 ภาษาองักฤษสาํหรับงานบริการจดัเล้ียง 3 - 0 - 3 

 (English for Catering Operation) 

3000-1215 ภาษาองักฤษเทคโนโลยแีฟชัน่และส่ิงทอ 3 - 0 - 3 

 (English for Fashion Technology and Textile) 

3000-1216 ภาษาองักฤษธุรกิจอญัมณี 3 - 0 - 3 

 (English for Jewelry Business)  
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป – น 

3000-1217 ภาษาองักฤษเทคโนโลยกีารเกษตร 3 - 0 - 3 

 (English for Agricultural Technology) 

3000-1218 ภาษาองักฤษเทคโนโลยกีารประมง 3 - 0 - 3 

 (English for Fishery Technology) 

3000-1219 ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 3 - 0 - 3 

 (English for Agrotourism) 

3000-1220 ภาษาองักฤษธุรกิจเกษตร 3 - 0 - 3 

 (English for Agribusiness) 

3000-1221 ภาษาองักฤษเพื่อกิจการการบิน 3 - 0 - 3 

 (English for Aviation) 

3000-1222 ภาษาองักฤษทางทะเล 2 - 2 - 3 

 (Maritime English) 

3000-1223 ภาษาองักฤษเทคโนโลยเีมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์ 1 - 4 - 3 

 (English for Mechatronic Technology) 

3000-1224 ภาษาองักฤษสาํหรับการปฏิบติังานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์ 1 - 4 - 3 

 (English on the job for Mechatronic) 

3000-1225 ภาษาองักฤษเทคโนโลยช่ีางอุตสาหกรรมเพื่อระบบขนส่งทางราง 1 - 4 - 3 

 (Industrial Technology English for Rail Transport System) 

3000-1226 ภาษาองักฤษสาํหรับการปฏิบติังานเพื่อระบบขนส่งทางราง 1 - 3 - 2 

 (English on the job for Rail Transport System) 

3000*1201 ถึง 3000*1299  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ * - * - * 

  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

2. กลุ่มทกัษะการคิดและการแก้ปัญหา (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ) 
 

2.1 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

3000-1301 วทิยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการส่ือสาร 2 - 2 - 3 

(Science for Electrical Works and Communication) 

3000-1302 วทิยาศาสตร์เพื่องานเคร่ืองกลและการผลิต 2 - 2 - 3 

(Science for Mechanical Works) 

3000-1303 วทิยาศาสตร์เทคโนโลยยีาง 2 - 2 - 3 

(Science for Rubber Technology) 
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 รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

3000-1304 วทิยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2 - 2 - 3 

(Science for Construction and Interior) 

3000-1305 วทิยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ 2 - 2 - 3 

(Science for Business) 

3000-1306 วทิยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจท่องเท่ียวและการโรงแรม 2 - 2 - 3 

(Science for Tourism and Hospitality) 

3000-1307 วทิยาศาสตร์เพื่องานอาหารและโภชนาการ 2 - 2 - 3 

(Science for Food and Nutrition) 

3000-1308 วทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีฟชัน่และส่ิงทอ 2 - 2 - 3 

(Science for Fashion and Textile Technology) 

3000-1309 วทิยาศาสตร์เพื่องานศิลปะและงานออกแบบ 2 - 2 - 3 

(Science for Arts and Design) 

3000-1310 วทิยาศาสตร์เพื่องานเคร่ืองประดบัอญัมณี 2 - 2 - 3 

(Science for Jewelry) 

3000-1311 วทิยาศาสตร์เพื่องานเกษตรและประมง 2 - 2 - 3 

(Science for Agriculture and Fishery) 

3000-1312 การจดัการทรัพยากร พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2 - 2 - 3 

(Resources Energy and Environmental Management) 

3000-1313 วทิยาศาสตร์และเทคโนยเีพื่อชีวติ 2 - 2 - 3 

(Science and Technology for Life) 

3000-1314 วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ 2 - 2 - 3 

(Science for Quality of Life) 

3000-1315 ชีวติกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ 2 - 2 - 3 

(Life and Modern Technology) 

3000-1316 วทิยาศาสตร์เพื่องานเทคนิคพลงังาน 2 - 2 - 3 

(Science for Energy Technology) 

3000-1317 การวจิยัเบ้ืองตน้ 3 - 0 - 3 

(Intoduction to Research) 

3000-1318 Physics and Chemistry for Aviation 2 – 2 - 3 

3000-1319 ฟิสิกส์เพื่อการเดินเรือ 1 2 - 2 - 3 

 (Physics for Navigation 1) 

3000-1320 ฟิสิกส์เพื่อการเดินเรือ 2 2 - 2 - 3 

 (Physics for Navigation 2) 
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3000*1301 ถึง 3000*1399  รายวชิาในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ * - * - * 

  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

2.2 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

3000-1401 คณิตศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะการคิด 3 - 0 - 3 

 (Mathematics for Thinking Skills Development) 

3000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3 - 0 - 3 

 (Industry Mathematics) 

3000-1403 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3 - 0 - 3 

 (Business Mathematics) 

3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพือ่งานอาชีพ 3 - 0 - 3 

 (Mathematics and Statistics for Careers) 

3000-1405 คณิตศาสตร์เกษตรกรรม 3 - 0 - 3 

 (Agriculture Mathematics) 

3000-1406 แคลคูลสัพื้นฐาน 3 - 0 - 3 

 (Basic Calculus) 

3000-1407 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมพลงังาน 3 - 0 - 3  

(Industry Mathematics) 

3000-1408 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3 - 0 - 3 

 (Statistics and Experimental Design) 

3000-1409 การคิดและการตดัสินใจ 3 - 0 - 3 

 (Thinking and Decision Making) 

3000-1410 Mathematics for Aviation 3 - 0 – 3 

3000-1411 คณิตศาสตร์เพื่อการเดินเรือ 2 - 2 - 3 

 (Mathematics for Navigation) 

3000*1401 ถึง 3000*1499  รายวชิาในกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ * - * - * 

  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

3. กลุ่มทกัษะทางสังคมและการดํารงชีวติ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ) 
 

3.1 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

3000-1501 ชีวติกบัสังคมไทย 3 - 0 - 3 

(Thai Life and Society) 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

3000-1502 เศรษฐกิจพอเพียง 3 - 0 - 3 

(Sufficiency Economy) 

3000-1503 มนุษยสัมพนัธ์กบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 - 0 - 3 

(Human Relations and Sufficiency Economy Philosophy) 

3000-1504 ภูมิฐานถ่ินไทย 3 - 0 - 3 

    (Thai Geographical and Historical Studies) 

3000-1505 การเมืองการปกครองของไทย 3 - 0 - 3 

(Thai Politics and Administration) 

3000-1506 ปัจจยัมนุษยแ์ละกฎหมายการเดินอากาศ 3 - 0 - 3 

(Human Performance and Air Law) 

3000-1507 Aviation Legislation (Civil Aviation Requirements Laws and Regulation) 3 - 0 - 3 

3000*1501 ถึง 3000*1599 รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ * - * - * 

  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

3.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

3000-1601 การพฒันาทกัษะชีวติเพื่อสุขภาพและสังคม 3 - 0 - 3 

(Life skill Development for Health and Society) 

3000-1602 การบริหารจดัการสุขภาพเพื่อภาวะผูน้าํ 3 - 0 - 3 

 (Healthy Management for Leadership) 

3000-1603 พฤติกรรมนนัทนาการกบัการพฒันาตน 3 - 0 - 3 

(Behavioral Recreation  and Self Development) 

3000-1604 เทคนิคการพฒันาสุขภาพในการทาํงาน 2 - 0 - 2 

(Improving  Health  Technique for Careers) 

3000-1605 สุขภาพชุมชน 2 - 0 - 2 

(Community Health) 

3000-1606 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2 - 0 - 2 

(Systematic Thinking) 

3000-1607 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0 - 2 - 1 

(Information for Learning) 

3000-1608 พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0 - 2 - 1 

(Physical Education for Careers) 

3000-1609 ลีลาศเพื่อการสมาคม 0 - 2 - 1 

(Social Dance for Association) 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

3000-1610 คุณภาพชีวติเพื่อการทาํงาน 1 - 0 - 1 

 (Quality of Life for Work) 

3000-1611 Human Factors 3 - 0 - 3 

3000*1601 ถึง 3000*1699  รายวชิาในกลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ * - * - * 

  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 

 ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาท่ีกาํหนด หรือเลือกเรียนจากรายวิชา 

ในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา 

โดยตอ้งไม่เป็นรายวชิาท่ีเคยศึกษามาแลว้ และตอ้งไม่เป็นรายวชิาท่ีกาํหนดให้ศึกษาโดยไม่นบัหน่วยกิตรวม

ในเกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษา 
 

วชิาเลือกเสรี ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ 

3200-9001 กฎหมายธุรกิจ 3 - 0 - 3 

(Business Law) 

สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร 

3201-2108 การภาษีอากร 3 - 0 - 3 

(Taxation) 

กลุ่มวชิาบูรณาการ 

3000-9017 ทกัษะการคิดเชิงระบบ 2 - 2 - 3 

(Systematic Thinking) 

กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 

3000-9201 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2 - 0 - 2 

(Chinese Language and Culture) 

3000-9202 การสนทนาภาษาจีนสาํหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

(Chinese Conversation for Work) 

3000-9203 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 2 - 0 - 2 

(Japanese Language and Culture) 

3000-9204 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นสาํหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

(Japanese Conversation for Work) 

3000-9205 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2 - 0 - 2 

(Korean Language and Culture) 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

3000-9206 การสนทนาภาษาเกาหลีสาํหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

(Korean Conversation for Work) 

3000-9207 ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 2 - 0 - 2 

 (Vietnamese Language and Culture) 

3000-9208 การสนทนาภาษาเวยีดนามสาํหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

 (Vietnamese Language and Culture) 

3000-9209 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2 - 0 - 2 

 (Bahasa Indonesia Language and Culture) 

3000-9210 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียสาํหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

(Bahasa Indonesian Conversation for Work) 

3000-9211 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2 - 0 - 2 

(Malaysian Language and Culture) 

3000-9212 การสนทนาภาษามลายสูาํหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

(Bahasa Malayu Conversation for Work) 

3000-9213 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2 - 0 - 2 

(Burmese Language and Culture) 

3000-9214 การสนทนาภาษาพม่าสาํหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

(Burmese Conversation for Work) 

3000-9215 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2 - 0 - 2 

(Khmer Language and Culture) 

3000-9216 การสนทนาภาษาเขมรสาํหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

(Khmer Conversation for Work) 

3000-9217 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2 - 0 - 2 

(Lao Language and Culture) 

3000-9218 การสนทนาภาษาลาวสาํหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

(Lao Conversation for Work) 

3000-9219 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2 - 0 - 2 

(Filipino Language and Culture) 

3000-9220 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนสาํหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

(Filipino Conversation for Work) 

3000-9221 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2 - 0 - 2 

 (Russian Language and Culture) 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

3000-9222 การสนทนาภาษารัสเซียสาํหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

(Russian Conversation for Work) 

3000-9223 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2 - 0 - 2 

(German Language and Culture) 

3000-9224 การสนทนาภาษาเยอรมนัสาํหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

 (German Conversation for Work) 

3000-9225 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2 - 0 - 2 

(French Language and Culture) 

3000-9226 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสสาํหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

 (French Conversation for Work) 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง 

พุทธศักราช 2557 

 

หมวดวชิาทกัษะชีวติ 
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หน้าว่าง  
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1. กลุ่มทกัษะภาษาและการส่ือสาร 

กลุ่มวชิาภาษาไทย 

 

3000-1101 ภาษาไทยเพ่ือส่ือสารในงานอาชีพ 3 - 0 - 3 

(Thai for Career Communication) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาไทยส่ือสารในงานอาชีพ 

2. สามารถนาํภาษาไทยไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในงานอาชีพ 

3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการใชภ้าษาไทยส่ือสารในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เลือกใชถ้อ้ยคาํสาํนวน ระดบัภาษา ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์เหมาะสมกบักาลเทศะ บุคคล โอกาส และ

สถานการณ์ 

2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสารในชีวิตประจาํวนัและงานอาชีพจากส่ือประเภทต่าง ๆ และ

นาํเสนอขอ้มูลตามหลกัการ 

3. พูดติดต่อกิจธุระ ธุรกิจ และพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสงัคมตามหลกัการ 

4. เขียนติดต่อกิจธุระ ธุรกิจ และเขียนรายงานตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาไทยในการส่ือสาร การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสาร

ในชีวิตประจาํวนั และในงานอาชีพจากส่ือประเภทต่าง ๆ การนาํเสนอขอ้มูลหรือบรรยายสรุป การพูดในงานอาชีพ

และในโอกาสต่าง ๆ ของสังคม การเขียนเพ่ือติดต่อกิจธุระ และธุรกิจ และการเขียนรายงานวิชาการหรือรายงาน 

การวิจยั 
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3000-1102 การเขยีนเชิงวชิาชีพ 3 - 0 - 3 

(Career-based Writing) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการเขียนเอกสารเชิงวิชาชีพ 

2. สามารถรวบรวมขอ้มูลเพ่ือวางแผนในการเขียน 

3. สามารถเขียนเอกสารเชิงวิชาชีพประเภทต่าง ๆ 

4. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการเขียนเพ่ือส่ือสารในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เลือกใชถ้อ้ยคาํสาํนวน ระดบัภาษา และเรียบเรียงขอ้ความตามหลกัการเขียน 

2. รวบรวมขอ้มูลเพ่ือวางแผนการเขียนตามหลกัการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินค่า 

3. เขียนขอ้ความติดต่อกิจธุระ และธุรกิจตามรูปแบบของเอกสารวิชาชีพ 

4. เขียนรายงานวิชาการหรือรายงานการวิจยัตามหลกัการเขียน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการใชถ้อ้ยคาํสาํนวน ระดบัภาษา และวิธีการเรียบเรียงขอ้ความ การรวบรวม

ขอ้มูลจากส่ือประเภทต่าง ๆ เพ่ือวางแผนการเขียนตามรูปแบบของเอกสารแต่ละประเภท การเขียนบทความ 

ในงานอาชีพ การเขียนขอ้ความส่ือสารทางจดหมาย และบนัทึกภายในหน่วยงานทั้งในราชการและธุรกิจ การเขียน

โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ การเขียนเอกสารการประชุม การเขียนโครงการ การเขียนรายงานการปฏิบติังานและ 

การเขียนรายงานวิชาการหรือรายงานการวิจยั 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1103 ภาษาไทยเพ่ือการนําเสนองาน 3 - 0 - 3 

(Thai for Presentation)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาไทยในการนาํเสนองาน 

2. สามารถใชท้กัษะทางภาษาไทยนาํเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ 

3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการใชภ้าษาไทยเพ่ือการนาํเสนองาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เลือกใช้วจันภาษาและอวจันภาษา ตามหลกัการพูดในท่ีประชุมชน เหมาะสมกบักาลเทศะ บุคคล 

โอกาส และสถานการณ์ 

2. รวบรวมขอ้มูลเพ่ือการนาํเสนองานโดยใชห้ลกัการวิเคราะห์ สงัเคราะห์และประเมินค่า 

3. เลือกขอ้มูลและจดัลาํดบัขอ้มูลตามลกัษณะของโครงเร่ือง 

4. เขียนและพูดเพ่ือการนาํเสนองานตามเทคนิคการนาํเสนอ 

5. เลือกใชส่ื้อประกอบการนาํเสนองาน เหมาะสมตามลกัษณะงาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการพูดในท่ีประชุมชน องคป์ระกอบในการนาํเสนองาน การรวบรวมขอ้มูล

เบ้ืองตน้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า กระบวนการจดัลาํดบัความคิด และการกลัน่กรองขอ้มูล 

เทคนิคการเขียนและการพูดเพ่ือนาํเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ และการใชส่ื้อประเภทต่าง ๆ ประกอบการนาํเสนองาน 
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3000-1104 การพูดเพ่ือส่ือสารงานอาชีพ 3 - 0 - 3 

(Speech for Career Communication) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการพูด 

2. สามารถเลือกใชว้จันภาษา อวจันภาษา และวิธีการพูดในงานอาชีพและโอกาสต่าง ๆ ของสงัคม 

3. ใชท้กัษะการพูดพฒันาบุคลิกภาพและงานอาชีพ 

4. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการพูดเพ่ือส่ือสารงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เลือกใชถ้อ้ยคาํสาํนวน ระดบัภาษา และเรียบเรียงถอ้ยคาํตามหลกัการพูด 

2. แสดงการใชอ้วจันภาษา เหมาะสมกบักาลเทศะ บุคคล โอกาส และสถานการณ์ 

3. พูดติดต่อกิจธุระและธุรกิจ ตามหลกัการ 

4. พูดในท่ีประชุมชนในโอกาสต่าง ๆ ตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการพูด การใช้วจันภาษาและอวจันภาษาในการพูด การพูดในงานอาชีพ 

สนทนากิจธุระ พูดอภิปราย มอบหมายงาน ขอความร่วมมือ พูดทางโทรศพัท ์พูดสัมภาษณ์ การพูดเสนอขายสินคา้

หรือบริการ การนาํเสนอผลงานหรือบรรยายสรุปในรูปแบบต่าง ๆ การพูดในท่ีประชุมชนในหนา้ท่ีโฆษกและ

พิธีกร กล่าวตอ้นรับ กล่าวขอบคุณ กล่าวแสดงความรู้สึก  กล่าวรายงาน และกล่าวเปิดในงานพิธี 
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3000-1105 การเขยีนรายงานการปฏบัิติงาน 3 - 0 - 3 

(On-the-Job Report Writting) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการเขียนรายงานการปฏิบติังาน 

2. สามารถรวบรวมขอ้มูลเพ่ือวางแผนในการเขียน 

3. สามารถเขียนรายงานการปฏิบติังานประเภทต่าง ๆ 

4. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการเขียนรายงานในวิชาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เลือกใชถ้อ้ยคาํสาํนวน ระดบัภาษา และเรียบเรียงขอ้ความ ตามหลกัการเขียน 

2. รวบรวมขอ้มูลเพ่ือวางแผนการเขียนตามหลกัการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินค่า 

3. เรียบเรียงความคิดและเขียนขอ้มูล ตามขั้นตอนในการเขียน 

4. เขียนรายงานการปฏิบติังานประเภทต่าง ๆ ตามรูปแบบของการเขียน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการเขียนรายงานการปฏิบติังาน การเลือกใชถ้อ้ยคาํสํานวน ระดบัภาษา 

การรวบรวมขอ้มูลเพ่ือวางแผนการเขียนรายงานแต่ละประเภท โดยใชห้ลกัการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินค่า 

กระบวนการเรียบเรียงความคิดและการเขียนเน้ือหาตามขั้นตอน การเขียนรายงานการปฏิบติังานประเภทต่าง ๆ 

รายงานการศึกษาค้นควา้ รายงานการเดินทาง รายงานความคืบหน้า รายงานการประชุม รายงานวิเคราะห์ 

เพ่ือเลือกแนวทาง และรายงานนาํเสนอภายในองคก์ร 
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กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 

 

3000-1201 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกจิและสังคม 3 - 0 - 3 

(English for Business and Social Communication) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษส่ือสารในงานอาชีพ 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารทางธุรกิจและสงัคม 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง – ดู การส่ือสารในชีวิตประจาํวนั และทางดา้นธุรกิจจากส่ือโสตทศัน ์

2. พูดส่ือสารในชีวิตประจาํวนั และทางดา้นธุรกิจ 

3. อ่านขอ้มูล เอกสารการปฏิบติังาน เอกสารธุรกิจ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ หรือส่ือออนไลน์ 

4. เขียนใหข้อ้มูลส่วนตวั บนัทึกรายละเอียด และจดหมายอิเลก็ทรอนิคส์ 

5. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

6. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั

และทางดา้นธุรกิจ ฝึกการสนทนาสอบถามและใหข้อ้มูลเบ้ืองตน้ทางธุรกิจ การใหข้อ้มูลส่วนบุคคล การใหข้อ้มูล

หรือคาํแนะนําเก่ียวกับสถานท่ี สินค้า และบริการ โดยใช้บทบาทสมมุติ สถานการณ์จาํลอง สถานการณ์จริง 

ในชีวิตประจาํวนั และสาขางานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ใจความเหมือนความแตกต่างระหว่างวฒันธรรมตามมารยาท

สังคม ประเพณีของเจ้าของภาษา การใช้กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะ

ภาษาองักฤษ 
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3000-1202 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 2 - 0 - 2 

(Reading Strategies & Writing) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

 1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชก้ลยทุธ์อ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 

 2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

 3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. อ่านขอ้มูลข่าวสารทัว่ไปและในงานอาชีพโดยใชก้ลยุทธ์การอ่านแบบต่าง ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 

หรือส่ือออนไลน ์

2. เขียนใหข้อ้มูลโดยใชรู้ปแบบการเขียนต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด 

3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการอ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ 

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการอ่านขอ้มูล บทความ ข่าวสารทัว่ไป และในงานอาชีพจากส่ือส่ิงพิมพ ์โดยใช้

กลยุทธ์การอ่านกวาดสายตาหาขอ้มูลท่ีตอ้งการ (Scanning) การอ่านขา้มคน้หาเฉพาะขอ้มูลท่ีตอ้งการ (Skimming) 

การเดาความหมายจากบริบท (Guessing meaning from the context) การอนุมาน (Inference) การบอกใจความหลกั 

การบอกรายละเอียด การสรุปความจากเร่ืองท่ีอ่าน การเขียนใหข้อ้มูล การเขียนโตต้อบทางสังคม การเขียนจดหมาย

อิเลก็ทรอนิกส์ การเขียนใบสมคัรต่าง ๆ 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1203 ภาษาองักฤษสําหรับการปฏบัิติงาน 2 - 0 - 2 

(English-on-the-Job) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษสาํหรับปฏิบติังาน 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติังาน 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง – ดู การส่ือสารในการปฏิบติังานในสถานประกอบการจากส่ือโสตทศัน์ 

2. พูดส่ือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั และในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้มูล เอกสารการปฏิบติังานจากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ หรือส่ือออนไลน์ 

4. เขียนใหข้อ้มูล บนัทึกการปฏิบติังาน และจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ตามท่ีกาํหนด 

5. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคม และวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

6. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ียวกับทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ การส่ือสารในองค์กร 

ผูร่้วมประกอบวิชาชีพ ฝึกการสนทนาโตต้อบกบัลูกคา้ในบริบทท่ีหลากหลาย การใหข้อ้มูลหรือคาํแนะนาํเก่ียวกบั

สถานท่ี สินคา้ และบริการ โดยใชบ้ทบาทสมมุติ สถานการณ์จาํลอง สถานการณ์จริงในสาขางานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 

อ่านคู่มือปฏิบติังาน บทความในงานอาชีพ เขียนรายงานการปฏิบติังาน และจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ นาํเสนองาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เข้าใจความเหมือนความแตกต่างระหว่างวฒันธรรม ตามมารยาทสังคม ประเพณี 

และของเจา้ของภาษา การใชก้ระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0 - 2 - 1 

(English Project Work) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจกระบวนการทาํภาษาองักฤษโครงงาน 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. อ่านเร่ืองทัว่ไปและเร่ืองเก่ียวกบัอาชีพเพ่ือสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

2. ดาํเนินขั้นตอนการจดัทาํภาษาองักฤษโครงงานตามแนวคิดและกระบวนการของทาํภาษาองักฤษ

โครงงาน (project work in English Language Teaching) 

3. เขียนบนัทึกยอ่ เขียนบรรยาย รายงานสั้น ๆ 

4. พูดนาํเสนอโครงงานในรูปแบบต่าง ๆ 

5. ใชค้าํศพัทเ์ทคนิคในงานอาชีพ 

6. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคม และวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

7. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัทกัษะการพดู อ่านและเขียน การเลือกหวัขอ้ทาํภาษาองักฤษโครงงานท่ีบูรณาการ

กบัการศึกษาวิชาชีพ การเขียนโครงร่าง (outline) การเสนอโครงร่าง (present outline) การดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ 

การสืบคน้รวบรวมขอ้มูล การนาํเสนอความกา้วหนา้ของโครงงาน การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัต่อโครงงานท่ีนาํเสนอ 

การเขียนรายงาน การพูดนาํเสนอโครงงาน การแสดงบทบาทสมมุติ การจดัแสดงผลงาน การใชก้ลยุทธ์การเรียนรู้

และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผ่านเวบ็ไซต์ 0 - 2 - 1 

 (Web-based English Learning)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการคน้หาแหล่งการเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นเวบ็ไซตต่์าง ๆ 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสืบคน้ขอ้มูลต่าง ๆ 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษโดยการเรียนผา่นเวบ็ไซต ์

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน ภาษาองักฤษจากเวบ็ไซตต่์าง ๆ จากส่ือโสตทศัน ์

2. สืบคน้ขอ้มูลและแหล่งเรียนรู้ภาษาองักฤษจากเวบ็ไซตต่์าง ๆ 

3. เลือกเวบ็ไซต ์หรือ ใชแ้อพพลิเคชัน่ต่าง ๆ ฝึกทกัษะทางภาษาแบบออนไลนด์ว้ยตนเอง 

4. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา  

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษจากเวบ็ไซตต่์าง ๆ การพฒันาทกัษะการฟัง 

การพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ การอ่านบทความ ข่าว เร่ืองสั้น ๆ การใชโ้ครงสร้างภาษา คาํศพัท ์สาํนวน การสืบคน้

ขอ้มูลโดยใชค้าํหลกั (Keywords) การส่ือสารผา่นสงัคมออนไลน ์และการใชแ้อพพลิเคชัน่ต่าง ๆ 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1206 การสนทนาภาษาองักฤษ 1 3 - 0 - 3 

(English Conversation 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสนทนาภาษาองักฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. สนทนาโตต้อบเร่ืองทัว่ไปทางสงัคมและการทาํงานท่ีคุน้เคย 

2. ใชว้ลี สาํนวนทางภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

3. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคม และวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

4. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด เร่ืองราว เหตุการณ์ ความสนใจ กิจกรรมทัว่ ๆ ไปท่ีคุน้เคย ความเป็นอยู ่

ครอบครัว การศึกษา การทาํงาน การแลกเปล่ียนขอ้มูล การแสดงความคิดเห็น การเปรียบเทียบ ความเหมือน และความต่าง

ทางวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การใชก้ระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะการพูด 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1207 การสนทนาภาษาองักฤษ 2 3 - 0 - 3 

(English Conversation 2) 

(วชิาบงัคบัก่อน: การสนทนาภาษาองักฤษ 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสนทนาภาษาองักฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. สนทนาโตต้อบเร่ืองทัว่ไปทางสงัคมและการทาํงาน 

2. ใชว้ลี สาํนวนทางภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

3. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคม และวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

4. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด เร่ืองราว เหตุการณ์ ความฝัน ความหวงั ความทะเยอทะยานในชีวิต 

การวางแผนเร่ืองท่ีสนใจหรือเก่ียวของกบัอาชีพ ความประทบัใจ การเล่าเร่ือง การบรรยาย บอกเหตุผล อธิบาย 

แสดงความคิดเห็น การใชก้ระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันา 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1208 ภาษาองักฤษธุรกจิในงานอาชีพ 3 - 0 - 3 

(Business English for Careers)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาองักฤษธุรกิจในงานอาชีพ 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง – ดู เร่ืองการติดต่อทางธุรกิจในงานอาชีพจากส่ือโสตทศัน ์

2. พูดส่ือสารเก่ียวกบัธุรกิจในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้มูล เอกสารการปฏิบติังาน เอกสารธุรกิจในงานอาชีพจากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ หรือส่ือออนไลน ์

4. เขียนใหข้อ้มูลในเอกสารทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด 

5. การใชค้าํศพัทเ์ทคนิคในงานธุรกิจ 

6. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

7. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษเพ่ือส่ือสาร การตอ้นรับ การนดัหมาย 

การสนทนาทางโทรศพัท ์การใหบ้ริการ การซ้ือ-ขาย รายละเอียดสินคา้หรือบริการ การสาธิต และนาํเสนอการอ่าน

เอกสารทางธุรกิจ โฆษณา ประกาศ ตาราง กราฟ กาํหนดการ สืบคน้ขอ้มูลทางธุรกิจจากส่ือต่าง ๆ การเขียนรายงาน

การปฏิบติังาน บนัทึกขอ้ความ การบนัทึกโทรศพัท์ การติดต่อธุรกิจผ่านทางอินเตอร์เน็ต e – commerce 

การใชก้ระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1209 ภาษาองักฤษเทคโนโลยช่ีางอตุสาหกรรม 3 - 0 - 3 

(English for Industrial Technology) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง - ดูเร่ืองราวเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีในงานช่างอุตสาหกรรมจากส่ือโสตทศัน์ 

2. พูดส่ือสารในสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นช่างอุตสาหกรรม 

3. อ่านเร่ืองราวดา้นการใชเ้ทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมจากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ หรือส่ือออนไลน ์

4. เขียนใหข้อ้มูล รายงานการปฏิบติังานช่างอุตสาหกรรมตามท่ีกาํหนด 

5. ใชค้าํศพัทเ์ทคนิคในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

6. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้ และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่าน เขียนเก่ียวกบังานช่างอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การโตต้อบส่ือสาร

เก่ียวกบังานอาชีพ การถ่ายโอนความหมายคาํศพัท์เทคนิค การแสดงขั้นตอนการปฏิบติังาน การสาธิต  และนาํเสนอ 

การสรุปความเน้ือเร่ืองดา้นช่างอุตสาหกรรม การอ่านกฎ ระเบียบ ขอ้ปฏิบติั และขอ้ห้ามในงานช่างอุตสาหกรรม 

การเขียนบนัทึกย่อ รายงานขอ้มูลการปฏิบติังาน ปัญหา การแกปั้ญหา การเขียนนาํเสนองานดา้นช่างอุตสาหกรรม 

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือพฒันาทกัษะทางภาษา 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1210 ภาษาองักฤษเพ่ืออตุสาหกรรมธุรกจิบริการ 3 - 0 - 3 

(English for Hospitality Industry) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาองักฤษเพ่ืออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง – ดู การส่ือสารภาษาองักฤษในอุตสาหกรรมธุรกิจบริการจากส่ือโสตทศัน์ 

2. พูดส่ือสารในการปฏิบติังานธุรกิจบริการ 

3. อ่านขอ้มูล เอกสารการปฏิบติังาน เอกสารงานธุรกิจบริการจากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ หรือส่ือออนไลน์ 

4. เขียนใหข้อ้มูล รายงานการปฏิบติังาน 

5. ใชค้าํศพัทเ์ทคนิคในงานธุรกิจบริการ 

6. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้ และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษเพ่ือส่ือสารในอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 

การใหบ้ริการท่ีพกั ส่ิงอาํนวยความสะดวก การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม การตอ้นรับและดูแลลูกคา้ การจดังาน 

การสาธิตนาํเสนอกิจกรรมบนัเทิงต่าง ๆ การเดินทาง การท่องเท่ียว การให้ขอ้มูลส่ิงอาํนวยความสะดวก การอ่าน

คู่มือการปฏิบติังาน ป้าย สัญลกัษณ์ เร่ืองเก่ียวกบังานบริการ เอกสารทางธุรกิจ โฆษณา ประกาศ ตาราง กราฟ 

กําหนดการ การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม การเขียนบันทึก รายงานการปฏิบัติงาน ปัญหา การแก้ปัญหา 

การใชก้ระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1211 ภาษาองักฤษธุรกจิไมซ์ 3 - 0 - 3 

(English for MICE Business) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาองักฤษธุรกิจไมซ์ 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง – ดู นาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบังานธุรกิจไมซ์ 

2. พูดส่ือสารขอ้มูล เก่ียวกบัธุรกิจไมซ์ 

3. อ่านขอ้มูล เอกสารเก่ียวกบัธุรกิจไมซ์จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ หรือส่ือออนไลน ์

4. เขียนใหข้อ้มูล กรอกแบบฟอร์ม เก่ียวกบัธุรกิจไมซ์ตามท่ีกาํหนด 

5. ใชค้าํศพัทเ์ทคนิคในงานธุรกิจไมซ์ 

6. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคม และวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

7. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้ และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษ ในงานธุรกิจ MICE (Meetings, Incentive 

Travel, Conventions/Conference, Exhibitions) กล่าวตอ้นรับ นาํเสนอใหก้ารบริการ และการอาํนวยความสะดวก

แก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไมซ์ การใหข่้าวสารขอ้มูลเก่ียวกบัการจดังาน อธิบายการจดัลาํดบัขั้นตอน และกระบวนการ 

จัดงาน การเขียนข้อความประชาสัมพนัธ์ บันทึกย่อ เอกสารการจอง และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ งภายใน 

และภายนอกองคก์ร การใชก้ระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1212 ภาษาองักฤษเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 3 - 0 - 3 

(English for Advertising and Public Relations) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาองักฤษเพ่ือการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง – ดู นาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบังานโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

2. พูดส่ือสารใหข้อ้มูลการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

3. อ่านขอ้มูล เอกสาร เก่ียวกบัโฆษณาและประชาสมัพนัธ์จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ หรือส่ือออนไลน ์

4. เขียนใหข้อ้มูลเอกสารโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 

5. ใชค้าํศพัทเ์ทคนิคในงานโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 

6. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคม และวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

7. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ท่ีเก่ียวข้องกับการโฆษณาและ

ประชาสัมพนัธ์ ฟัง - ดูโฆษณาทางวิทยุ โทรทศัน์ ส่ือออนไลน์ นาํเสนอขอ้มูล ตอบขอ้ซักถาม การสัมภาษณ์ 

อ่านเอกสารงานโฆษณา และประชาสัมพนัธ์ การสรุปใจความสําคญัจากเร่ืองท่ีฟังหรืออ่านท่ีเก่ียวขอ้ง การเขียน

โฆษณาสินคา้หรือบริการ เขียนประชาสัมพนัธ์ดว้ยส่ือส่ิงพิมพ ์ใบปลิว แผ่นพบั ประกาศ และพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

(e-commerce) การใชก้ระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1213 ภาษาองักฤษเทคโนโลยอีาหาร 3 - 0 - 3 

(English for Food Technology) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาองักฤษเทคโนโลยีอาหาร 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง - ดูเร่ืองเก่ียวกบัเทคโนโลยีอาหารจากส่ือโสตทศัน ์

2. พูดส่ือสารเก่ียวกบังานเทคโนโลยีอาหาร 

3. อ่านเร่ือง บทความ เก่ียวกบัเทคโนโลยีอาหารจากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ หรือส่ือออนไลน ์

4. เขียนบนัทึกยอ่ บรรยาย จดหมายธุรกิจ รายงานสั้น ๆ เก่ียวกบัเทคโนโลยีอาหาร 

5. ใชค้าํศพัทเ์ทคนิคในงานเทคโนโลยีอาหาร 

6. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคม และวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

7. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้ และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษ การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการใชน้วตักรรม

และเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยีอาหาร การนาํเสนอ การสาธิตขั้นตอนการใชง้านนวตักรรม เคร่ืองมือ

และอุปกรณ์ การอ่านเ ร่ือง ข่าว บทความ แผนภูมิ คู่ มือเ ก่ียวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการอาหาร 

การเขียนขั้นตอนการใช้งาน บันทึกย่อ จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เขียนบรรยายและรายงานสั้ น ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบันวตักรรมและเทคโนโลยีอาหาร การใชก้ระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันา

ทกัษะภาษาองักฤษ 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1214 ภาษาองักฤษสําหรับงานบริการจัดเลีย้ง 3 - 0 - 3 

(English for Catering Operation) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาองักฤษสาํหรับงานบริการจดัเล้ียง 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง – ดู การสนทนาในงานบริการจดัเล้ียงจากส่ือโสตทศัน ์

2. พูดส่ือสารในงานบริการจดัเล้ียงต่าง ๆ 

3. อ่านขอ้มูล เอกสาร เก่ียวกบังานบริการจดัเล้ียงจากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ หรือส่ือออนไลน ์

4. เขียนใหข้อ้มูล บนัทึกการปฏิบติังาน 

5. ใชค้าํศพัทเ์ทคนิคในงานบริการจดัเล้ียง 

6. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

7. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้ และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษในงานบริการการจดัเล้ียงในโรงแรม 

ภตัตาคาร การประชุม อบรม สมัมนา งานจดัเล้ียงในพิธีต่าง ๆ ในและนอกสถานท่ี การตอ้นรับและดูแลผูรั้บบริการ 

การนาํเสนอ การบริการท่ีโต๊ะอาหาร เคาน์เตอร์อาหารและเคร่ืองด่ืม การส่ือสารกบัผูรั้บบริการ การจดัการปัญหา

ความปลอดภยัในการทาํงาน การอ่านรายการอาหาร การแนะนาํอาหาร และเคร่ืองด่ืม ป้าย สัญลกัษณ์ เอกสาร 

การจอง การเขียนบนัทึกการปฏิบัติงาน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้กระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1215 ภาษาองักฤษเทคโนโลยแีฟช่ันและส่ิงทอ 3 - 0 - 3 

(English for Fashion Technology and Textile) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาองักฤษเทคโนโลยีแฟชัน่และส่ิงทอ 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง - ดูเร่ืองเก่ียวกบัเทคโนโลยีแฟชัน่และส่ิงทอจากส่ือโสตทศัน ์

2. พูดส่ือสารเก่ียวกบัเทคโนโลยีแฟชัน่และส่ิงทอ 

3. อ่านเร่ือง ข่าว เก่ียวกบัเทคโนโลยีแฟชัน่และส่ิงทอจากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ หรือส่ือออนไลน ์

4. เขียนบรรยาย รายงานสั้น ๆ เก่ียวกบัเทคโนโลยีแฟชัน่และส่ิงทอตามท่ีกาํหนด 

5. ใชค้าํศพัทเ์ทคนิคในงานเทคโนโลยีแฟชัน่และส่ิงทอ 

6. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคม และวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

7. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้ และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่าน และเขียน การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั นวตักรรม

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ออกแบบแฟชัน่และส่ิงทอ การนาํเสนอ การสาธิตขั้นตอนการปฏิบติังาน การอ่านเร่ือง ข่าว 

บทความ คู่มือการใช้เทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ การเขียนบรรยายและรายงานสั้ น ๆ การใช้

กระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

การใชก้ระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1216 ภาษาองักฤษธุรกจิอญัมณ ี 3 - 0 - 3 

(English for Jewelry Business) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาองักฤษธุรกิจอญัมณี 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง – ดู เร่ืองเก่ียวกบัธุรกิจอญัมณีจากส่ือโสตทศัน ์

2. พูดส่ือสารในงานธุรกิจอญัมณี 

3. อ่านขอ้มูล เอกสารการปฏิบติังาน เอกสารธุรกิจอญัมณีจากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ หรือส่ือออนไลน ์

4. เขียน บนัทึกยอ่ รายละเอียดสินคา้หรือบริการ รายงานสั้น ๆ และจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 

5. ใชค้าํศพัทเ์ทคนิคในงานธุรกิจอญัมณี 

6. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

7. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้ และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในงานธุรกิจอญัมณี 

การตอ้นรับ การนดัหมาย การสนทนาทางโทรศพัท ์การใหบ้ริการ การซ้ือ - ขาย การสาธิตและนาํเสนอ ใหข้อ้มูล

เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการต่าง ๆ สืบคน้ขอ้มูลทางธุรกิจอญัมณีจากส่ือต่าง ๆ การเขียนบนัทึกย่อ บนัทึกขอ้ความ 

ทางโทรศพัท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สอบถาม และสั่งซ้ือสินค้า การใช้กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1217 ภาษาองักฤษเทคโนโลยกีารเกษตร 3 - 0 - 3 

(English for Agricultural Technology) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาองักฤษเทคโนโลยีเกษตร 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง - ดูเร่ืองเทคโนโลยีในงานอาชีพเกษตรจากส่ือโสตทศัน์ 

2. พูดส่ือสารเก่ียวกบัเทคโนโลยีในงานอาชีพเกษตร 

3. อ่านเร่ืองเก่ียวกบัเทคโนโลยีในงานอาชีพเกษตรจากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ หรือส่ือออนไลน ์

4. เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีในงานอาชีพเกษตรตามท่ีกาํหนด 

5. ใชค้าํศพัทเ์ทคนิคในงานเทคโนโลยีการเกษตร 

6. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

7. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้ และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษ การให้ขอ้มูลเก่ียวกบันวตักรรมและ

เคร่ืองจกัรกลเกษตร การนาํเสนอ การสาธิตขั้นตอนการใชง้านนวตักรรมและเคร่ืองจกัรกลเกษตร การอ่านเร่ือง

เก่ียวกบันวตักรรมและเทคโนโลยีการเกษตร การเขียนขั้นตอนการใช้งาน บนัทึกย่อ จดหมาย รายงานสั้น ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบันวตักรรมและเทคโนโลยีในงานอาชีพเกษตร การใชก้ระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1218 ภาษาองักฤษเทคโนโลยกีารประมง 3 - 0 - 3 

(English for Fishery Technology) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาองักฤษเทคโนโลยีประมง 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง - ดูเร่ืองเทคโนโลยีในงานอาชีพประมงจากส่ือโสตทศัน์ 

2. พูดส่ือสารเก่ียวกบัเทคโนโลยีในงานอาชีพประมง 

3. อ่านเร่ืองเก่ียวกบัเทคโนโลยีในงานอาชีพประมงจากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ หรือส่ือออนไลน์ 

4. เขียนใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีในงานอาชีพประมงตามท่ีกาํหนด 

5. ใชค้าํศพัทเ์ทคนิคในงานเทคโนโลยีการการประมง 

6. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคม และวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

7. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้ และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษ การให้ขอ้มูลเก่ียวกบันวตักรรมและ

เคร่ืองจกัรกลประมง การนาํเสนอ การสาธิตขั้นตอนการใชง้านนวตักรรมและเคร่ืองจกัรกลประมง การอ่านเร่ือง

เก่ียวกบันวตักรรมและเทคโนโลยีการประมง การเขียนขั้นตอนการใช้งาน บนัทึกย่อ จดหมาย รายงานสั้น ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบันวตักรรม และเทคโนโลยีในงานอาชีพประมง การใชก้ระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1219 ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเทีย่วเชิงเกษตร 3 - 0 - 3 

(English for Agrotourism) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาองักฤษท่ีใชใ้นธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง - ดู เร่ืองในธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

2. พูดส่ือสารในงานอาชีพเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

3. อ่านเร่ืองเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงเกษตรจากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ หรือส่ือออนไลน ์

4. เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงเกษตรตามท่ีกาํหนด 

5. ใชค้าํศพัทเ์ทคนิคในงานท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

6. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

7. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้ และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษ การสอบถาม และการให้ขอ้มูล

เก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร และการให้บริการ การต้อนรับและการให้บริการลูกค้า การสาธิตและ 

การนาํเสนอบริการต่าง ๆ การอ่านบทความ ป้ายประกาศ สัญลกัษณ์ คาํแนะนาํ โฆษณา กาํหนดการ การกรอก

ขอ้มูล ในแบบฟอร์ม การเขียนบนัทึก การใชก้ระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะ

ภาษาองักฤษ 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1220 ภาษาองักฤษธุรกจิเกษตร 3 - 0 - 3 

 (English for Agribusiness) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาองักฤษธุรกิจเกษตร 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง - ดู เร่ืองในงานอาชีพเกษตร 

2. พูดส่ือสารเก่ียวกบัสินคา้และบริการในงานอาชีพเกษตร 

3. อ่านเร่ืองเก่ียวกบัธุรกิจ และการใหบ้ริการในอาชีพเกษตรจากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ หรือส่ือออนไลน ์

4. เขียนบนัทึกยอ่ จดหมาย รายงานสั้น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจและบริการในงานอาชีพเกษตร 

5. ใชค้าํศพัทเ์ทคนิคในงานธุรกิจเกษตร 

6. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคม และวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

7. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้ และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษ การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการ 

การสาธิต การนาํเสนอเก่ียวกบั สินคา้ ผลิตภณัฑ ์ส่ิงประดิษฐ์ การบริการ การอ่านเร่ืองเก่ียวกบัธุรกิจและบริการ 

การเขียนบันทึกย่อ จดหมายสอบถาม จดหมายสั่งซ้ือสินค้า ในอาชีพเกษตร การใช้กระบวนการเรียนรู้และ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1221 ภาษาองักฤษเพ่ือกจิการการบิน 3 - 0 - 3 

(English for Aviation) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาองักฤษเพ่ือกิจการการบิน 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง - ดู สนทนาโตต้อบเก่ียวกบัการบินในสถานการณ์ต่าง ๆ 

2. อ่านคู่มือการใชง้านของอุปกรณ์เคร่ืองมือดา้นการบินและเอกสารภาษาองักฤษดา้นการบิน  

3. เขียนบนัทึกขอ้มูลหรือเขียนรายงานปฏิบติังานการซ่อมบาํรุงอากาศยาน 

4. ใชค้าํศพัทเ์ทคนิคเฉพาะดา้นกิจการการบิน 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบังานกิจการการบิน 

6. แสดงหลกัฐานการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง - ดู พูด อ่านและการเขียน การอ่านเน้ือความ รายงาน เอกสาร คู่มือ 

การใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือเก่ียวกบักิจการการบิน การเขียนบนัทึกขอ้มูล เขียนรายงานการปฏิบติังาน การซ่อมบาํรุง

อากาศยาน โดยใชค้าํศพัท์เทคนิคทัว่ไป และคาํศพัท์เฉพาะในการบิน (jargon buster) การสนทนา การแสดง 

ความคิดเห็น การนาํเสนอ อภิปราย การติดต่อส่ือสารในสถานการณ์การบิน การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้

ขอ้มูลเก่ียวกบังานกิจการการบินจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1222 ภาษาองักฤษทางทะเล 2 - 2 - 3 

(Maritime English) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการปฏิบติังานอาชีพเดินเรือ 

2. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการปฏิบติังานอาชีพเดินเรือ 

3. ตระหนกัและเห็นความสาํคญัของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพเดินเรือ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง – พูด – อ่าน – เขียน คาํศพัท์เก่ียวกบัแผนท่ี บรรณสารการเดินเรือ ภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยาทางทะเล 

ป้ายเตือน สัญลกัษณ์ในดา้นความปลอดภยั และ The IMO Standard Marine Communication Phrase 

(IMO SMPC) 

2. อ่านขอ้มูล เอกสาร ข่าวสารทางอุตุนิยมวิทยา และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือการเดินเรือ 

3. ติดต่อส่ือสารและใหข้อ้มูลเป็นภาษาองักฤษภายในเรือ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทางทะเล 

4. ใชค้าํศพัทเ์ทคนิคเพ่ือการใชง้านในเรือไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

6. รายงานผลและบนัทึกการปฏิบติังานเป็นภาษาองักฤษตามหลกัการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง – การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาองักฤษในการปฏิบัติหน้าท่ี 

การอ่านแผนท่ี บรรณสารการเดินเรือต่าง ๆ ขอ้มูลทางอุตุนิยมวิทยาทางทะเล และข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือความปลอดภยั

ในการเดินเรือ การสนทนาโต้ตอบแบเรืออ่ืน สถานีฝ่ัง ศูนย์ควบคุมการจราจรทางนํ้ า การใช้ภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการติดต่อส่ือสารทางเรือตามมาตรฐานขององคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ (The IMO Standard Marine 

Communication Phrase) 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1223 ภาษาองักฤษเทคโนโลยเีมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 1 - 4 - 3 

 (English for Mechatronic Technology) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ือเมคคาทรอนิกส์

และหุ่นยนต ์

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาองักฤษในงานอาชีพเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์และ

การศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีในเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนตจ์ากส่ือโทรทศัน ์

2. พูดส่ือสารในสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นช่างอุตสาหกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์

3. อ่านเร่ืองราวดา้นการใชเ้ทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนตจ์ากส่ือ

ส่ิงพิมพต่์างๆหรือส่ือออนไลน ์

4. เขียนรายงานการปฏิบติังานช่างอุตสาหกรรมเพ่ือเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนตต์ามท่ีกาํหนด 

5. ใชศ้พัทเ์ทคนิคในงานเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมเพ่ือเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์

6. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูดอ่านและเขียน พร้อมทั้งแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการ ฟังพูดอ่านและเขียนเก่ียวกบังานช่างอุตสาหกรรมเพ่ือเมคคาทรอนิกส์และ

หุ่นยนตท่ี์เก่ียวขอ้ง การโตต้อบส่ือสารเก่ียวกบังานอาชีพ การถ่ายโอนความหมายคาํศพัทเ์ทคนิค การแสดงขั้นตอน

การปฏิบติังาน การสาธิตและการนาํเสนอ การสรุปความเน้ือเร่ืองดา้นเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์การอ่านระเบียบ 

ขอ้ปฏิบติัและขอ้ห้ามในงานช่างอุตสาหกรรมเพ่ือเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์การเขียนบนัทึกย่อ รายงานขอ้มูล

การปฏิบติังาน ปัญหา การแกปั้ญหา การเขียนนาํเสนองานดา้นเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือพฒันาทกัษะทางภาษาในดา้นการฟัง  การพูด 

การอ่าน และการเขียน 
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3000-1224 ภาษาองักฤษสําหรับการปฏบัิติงานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 1 - 4 - 3 

 (English on the job for Mechatronic) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาองักฤษในงานอาชีพเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในงานอาชีพเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์

3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาองักฤษในงานอาชีพเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์และ

การศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการติดต่อทางธุรกิจในงานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนตจ์ากส่ือโสตทศัน์ 

2. พูดส่ือสารเก่ียวกบัการปฏิบติังานในงานอาชีพเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์

3. อ่านขอ้มูล เอกสารการปฏิบติังาน เอกสาร ในงานอาชีพเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์จากส่ือส่ิงพิมพ์

ต่าง ๆหรือส่ือออนไลน ์

4. เขียนเก่ียวกบัเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์ในดา้นต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด 

5. การใชค้าํศพัทเ์ทคนิคในงานติดตั้ง งานควบคุม และงานบาํรุงรักษา เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต ์

6. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร การสนทนาทางโทรศพัท ์

การให้บริการ การติดตั้ง การควบคุม และการซ่อมบาํรุง  การอ่านเอกสาร ประกาศ ตาราง กราฟ กาํหนดการ  

การสืบคน้ขอ้มูลทางเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนตจ์ากส่ือต่าง ๆ การเขียนรายงานการปฏิบติังาน การบนัทึกขอ้ความ 

การบนัทึกโทรศพัท์ การติดต่องานผ่านทางอินเตอร์เน็ต e-commerce การใชก้ระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือฝึกฝนและพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1225  ภาษาองักฤษเทคโนโลยช่ีางอตุสาหกรรมเพ่ือระบบขนส่งทางราง 1 - 4 - 3 

  (Industrial Technology English for Rail Transport System) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ือระบบระบบขนส่งทางราง 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพระบบขนส่งทางรางและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. ฟัง-ดูเร่ืองราวเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีในระบบขนส่งทางรางจากส่ือโทรทศัน ์ 

 2. พูดส่ือสารในสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นช่างอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง 

3. อ่านเร่ืองราวดา้นการใชเ้ทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบขนส่งทางรางจากส่ือส่ิงพิมพ์

ต่างๆหรือส่ือออนไลน ์

 4. เขียนใหข้อ้มูลรายงานการปฏิบติังานช่างอุตสาหกรรมเพ่ือระบบขนส่งทางรางตามท่ีกาํหนด 

 5. ใชศ้พัทเ์ทคนิคในงานเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมเพ่ือระบบขนส่งทางราง 

 6. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูดอ่านและเขียน พร้อมทั้งแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการ ฟังพูดอ่านและเขียนเก่ียวกบังานช่างอุตสาหกรรมเพ่ือระบบขนส่งทางรางท่ี

เก่ียวขอ้ง การโตต้อบส่ือสารเก่ียวกบังานอาชีพ การถ่ายโอนความหมายคาํศพัท์เทคนิค การแสดงขั้นตอนการ

ปฏิบติังาน การสาธิตและการนาํเสนอ การสรุปความเน้ือเร่ืองดา้นระบบขนส่งทางราง การอ่านระเบียบ ขอ้ปฏิบติั

และขอ้ห้ามในงานช่างอุตสาหกรรมเพ่ือระบบขนส่งทางราง การเขียนบนัทึกย่อ รายงานขอ้มูลการปฏิบติังาน 

ปัญหา การแกปั้ญหา การเขียนนาํเสนองานดา้นระบบขนส่งทางราง การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้

ขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือพฒันาทกัษะทางภาษาในดา้นการฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียน 
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3000-1226  ภาษาองักฤษสําหรับการปฏบัิติงานเพ่ือระบบขนส่งทางราง 1 - 3 - 2 

  (English on the job for Rail Transport System) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาองักฤษในงานอาชีพระบบขนส่งทางราง 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในงานอาชีพระบบขนส่งทางราง 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพระบบขนส่งทางรางและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง - ดู เร่ืองการติดต่อทางธุรกิจในงานระบบขนส่งทางรางจากส่ือโสตทศัน ์

2. พูดส่ือสารเก่ียวกบัการปฏิบติังานในงานอาชีพระบบขนส่งทางราง 

3. อ่านขอ้มูล เอกสารการปฏิบติังาน เอกสาร ในงานอาชีพระบบขนส่งทางราง จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆหรือ

ส่ือออนไลน์ 

4. เขียนใหข้อ้มูลในเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบขนส่งทางราง ในดา้นต่างๆ ตามท่ีกาํหนด 

5. การใชค้าํศพัทเ์ทคนิคในงานติดตั้ง งานควบคุม และงานบาํรุงรักษา ระบบขนส่งทางราง 

6. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร การสนทนาทางโทรศพัท ์

การใหบ้ริการ การติดตั้ง การควบคุม และการซ่อมบาํรุง  การอ่านเอกสาร ประกาศ ตาราง กราฟ กาํหนดการ การ

สืบคน้ขอ้มูลทางระบบขนส่งทางรางจากส่ือต่าง ๆ การเขียนรายงานการปฏิบติังาน การบนัทึกขอ้ความ การบนัทึก

โทรศพัท ์การติดต่องานผา่นทางอินเตอร์เน็ต e-commerce การใชก้ระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

ฝึกฝนและพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
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กลุ่มทกัษะการคดิและการแก้ปัญหา 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 

 

3000-1301 วทิยาศาสตร์เพ่ืองานไฟฟ้าและการส่ือสาร 2 - 2 - 3 

(Science for Electrical Works and Communication) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเ ก่ียวกับเวกเตอร์ การรวมและการคูณเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง 

คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิตย ์ พลงังานศกัยไ์ฟฟ้าและความจุไฟฟ้า ไฟฟ้าแม่เหล็ก สารละลาย 

ปฏิกิริยาเคมี เคมีไฟฟ้า 

2. มีทกัษะการคาํนวณ การทดลอง การวิเคราะห์ และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ และกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิตย ์ไฟฟ้าแม่เหลก็ 

สารละลายและปฏิกิริยาเคมี เคมีไฟฟ้า 

2. คาํนวณขอ้มูลเก่ียวกบัเวกเตอร์ แรง ไฟฟ้าตามหลกัการ 

3. สาํรวจตรวจสอบเก่ียวกบัสารละลาย ปฏิกิริยาเคมีและเคมีไฟฟ้าตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า และการส่ือสารในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัเวกเตอร์ การรวมและการคูณเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 

ไฟฟ้าสถิตย ์สนามไฟฟ้า ศกัยไ์ฟฟ้า ความจุไฟฟ้า ไฟฟ้าแม่เหลก็ สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี และเคมีไฟฟ้า 
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3000-1302 วทิยาศาสตร์เพ่ืองานเคร่ืองกลและการผลติ 2 - 2 - 3 

(Science for Mechanical Works) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเวกเตอร์ การรวมและการคูณเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การเคล่ือนท่ี 

โมเมนตแ์ละทอร์ก โมเมนตมั สมบติัของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ปริมาณสารสัมพนัธ์ ความร้อนและ

การถ่ายโอนความร้อน ปิโตรเลียม และผลิตภณัฑ ์

2. มีทกัษะการคาํนวณ การทดลอง การวิเคราะห์และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ และกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัเวกเตอร์ แรง โมเมนต์และสมดุลของแรง การเคล่ือนท่ี โมเมนตมั ของแข็ง 

ของเหลว และแก๊ส ปริมาณสารสมัพนัธ์ ความร้อน และการถ่ายโอนความร้อน 

2. คาํนวณขอ้มูลเก่ียวกบัเวกเตอร์ แรง การเคล่ือนท่ี โมเมนตมัตามหลกัการ 

3. สาํรวจตรวจสอบเก่ียวกบัสมบติัของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ปริมาณสารสัมพนัธ์ ความร้อนและ 

การถ่ายโอนความร้อน ปิโตรเลียม และผลิตภณัฑต์ามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์งานเคร่ืองกล และการผลิตในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกบัเวกเตอร์ การรวมและการคูณเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การเคล่ือนท่ี

โมเมนตแ์ละทอร์ก โมเมนตมั สมบติัของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ปริมาณสารสัมพนัธ์ ความร้อน และการถ่ายโอน

ความร้อน ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ ์
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3000-1303 วทิยาศาสตร์เทคโนโลยยีาง 2 - 2 - 3 

(Science for Rubber Technology) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแรงและสมดุล สมบติัของแข็ง ของเหลวและแก๊ส การถ่ายโอนความร้อน  

ปริมาณสารสัมพนัธ์ สารละลาย ยางและผลิตภัณฑ์ สารเคมีในอุตสาหกรรมยาง พอลิเมอร์และ

ผลิตภณัฑ ์

2. มีทกัษะการคาํนวณ การทดลอง การวิเคราะห์ และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นวิชาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ และกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัแรงและสมดุลของแรง ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ปริมาณสารสัมพนัธ์ 

สารละลาย ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน ยางและผลิตภณัฑ ์สารเคมีในอุตสาหกรรมยาง 

พอลิเมอร์และผลิตภณัฑ ์

2. คาํนวณขอ้มูลเก่ียวกบัแรงและสมดุลตามหลกัการ 

3. สํารวจตรวจสอบเก่ียวกับสมบัติของแข็ง ของเหลวและแก๊ส การถ่ายโอนความร้อน ปริมาณ 

สารสมัพนัธ์ สารละลาย สารเคมีในอุตสาหกรรมยางตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยียางในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับแรงและสมดุล สมบัติของแข็ง ของเหลวและแก๊ส การถ่ายโอนความร้อน 

ปริมาณสารสมัพนัธ์ สารละลาย ยางและผลิตภณัฑ ์สารเคมีในอุตสาหกรรมยาง พอลิเมอร์และผลิตภณัฑ ์

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1304 วทิยาศาสตร์เพ่ืองานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2 - 2 - 3 

(Science for Construction and Interior) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเ ก่ียวกับเวกเตอร์ การรวมและการคูณเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง 

การเคล่ือนท่ี งานและพลงังาน โมเมนตมั สมบติัของแข็ง ของเหลวและแก๊ส การถ่ายโอนความร้อน 

ปริมาณสารสมัพนัธ์ สารละลาย พอลิเมอร์และผลิตภณัฑ ์

2. มีทกัษะการคาํนวณ การทดลอง การวิเคราะห์ และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ และกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การเคล่ือนท่ี งานและพลงังาน โมเมนตมั 

ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ปริมาณสารสัมพนัธ์ สารละลาย ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน 

พอลิเมอร์และผลิตภณัฑ ์

2. คาํนวณขอ้มูลเก่ียวกบัเวกเตอร์ แรง การเคล่ือนท่ี งานและพลงังาน และโมเมนตมัตามหลกัการ 

3. สํารวจตรวจสอบเก่ียวกบัสมบติัของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน 

ปริมาณสารสมัพนัธ์ สารละลาย พอลิเมอร์และผลิตภณัฑต์ามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์งานก่อสร้าง และตกแต่งภายในเพ่ืองานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกบัเวกเตอร์ การรวมและการคูณเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การเคล่ือนท่ี 

งานและพลงังาน โมเมนตมั สมบติัของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน ปริมาณ 

สารสมัพนัธ์ สารละลาย พอลิเมอร์และผลิตภณัฑ ์

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1305 วทิยาศาสตร์เพ่ืองานธุรกจิและบริการ 2 - 2 -3 

(Science for Business)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบา้นและสํานักงาน การเก็บรักษาสินค้า 

การใชพ้ลงังานเพ่ือการขนส่ง การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมี 

ท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั และสาํนกังาน สารสงัเคราะห์และผลิตภณัฑ ์

2. มีทกัษะการคาํนวณ การทดลอง การวิเคราะห์ และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นวิชาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ และกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบา้นและสํานักงาน การเก็บรักษาสินคา้ การใช้

พลงังานเพ่ือการขนส่ง การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมีท่ีใช ้

ในชีวิตประจาํวนัและสาํนกังาน สารสงัเคราะห์และผลิตภณัฑ ์

2. คาํนวณขอ้มูลเก่ียวกบัไฟฟ้า และพลงังานตามหลกัการ 

3. สํารวจตรวจสอบเก่ียวกับสารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมีและสารสังเคราะห์ตามกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ียวกับไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้านและสํานักงาน การเก็บรักษาสินค้า 

การใช้พลังงานเพ่ือการขนส่ง การอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมี 

ท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนัและสาํนกังาน สารสงัเคราะห์และผลิตภณัฑ ์

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1306 วทิยาศาสตร์เพ่ืองานธุรกจิท่องเทีย่วและการโรงแรม 2 - 2 - 3 

(Science for Tourism and Hospitality) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย ์พืชและสมุนไพรในงานอาชีพ สารละลาย 

การสกดัสาร เคร่ืองสําอางและสปา สารทาํความสะอาด นิเวศวิทยากบัการท่องเท่ียว การอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยีการส่ือสารและการประยกุตใ์ช ้

2. มีทักษะในการสกดัสารจากสมุนไพร การทดสอบสารเคมีในเคร่ืองสําอาง สารทาํความสะอาด 

การใชเ้คร่ืองมือตรวจสอบการทาํงานของร่างกาย 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ และกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย ์พืชและสมุนไพรในงานอาชีพ สารละลายและ

การสกัดสาร เคร่ืองสําอางและสปา สารทําความสะอาด นิเวศวิทยากับการท่องเท่ียวและ 

การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เทคโนโลยีการส่ือสารและการประยกุตใ์ช ้

2. สํารวจตรวจสอบเก่ียวกับสกัดสารจากสมุนไพร สารเคมีในเคร่ืองสําอาง สารทําความสะอาด 

ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

3. ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์ธุรกิจท่องเท่ียวและการโรงแรมในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ พืชและสมุนไพรในงานอาชีพ สารละลาย 

การสกดัสาร เคร่ืองสําอางและสปา สารทาํความสะอาด นิเวศวิทยากบัการท่องเท่ียว การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

เทคโนโลยีการส่ือสารและการประยกุตใ์ช ้

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1307 วทิยาศาสตร์เพ่ืองานอาหารและโภชนาการ 2 - 2 - 3 

(Science for Food and Nutrition) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบของร่างกายมนุษย์ สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารอินทรีย ์

ท่ีมีหมู่ฟังกช์นั สารชีวโมเลกลุและกระบวนการชีวเคมีในร่างกาย สารเคมีท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร

และจุลินทรียใ์นอุตสาหกรรมอาหาร 

2. มีทกัษะการคาํนวณ การทดลอง การวิเคราะห์ และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นวิชาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ และกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เ ก่ียวกับระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารอินทรีย ์

ท่ี มีหมู่ฟังก์ชัน สารชีวโมเลกุลและกระบวนการชีวเคมีในร่างกาย สารเคมีและจุลินทรีย ์

ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร 

2. คาํนวณขอ้มูลเก่ียวกบัสารละลาย สารอินทรีย ์สารชีวโมเลกลุและสารเคมีท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร 

ตามหลกัการ 

3. สํารวจตรวจสอบเก่ียวกับสารละลาย ปฏิกิริยาเคมี กระบวนการชีวเคมี สารเคมีและจุลินทรีย ์

ในอุตสาหกรรมอาหารตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์งานอาหารและโภชนาการในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัระบบของร่างกายมนุษย ์สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารอินทรียท่ี์มีหมู่ฟังก์ชัน 

สารชีวโมเลกลุและกระบวนการชีวเคมีในร่างกาย สารเคมีท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร จุลินทรียใ์นอุตสาหกรรมอาหาร 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1308 วทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีฟช่ันและส่ิงทอ 2 - 2 - 3 

(Science for Fashion and Textile Technology) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสารละลาย ปฏิกิริยาเคมี พอลิเมอร์และเส้นใย นาโนเทคโนโลย ี

ในอุตสาหกรรมเส้นใย สมบติัทางกายภาพของเส้นใยและผืนผา้ สียอ้ม สารเคมีในกระบวนการ 

ผลิตผา้ การทาํความสะอาดและถนอมรักษาเส้นใยผา้ และการจดัการส่ิงแวดลอ้มจากอุตสาหกรรม 

ส่ิงทอ 

2. มีทกัษะการคาํนวณ การทดลอง การวิเคราะห์ และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นวิชาชีพ 

3. เพ่ือใหมี้เจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ และกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับปฏิกิริยาเคมี เส้นใย สียอ้ม กระบวนการผลิตผ้า นาโนเทคโนโลยีและ 

การจดัการส่ิงแวดลอ้มจากอุตสาหกรรมเคมีส่ิงทอ 

2. คาํนวณขอ้มูลเก่ียวกบัสารละลาย สารเคมีในกระบวนการผลิตผา้ตามหลกัการ 

3. สาํรวจตรวจสอบเก่ียวกบัสารละลาย ปฏิกิริยาเคมี พอลิเมอร์และเสน้ใย สมบติัทางกายภาพของเส้นใย

และผืนผา้ สียอ้มและสารเคมีในกระบวนการผลิตผา้ การทาํความสะอาดและถนอมรักษาเส้นใยผา้ 

ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีผา้และเคร่ืองแต่งกายในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัสารละลาย ปฏิกิริยาเคมี พอลิเมอร์และเส้นใย นาโนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม

เส้นใย สมบติัทางกายภาพของเส้นใยและผืนผา้ สียอ้ม สารเคมีในกระบวนการผลิตผา้ การทาํความสะอาด 

และถนอมรักษาเสน้ใยผา้ และการจดัการส่ิงแวดลอ้มจากอุตสาหกรรมเคมีส่ิงทอ 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1309 วทิยาศาสตร์เพ่ืองานศิลปะและงานออกแบบ 2 - 2 - 3 

(Science for Arts and Design) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแสงและการมองเห็น การผสมแสงสี อิทธิพลของแสงต่องานศิลปะ 

สารสีและการผสมสารสี เสียง ปรากฏการณ์ของเสียงและการไดย้ิน วสัดุและสารเคมีท่ีใชใ้นงาน

ศิลปะ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน และการจดัการส่ิงแวดลอ้มจากงานศิลปะ 

2. มีทกัษะการทดลองเก่ียวกบัแสงและคุณสมบติัของแสง การผสมสารสี เสียงและธรรมชาติของเสียง 

และการถ่ายโอนความร้อน 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ และกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับแสง เสียง สี วสัดุและสารเคมีท่ีใช้ในงานศิลปะ ความร้อน และการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้มจากงานศิลปะ 

2. สํารวจตรวจสอบเก่ียวกบัคุณสมบติัของแสง การผสมสารสี ธรรมชาติของเสียง และการถ่ายโอน

ความร้อนตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

3. ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์งานศิลปะและงานออกแบบในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัแสงและการมองเห็น การผสมแสงสี อิทธิพลของแสงต่องานศิลปะ สารสีและ

การผสมสารสี เสียง ปรากฏการณ์ของเสียงและการได้ยิน วสัดุและสารเคมีท่ีใช้ในงานศิลปะ ความร้อนและ 

การถ่ายโอนความร้อน การจดัการส่ิงแวดลอ้มจากงานศิลปะ 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1310 วทิยาศาสตร์เพ่ืองานเคร่ืองประดับอญัมณ ี 2 - 2 - 3 

(Science for Jewelry) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแร่ธาตุและองคป์ระกอบทางเคมีของแร่อญัมณี สมบติัทางภายภาพและ

เคมีของโลหะมีค่าและอญัมณี แสงและสมบติัของแสง วสัดุและสารเคมีท่ีใชใ้นงานเคร่ืองประดบั 

อญัมณี การชุบโลหะและการจดัการส่ิงแวดลอ้มจากงานเคร่ืองประดบัอญัมณี 

2. มีทกัษะในการทดสอบความแข็ง ความเหนียวของวตัถุ การหาค่าความหนาแน่น และความถ่วงจาํเพาะ 

ของวตัถุ การทดลองโพลาไรเซชนัของแสง และการชุบโลหะ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ และกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับแร่อญัมณี แสง วสัดุและสารเคมี การชุบโลหะและการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

ในงานเคร่ืองประดบัอญัมณี 

2. สํารวจตรวจสอบเก่ียวกับความแข็ง ความเหนียวของวัตถุ การหาค่าความหนาแน่น  และ 

ความถ่วงจาํเพาะของวตัถุ โพลาไรเซชนัของแสงและการชุบโลหะตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

3. ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์งานเคร่ืองประดบัในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัแร่ธาตุและองค์ประกอบทางเคมีของแร่อญัมณี สมบติัทางภายภาพและเคมี 

ของโลหะมีค่าและอญัมณี แสงและสมบติัของแสง โพลาไรเซชนัของแสง พาราฟิน ไข ซิลิโคน วสัดุและสารเคมี 

ท่ีใชใ้นงานเคร่ืองประดบัอญัมณี การชุบโลหะ การจดัการส่ิงแวดลอ้มจากงานเคร่ืองประดบัอญัมณี 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1311 วทิยาศาสตร์เพ่ืองานเกษตรและประมง 2 - 2 - 3 

(Science for Agriculture) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสารและสมบัติของสาร สารละลาย กรด เบส เกลือ สารชีวโมเลกุล  

สารเคมีในงานอาชีพ ระบบต่าง ๆ และกระบวนการทางชีวเคมีของส่ิงมีชีวิต การสืบพันธ์ุ 

การเจริญเติบโต และการปรับปรุงพนัธ์ุ 

2. มีทกัษะในการทดลองเก่ียวกบัปฏิกิริยากรด - เบส สารละลาย กรด - เบส เกลือ สารละลายบฟัเฟอร์ 

การไทเทรตกรด - เบส สารชีวโมเลกุล ระบบร่างกายและการเจริญเติบโต การเก็บรักษาตวัอย่าง 

ของพืชและสตัว ์และการปรับปรุงพนัธ์ุ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ และกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับสารและสมบัติของสารเคมีในงานอาชีพ ระบบต่าง ๆ และกระบวนการ 

ทางชีวเคมีของส่ิงมีชีวิต การเจริญเติบโต การปรับปรุงพนัธ์ุพืชและสตัว ์และการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

2. สํารวจตรวจสอบเก่ียวกับปฏิกิริยากรด - เบส สารละลาย สารชีวโมเลกุล ระบบร่างกายและ 

การเจริญเติบโต การเกบ็รักษาตวัอยา่งของพืช และสตัวต์ามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

3. ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์งานเกษตรกรรมและประมงในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ียวกับสารและสมบัติของสาร  กรด เบส เกลือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

สารชีวโมเลกุล สารเคมีในงานอาชีพ ระบบต่าง ๆ และกระบวนการทางชีวเคมีของส่ิงมีชีวิต การสืบพันธ์ุ 

การเจริญเติบโต และการปรับปรุงพนัธ์ุ 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1312 การจัดการทรัพยากร พลงังานและส่ิงแวดล้อม 2 - 2 - 3 

(Resources Energy and Environmental Management)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแร่ธาตุและองคป์ระกอบทางเคมี โลหะมีค่าและอญัมณี ปิโตรเลียมและ

ผลิตภณัฑ ์ การใชพ้ลงังานเพ่ือการขนส่ง สารเคมีในอุตสาหกรรม นิเวศวิทยากบัอาชีพ การจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ และการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

2. มีทกัษะการทดลอง การคาํนวณ การวิเคราะห์ และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ และกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัแร่ธาตุและองค์ประกอบทางเคมี โลหะมีค่าและอญัมณี ปิโตรเลียมและ

ผลิตภณัฑ ์ การใชพ้ลงังานเพ่ือการขนส่ง สารเคมีในอุตสาหกรรม นิเวศวิทยากบัอาชีพ การจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ และการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

2. สํารวจตรวจสอบเก่ียวกบัแร่ธาตุและองค์ประกอบทางเคมี โลหะมีค่าและอญัมณี ปิโตรเลียมและ

ผลิตภณัฑต์ามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

3. ประยกุตใ์ชค้วามรู้ จากการศึกษา การจดัการทรัพยากร พลงังาน และส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัแร่ธาตุและองคป์ระกอบทางเคมี โลหะมีค่าและอญัมณี ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ ์

การใชพ้ลงังานเพ่ือการขนส่ง สารเคมีในอุตสาหกรรม นิเวศวิทยากบัอาชีพ การจดัการส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1313 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพ่ือชีวติ 2 - 2 - 3 

(Science and Technology for Life) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัไฟฟ้าสถิตย ์สนามไฟฟ้า ศกัยไ์ฟฟ้า การเคล่ือนท่ี โมเมนต์และทอร์ก

โมเมนตมั ไฟฟ้า และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในงานอาชีพ สารและสมบติัของสาร สารละลาย กรด เบส เกลือ  

ปริมาณสารสมัพนัธ์ และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

2. มีทกัษะการทดลอง การคาํนวณ การวิเคราะห์ และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ และกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบั ไฟฟ้าสถิตย ์สนามไฟฟ้า ศกัยไ์ฟฟ้า การเคล่ือนท่ี โมเมนตแ์ละทอร์กโมเมนตมั  

ไฟฟ้าและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในงานอาชีพ สารและสมบติัของสาร สารละลาย กรด เบส เกลือ ปริมาณ

สารสมัพนัธ์ และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

2. สํารวจตรวจสอบเก่ียวกบัไฟฟ้า การเคล่ือนท่ี โมเมนต์ สารและสมบัติของสารตามกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร์ 

3. ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัไฟฟ้าสถิตย ์สนามไฟฟ้า ศกัยไ์ฟฟ้า การเคล่ือนท่ี โมเมนตแ์ละทอร์กโมเมนตมั 

ไฟฟ้าและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในงานอาชีพ สารและสมบติัของสาร สารละลาย กรด เบส เกลือ ปริมาณสารสัมพนัธ์ 

และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1314 วทิยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวติ 2 - 2 - 3 

(Science for Quality of Life) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ ระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิต สารชีวโมเลกุล การเจริญเติบโตและ

พนัธุกรรม แสงและการมองเห็น เสียงและการไดย้ิน ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน สารเคมี 

ในชีวิตประจาํวนัและงานอาชีพ สารสกดัจากพืชสมุนไพร และการใชป้ระโยชน ์

2. มีทกัษะการทดลอง การคาํนวณ การวิเคราะห์ และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ และกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิต สารชีวโมเลกุล การเจริญเติบโตและพนัธุกรรม 

แสงและการมองเห็น  เสียงและการได้ยิน  ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน  สารเคมี 

ในชีวิตประจาํวนัและงานอาชีพ สารสกดัจากพืชสมุนไพร และการใชป้ระโยชน ์

2. คาํนวณขอ้มูลเก่ียวกบัแสง เสียง ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อนตามหลกัการ 

3. สาํรวจตรวจสอบเก่ียวกบัระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิต สารชีวโมเลกุล พนัธุกรรม แสงและการมองเห็น 

เสียงและการไดย้ิน ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน สารเคมีและสารสกดัจากพืชสมุนไพร 

ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิตในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิต สารชีวโมเลกุล การเจริญเติบโตและพนัธุกรรม แสง

และการมองเห็น เสียงและการไดย้ิน ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน สารเคมีในชีวิตประจาํวนัและงานอาชีพ 

สารสกดัจากพืชสมุนไพร และการใชป้ระโยชน ์

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1315 ชีวติกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ 2 - 2 - 3 

(Life and Modern Technology) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า เทคโนโลยีการส่ือสาร จุลินทรียใ์นอุตสาหกรรมอาหาร 

เทคโนโลยีชีวภาพ พอลิเมอร์และผลิตภณัฑ ์เคมีไฟฟ้า สารสี นาโนเทคโนโลยี และการใชป้ระโยชน์

ในงานอาชีพ 

2. มีทกัษะการทดลอง การคาํนวณ การวิเคราะห์ สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า เทคโนโลยีการส่ือสาร จุลินทรียใ์นอุตสาหกรรมอาหาร 

เทคโนโลยีชีวภาพ พอลิเมอร์และผลิตภณัฑ ์เคมีไฟฟ้า สารสี นาโนเทคโนโลยีและการใชป้ระโยชน ์

2. คาํนวณขอ้มูลเก่ียวกบัคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าตามหลกัการ 

3. สาํรวจตรวจสอบเก่ียวกบัจุลินทรียใ์นอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ พอลิเมอร์และผลิตภณัฑ ์

เคมีไฟฟ้า และสารสีตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการศึกษาชีวิตกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและการใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีการส่ือสาร จุลินทรีย ์

ในอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ พอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์ เคมีไฟฟ้ากับการใช้ประโยชน์ สารสี 

และการใชป้ระโยชนใ์นงานงานอาชีพ และนาโนเทคโนโลยี 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1316 วทิยาศาสตร์เพ่ืองานเทคนิคพลงังาน 2 - 2 - 3 

(Science for Energy Technology) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสมบติัของแข็ง ของเหลวและแก๊ส สารและปฏิกิริยาเคมี สารประกอบ

และสารเคมีในอุตสาหกรรม การถ่ายโอนความร้อน การจดัการพลงังาน ส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศ

ในงานอาชีพ 

2. มีทกัษะการคาํนวณ การทดลอง การวิเคราะห์ สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัของแข็ง ของเหลวและแก๊ส สารและปฏิกิริยาเคมี สารประกอบและสารเคมี 

ในอุตสาหกรรม การถ่ายโอนความร้อน การจดัการพลงังาน ส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศในงานอาชีพ 

2. สาํรวจตรวจสอบเก่ียวกบัสมบติัของของแข็ง ของเหลวและแก๊ส สารและสมบติัสาร สารประกอบ

และสารเคมี สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและปิโตรเลียม 

3. เขา้ใจเก่ียวกบัการสํารวจตรวจสอบเก่ียวกบัความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน การใชพ้ลงังาน 

เพ่ือการขนส่ง การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม การจดัการพลงังาน ส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศ

ในงานอาชีพ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์งานเทคนิคพลงังานในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัของแข็ง ของเหลวและแก๊ส สารและสมบติัสารละลาย กรด เบส เกลือ  ปฏิกิริยาเคมี 

ปริมาณสารสมัพนัธ์ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน สารประกอบไฮโดรคาร์บอน  ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ ์

พาราฟิน ไข ซิลิโคน วัสดุและสารเคมีท่ีใช้ได้จากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม การเก็บรักษาสินค้า สารเคมี 

ในอุตสาหกรรม การใชพ้ลงังานเพ่ือการขนส่งและอุตสาหกรรม การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม การจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มจากอุตสาหกรรม นิเวศวิทยากบัอาชีพ การจดัการส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1317 การวจิัยเบ้ืองต้น 3 - 0 - 3  

(Introduction to Research) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการวิจยัเบ้ืองตน้ 

2. สามารถเขียนโครงร่างการวิจยั วางแผนการดาํเนินงานวิจยั วิเคราะห์ขอ้มูล สรุปและเขียนรายงาน 

การวิจยั 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาวิจยัเพ่ือพฒันางานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ 

รอบคอบ ขยนั อดทน มีความคิดสร้างสรรค ์และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวิจยัเบ้ืองตน้ 

2. เขียนโครงร่างการวิจยัตามหลกัการ 

3. วางแผนการดาํเนินงานโครงการวิจยัตามหลกัการ 

4. สรุปผลการวิจยัตามหลกัการและกระบวนการรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลและแปลผล 

5. เขียนรายงานการวิจยัตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมายและความสาํคญัของการวิจยั ประเภทของงานวิจยั การเลือกหวัขอ้

และกาํหนดขอบเขตของปัญหา การกาํหนดสมมติฐาน การเขียนโครงร่างการวิจยั การสร้างเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูล 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การจดักระทาํขอ้มูล การสรุปผลการวิจยัและเขียนรายงานการวิจยั 
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3000-1318 Physics and Chemistry for Aviation 2 - 2 - 3 

Course Objectives 

1. The trainees will receive instructions on pertinent information on aviation physics. 

2. The trainees will be able to identify and explain how the conditions relate to the scientific principles 

of Physics. 

3. The trainees will display a good understanding of principles and also displaying some 

understanding of the context of practical applications. 

Course Competencies 

1. Perform precision measurements. 

2. Use and understand the principles of simple machines; Sound, fluid, and heat dynamics, basic 

aerodynamics, aircraft structures, and theory of flight. 

3. Inspect, identify, remove and treat aircraft corrosion and perform aircraft cleaning. 

4. Identify and select cleaning materials. 

5. Perform basic heat-treating processes. 

6. Identify and select appropriate non-destructive testing methods.  

7. Perform dye penetrate, ultrasonic and eddy current and magnetic participle inspections. 

Course Description 

Fundamentals of Aviation Physics and Chemistry, Cleaning and Corrosion Control, Materials and 

Processes, non-destructive testing and precision measurement techniques. Basic concepts of matter, the principles 

of simple machines, statics, dynamics, motion fluid dynamics, heat and sound, optics (light) and wave motion of 

physics. Nature of matter: the chemical elements, solutions and solvents, hardness and ductility. 
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3000-1319 ฟิสิกส์เพ่ือการเดินเรือ 1 2 - 2 - 3 

(Physics for Navigation 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทางกลสาสตร์ ความร้อน คล่ืน เสียง และแสง ท่ีเ ก่ียวข้อง 

ในการปฏิบติังานอาชีพเดินเรือ 

2. มีทกัษะในการคาํนวณทางกลศาสตร์ ความร้อน คล่ืน เสียง และแสง การวิเคราะห์ และสามารถนาํไป

ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพเดินเรือ 

3. ตระหนกัและเห็นความสาํคญัของหลกัการทางฟิสิกส์ในงานอาชีพเดินเรือ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัมวล นํ้ าหนักและแรง ระยะทาง ความเร็ว อตัราเร่ง การเคล่ือนท่ีเป็นวงกลม 

และการชน แรงสมดุล พลงังานศกัย ์งาน พลงังานและการขบัเคล่ือน เคร่ืองจกัรกล ความหนาแน่น 

ของเหลว พลศาสตร์ของไหล ความร้อน คล่ืน เสียง และแสง 

2. คาํนวณทางกลศาสตร์ ความร้อน คล่ืน เสียง และแสง ไดถู้กตอ้งตามหลกัการและกระบวนการ 

3. ประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบติังานอาชีพเดินเรือดว้ยความรับผิดชอบ โดยคาํนึงถึง 

ความปลอดภยั และการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับมวล นํ้ าหนักและแรง ระยะทาง ความเร็ว อัตราเร่ง การเคล่ือนท่ีเป็นวงกลม 

และการชน แรงสมดุล พลังงานศักย์ งาน พลังงานและการขับเคล่ือน เคร่ืองจักรกล ความหนาแน่น ของเหลว 

พลศาสตร์ของไหล ความร้อน คล่ืน เสียง และแสง 
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3000-1320 ฟิสิกส์เพ่ือการเดินเรือ 2 2 - 2 - 3 

(Physics for Navigation 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการของงานไฟฟ้า และอิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือการปฏิบติังานอาชีพเดินเรือ 

2. มีทกัษะในการคาํนวณค่าองคป์ระกอบทางไฟฟ้า และอิเลก็ทรอนิกส์ และสามารถนาํไปประยกุตใ์ช้

ในการปฏิบติังานอาชีพเดินเรือ 

3. ตระหนกัและเห็นความสาํคญัของหลกัการทางไฟฟ้า และอิเลก็ทรอนิกส์ ในงานอาชีพเดินเรือ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสนามแม่เหล็ก งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  การกระจายเสียง 

และการรับ – ส่ง สญัญาณวิทย ุ

2. คาํนวณค่าองคป์ระกอบทางไฟฟ้าไดถู้กตอ้งตามหลกัการและกระบวนการ 

3. ประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบติังานอาชีพเดินเรือดว้ยความรับผิดชอบ โดยคาํนึงถึง 

ความปลอดภยั และการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับสนามแม่เหล็ก ความปลอดภัยเก่ียวกับงานไฟฟ้า หลักการไฟฟ้าเบ้ืองต้น 

กระแสและวงจรไฟฟ้า มอเตอร์และเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า แรงดนัและกระแสไฟฟ้าสลบั อุปกรณ์ส่งจ่ายและป้องกนั

ระบบไฟฟ้า แหล่งจ่ายพลงังาน เคร่ืองมือวดั อิเลก็ทรอนิกส์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง อุปกรณ์เฉ่ือยงาน สารก่ึงตวันาํ 

การป้อนกลบั วงจรรวม อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีเกิดจากแสง วงจรดิจิตอล การกระจายเสียง และการรับ – ส่งสญัญาณวิทย ุ

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ 
 

3000-1401 คณติศาสตร์เพ่ือพฒันาทกัษะการคดิ 3 - 0 - 3 

(Mathematics for Thinking Skills Development) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

2. นาํความรู้เร่ืองทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

2. ใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

3. ส่ือสารส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และนาํเสนอในงานอาชีพ 

4. เช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

5. ประยกุตค์วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัการฝึกทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะการใหเ้หตุผล 

ทกัษะในการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอ ทกัษะในการเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ 

ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ และทกัษะการคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1402 คณติศาสตร์อตุสาหกรรม 3 - 0 - 3 

(Industry Mathematics) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ฟังก์ชัน

พีชคณิตและฟังกช์นัอดิศยั 

2. นาํความรู้เร่ืองเมทริกซ์ดีเทอร์มิแนนตเ์รขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตดักรวย ฟังกช์นัพีชคณิตและฟังกช์นั

อดิศยัประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ดาํเนินการเก่ียวกบัเมทริกซ์และอินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์ 

2. ประยกุตก์ารแกร้ะบบสมการเชิงเสน้โดยใชเ้มทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต ์ในงานอาชีพ 

3. คาํนวณหาระยะทาง จุดก่ึงกลาง และความชนัของเสน้ตรง 

4. สร้างสมการเสน้ตรงในรูปทัว่ไปจากเง่ือนไขท่ีกาํหนด 

5. สร้างสมการและเขียนกราฟภาคตดักรวยจากเง่ือนไขท่ีกาํหนด 

6. วิเคราะห์หาส่วนประกอบของภาคตดักรวยจากสมการท่ีกาํหนด 

7. ประยกุตเ์รขาคณิตวิเคราะห์และภาคตดักรวยในงานอาชีพ 

8. ดาํเนินการเก่ียวกบัฟังกช์นัพีชคณิตและฟังกช์นัอดิศยั 

9. นาํฟังกช์นัพีชคณิตและฟังกช์นัอดิศยัประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัการฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ และการแกปั้ญหาเก่ียวกบั เมทริกซ์ดีเทอร์มิแนนต ์เรขาคณิต

วิเคราะห์ ภาคตดักรวย ฟังกช์นัพีชคณิตและฟังกช์นัอดิศยั 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1403 คณติศาสตร์ธุรกจิ 3 - 0 - 3 

(Business Mathematics) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้น และ 

ความน่าจะเป็น 

2. นําความรู้เร่ืองตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้น และความน่าจะเป็น 

ประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงการใหเ้หตุผลโดยใชต้รรกศาสตร์ 

2. ดาํเนินการเก่ียวกบัเมทริกซ์ 

3. คาํนวณค่าดีเทอร์มิแนนตข์องเมทริกซ์ 

4. ประยกุตก์ารแกร้ะบบสมการเชิงเสน้โดยใชดี้เทอร์มิแนนตใ์นงานอาชีพ 

5. วิเคราะห์กาํหนดการเชิงเสน้ 

6. ดาํเนินการเก่ียวกบัความน่าจะเป็น 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัการฝึกทกัษะการคิดคาํนวณและการแกปั้ญหาเก่ียวกบัตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต ์

ระบบสมการเชิงเสน้ และความน่าจะเป็น 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1404 คณติศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ 3 - 0 - 3 

(Mathematics and Statistics for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบั ตรรกศาสตร์ สถิติพ้ืนฐานและความน่าจะเป็น 

2. นาํความรู้เร่ืองตรรกศาสตร์ สถิติพ้ืนฐานและความน่าจะเป็นประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงเหตุผลโดยใชต้รรกศาสตร์ 

2. ดาํเนินการเก่ียวกบัสถิติพ้ืนฐาน 

3. ดาํเนินการเก่ียวกบัความน่าจะเป็น 

4. ประยกุตใ์ชต้รรกศาสตร์สถิติพ้ืนฐานและความน่าจะเป็นในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับการฝึกทักษะการคิดคาํนวณและการแก้ปัญหาเก่ียวกับ ตรรกศาสตร์ การวดัแนวโน้ม 

เขา้สู่ส่วนกลาง การวดัการกระจายของขอ้มูล ค่ามาตรฐานการประยกุตใ์ชส้ถิติในงานอาชีพ และความน่าจะเป็น 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1405 คณติศาสตร์เกษตรกรรม 3 - 0 - 3 

(Agriculture Mathematics) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต ์ระบบสมการเชิงเสน้และความน่าจะเป็น 

2. นําความรู้เร่ืองตรรกศาสตร์  เมทริกซ์ ดี เทอร์มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้นและความน่าจะเป็น 

ไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงเหตุผลโดยใชต้รรกศาสตร์ 

2. ดาํเนินการเก่ียวกบัเมทริกซ์ 

3. คาํนวณค่าดีเทอร์มิแนนตข์องเมทริกซ ์

4. ประยกุตก์ารแกร้ะบบสมการเชิงเสน้โดยใชดี้เทอร์มิแนนตใ์นงานอาชีพ 

5. วิเคราะห์กาํหนดการเชิงเสน้ 

6. ดาํเนินการเก่ียวกบัความน่าจะเป็น 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัการฝึกทกัษะการคิดคาํนวณและการแกปั้ญหาเก่ียวกบัตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต ์

ระบบสมการเชิงเสน้ ความน่าจะเป็นและการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1406 แคลคูลสัพืน้ฐาน 3 - 0 - 3 

(Basic Calculus) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัทฤษฏีบททวินามเศษส่วนย่อย ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน

อนุพนัธ์ฟังก์ชนัพีชคณิต อนุพนัธ์ฟังก์ชนัอดิศยั การประยุกตข์องอนุพนัธ์อินทิกรัลฟังก์ชนัพีชคณิต

อินทิกรัลฟังกช์นัอดิศยัและอินทิกรัลจาํกดัเขต 

2. นาํความรู้เร่ืองทฤษฏีบททวินามเศษส่วนยอ่ย ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังกช์นั อนุพนัธ์ของฟังกช์นั

อินทิกรัลของฟังกช์นั และอินทิกรัลจาํกดัเขตประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ดาํเนินการกระจายทวินาม 

2. ดาํเนินการเก่ียวกบัเศษส่วนยอ่ย 

3. ดาํเนินการเก่ียวกบัลิมิตและตรวจสอบความต่อเน่ืองของฟังกช์นั 

4. ดาํเนินการเก่ียวกบัอตัราการเปล่ียนแปลงของฟังกช์นั 

5. ดาํเนินการเก่ียวกบัอนุพนัธ์ของฟังกช์นัพีชคณิตและฟังกช์นัอดิศยั 

6. ดาํเนินการเก่ียวกบัอนุพนัธ์อนัดบัสูง 

7. ประยกุตอ์นุพนัธ์ในงานอาชีพ 

8. ดาํเนินการเก่ียวกบัอินทิกรัลฟังกช์นัพีชคณิตและฟังกช์นัอดิศยั 

9. ดาํเนินการเก่ียวกบัอินทิกรัลจาํกดัเขตและประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัการฝึกทกัษะการคิดคาํนวณและการแกปั้ญหาเก่ียวกบัทฤษฏีบททวินาม เศษส่วนย่อย ลิมิต

และความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน อนุพนัธ์ฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศยั การประยุกต์ของอนุพนัธ์อินทิกรัล

ฟังกช์นัพีชคณิตและฟังกช์นัอดิศยัอินทิกรัลจาํกดัเขตและการประยกุต ์

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1407 คณติศาสตร์อตุสาหกรรมพลงังาน 3 - 0 - 3 

(Industry Mathematics) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการนาํความรู้เร่ืองลิมิต ความต่อเน่ือง เมทริกซ์ดีเทอร์มิแนนต ์เรขาคณิต

วิเคราะห์ ภาคตดักรวยประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

2. นาํความรู้เร่ืองการวดัการกระจายของขอ้มูล ค่ามาตรฐานและสถิติ ความน่าจะเป็นการประยุกต์ใช ้

ในงานอาชีพ 

3. นาํความรู้เร่ืองอนุพนัธ์ของฟังกช์ัน่เชิงกาํลงั ฟังกช์ัน่พหุนาม ฟังกช์ัน่เลขช้ีกาํลงั ฟังกช์ัน่ตรีโกณมิติ 

ฟังก์ชัน่ลอกาลิทึม ฟังก์ชนัตรีโกณมิติผกผนั สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหน่ึง อนัดบัสอง 

สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเสน้หลายอนัดบั การแปลงลาปลาซประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

4. ประยกุตอ์นุพนัธ์และการสอดแทรกในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ดาํเนินการเก่ียวกบัลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังกช์นัต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

2. ประยกุตก์ารแกร้ะบบสมการเชิงเสน้โดยใชเ้มทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต ์ในงานอาชีพ 

3. ประยกุตเ์รขาคณิตวิเคราะห์และภาคตดักรวยในงานอาชีพ 

4. ดาํเนินการและประยกุตเ์ก่ียวกบัสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหน่ึงและหลายอนัดบัในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับการฝึกทักษะการคิดคํานวณ การแก้ปัญหาเก่ียวกับลิมิต ความต่อเน่ือง เมทริกซ์ 

ดีเทอร์มิแนนต ์เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตดักรวย การวดัการกระจายของขอ้มูล ค่ามาตรฐานการประยุกต์ใชส้ถิติ 

ในงานอาชีพ และความน่าจะเป็น อนุพนัธ์ของฟังก์ชัน่เชิงกาํลงั ฟังก์ชัน่พหุนาม ฟังก์ชั่นเลขช้ีกาํลงั ฟังก์ชั่น

ตรีโกณมิติ ฟังก์ชัน่ลอกาลิทึม ฟังก์ชนัตรีโกณมิติผกผนั สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหน่ึง อนัดบัสอง 

สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเสน้หลายอนัดบั การแปลงลาปลาซ การสอดแทรกและการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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3000-1408 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3 - 0 - 3 

(Statistics and Experimental Design) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับสถิติพ้ืนฐานการประมาณค่าการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ 

ความแปรปรวน และการวางแผนการทดลอง 

2. นาํความรู้เร่ืองสถิติพ้ืนฐาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และ

การวางแผนการทดลองไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ดาํเนินการเก่ียวกบัสถิติพ้ืนฐาน 

2. ประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากร 

3. ดาํเนินการเก่ียวกบัการทดสอบสมมติฐาน 

4. วิเคราะห์ความแปรปรวน 

5. ดาํเนินการเก่ียวกบัการวางแผนการทดลอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับการฝึกทักษะการคิดคํานวณและการแก้ปัญหาเก่ียวกับสถิติพ้ืนฐาน การประมาณค่า 

การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวางแผนการทดลอง 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1409 การคดิและการตัดสินใจ 3 - 0 - 3 

(Thinking and Decision Making) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการคิด กระบวนการคิด การพฒันากระบวนการคิด การแกปั้ญหา

และการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล 

2. สามารถประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการคิดในการตดัสินใจและการแกปั้ญหา 

3. มีเจตคติและมีกิจนิสยัท่ีดีในการคิด และตดัสินใจอยา่งรอบคอบและมีเหตุผล 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการคิดและกระบวนการคิด การพฒันากระบวนการคิด การแกปั้ญหาและ

ตดัสินใจโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

2. รวบรวม วิเคราะห์และสรุปขอ้มูลเพ่ือการคิดและตดัสินใจ 

3. แกปั้ญหาและตดัสินใจโดยใชห้ลกัการ และกระบวนการคิด 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการคิดและกระบวนการคิด การพฒันากระบวนการคิด ตรรกศาสตร์และการใหเ้หตุผล 

การรวบรวม วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเพ่ือการคิดและตัดสินใจ การแก้ปัญหาและตัดสินใจโดยใช้หลกัการ 

และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
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3000-1410 Mathematics for Aviation 3 - 0 - 3 

Course Objectives 

1. The trainees will study the principle of Arithmetic. 

2. The trainees will be able to identify and explain how the conditions relate to the mathematics 

calculations by using correct aviation nomenclature and mathematics. 

3. The trainees will display a good understanding of the principles and make required calculations 

quickly and accurately. 

Course Competencies 

1. Describe the basic principle of Mathematics. Methods of multiplication and division; fractions and 

decimals; factors and multiples; weights, measures and conversion factors. 

2. Extract roots and raise numbers to a given power. 

3. Determine areas and volumes of various geometrical shapes. 

4. Solve ratio, proportion, and percentage problems. 

5. Perform algebraic operations involving addition, subtraction, multiplication, and division of 

positive and negative numbers. 

6. Trigonometrical relationships and use of tables. 

Course Description 

 Arithmetic, Algebra, Geometry, Trigonometry and Logarithms, electronic calculators for logarithmic 

and trigonometric applications. 
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3000-1411 คณติศาสตร์เพ่ือการเดินเรือ 2 - 2 - 3 

(Mathematics for Navigation) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัหลกัการทางพีชคณิต เรขาคณิต ตรีโกณมิติ และสถิติ 

2. มีทักษะ กระบวนการคิด และนําวิ ธีการคิด ทางพีชคณิต  เรขาคณิต ตรีโกณมิติ และสถิติ 

ไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพ่ือการเดินเรือ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพีชคณิต เรขาคณิต ตรีโกณมิติ และสถิติ 

2. ประยุกต์ใชห้ลกัการทางพีชคณิต เรขาคณิต ตรีโกณมิติ และสถิติ ในการปฏิบติังานอาชีวเดินเรือ 

ดว้ยความรับผิดชอบ โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั และการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการทางพีชคณิต กราฟ สัดส่วน ความแปรปรวน การประมาณค่าในช่วง 

เรขาคณิต ตรีโกณมิติ การวดั การคาํนวณเน้ือท่ีหรือพ้ืนท่ี ทรงกลม เวกเตอร์ วงกลม วงรี ไฮเปอร์โบล่า และสถิติ  
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กลุ่มทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวติ 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 

 

3000-1501 ชีวติกบัสังคมไทย 3 - 0 - 3 

(Thai Life and Society) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสังคม ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย หลกัธรรมาภิบาลในองค์กร 

หลกัธรรมในการพฒันางาน พฒันาคนและสงัคม สนัติวฒันธรรม และความร่วมมือกบัประเทศต่าง ๆ 

ในสงัคมโลก 

2. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทย โดยประยุกต์ใช ้

ศาสนธรรมในการพฒันางาน พฒันาคนและสังคม การใชห้ลกัสันติวิธีในสังคมไทยและการอยู่ร่วมกนั

อยา่งสนัติสุข 

3. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการประกอบอาชีพ และการดาํเนินชีวิต 

4. ตระหนักในการเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เห็นคุณค่าของศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย  
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับสังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย หลักธรรมาภิบาล หลักธรรม 

ในการพฒันางานคนและสังคม สันติวฒันธรรมความร่วมมือกบัประเทศต่าง ๆ และหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ การเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทยกับสังคมโลก 

บนพ้ืนฐานของศาสนธรรม 

3. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอาชีพและการดาํเนินชีวิต 

4. ปฎิบติัตนเป็นพลเมืองดีในสงัคมระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

5. สืบสาน ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัสังคม การจัดระเบียบทางสังคม ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย หลกัธรรมาภิบาล 

ในองค์กร หลกัธรรมเพ่ือพฒันางาน พฒันาคนและสังคม สันติวฒันธรรม ความเป็นพลเมืองดี ความร่วมมือ 

กบัประเทศต่าง ๆ หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิต 
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3000-1502 เศรษฐกจิพอเพยีง 3 - 0 - 3 

(Sufficiency Economy) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ ทศพิธราชธรรม 

หลกัสปัปุริสธรรม 7 และหลกัการทรงงานในพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

2. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนินชีวิต 

3. ตระหนกัในความสาํคญัของการพ่ึงตนเอง และกา้วทนัต่อยคุโลกาภิวตัน ์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ ทศพิธราชธรรม หลกัสัปปุริสธรรม 7 

และหลกัการทรงงานในพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

2. วิ เคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ทฤษฎีใหม่  หลักธรรมและหลักการทรงงาน 

ในพระบาทสมเดจ็พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

3. ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ ทศพิธราชธรรม หลกัสัปปุริสธรรม 7 

หลกัการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

และการประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใชใ้นการดาํเนินชีวิต 
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3000-1503 มนุษยสัมพนัธ์กบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 3 - 0 - 3 

(Human Relation and Sufficiency Economic Philosophy) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัมนุษยสมัพนัธ์และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สามารถพฒันาตนทางกาย วาจา ใจ ตามกระบวนการทางจิตวิทยา ศาสนธรรม และหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการสร้างงมนุษยสมัพนัธ์ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัมนุษยสมัพนัธ์และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ปฏิบติัตนเป็นผูน้าํ ผูต้ามท่ีดีภายใตห้ลกัศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ประยกุตใ์ชห้ลกัมนุษยสมัพนัธ์และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเสริมสร้างความสัมพนัธ์

อนัดีระดบับุคคล ชุมชน สงัคม ประเทศชาติ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัมนุษยสัมพนัธ์ วิธีการพฒันาตนตามศาสนธรรมปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และการเสริมสร้างหลกัการพฒันาตนและองคก์รเพ่ือการพฒันาชีวิตและงาน 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1504 ภูมฐิานถิ่นไทย 3 - 0 - 3 

(Thai Geographical and Historical Studies) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน 

2. สามารถวิเคราะห์อิทธิพลของภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ ต่อการสร้างสรรคว์ฒันธรรม เอกลกัษณ์

การดาํรงชาติไทย และการท่องเท่ียว 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีต่อการสืบสานภูมิศาสตร์ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

มาตรฐานรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน 

2. วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมไทย  ภูมิปัญญาไทย 

การดาํรงชาติไทยการท่องเท่ียวและการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

3. วิเคราะห์ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีก่อใหเ้กิดการสร้างสรรคว์ฒันธรรม

และมีจิตสาํนึกต่อการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 

4. ใชข้อ้มูลภูมิสารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียวและการพฒันา 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกับภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน อิทธิพลของภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ 

ต่อการสร้างสรรคว์ฒันธรรม เอกลกัษณ์ไทย และการดาํรงชาติไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัการอนุรักษแ์ละสืบสาน

วฒันธรรมไทย ภูมิสารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1505 การเมืองการปกครองของไทย 3 - 0 - 3 

(Thai Politics and Administration) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. มีความรู้เขา้ใจเก่ียวกบัวิวฒันาการการเมืองการปกครองของไทย นโยบายในการพฒันาประเทศ 

สิทธิมนุษยชน การบริหารราชการแผน่ดิน และการปกครองทอ้งถ่ิน 

2. สามารถปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการมีส่วนร่วม และติดตามขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาประเทศ

และทอ้งถ่ิน 

มาตรฐานรายวชิา 

1. วิเคราะห์วิวฒันาการการเมืองการปกครองของไทย นโยบายในการพฒันาประเทศ สิทธิมนุษยชน 

การบริหารราชการแผน่ดิน และการปกครองทอ้งถ่ิน 

2.  มีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง 

3. ใชข้อ้มูลทางการเมืองการปกครองเพ่ือการพฒันาตนเองและสงัคม 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัวิวฒันาการการเมืองการปกครองของไทย การบริหารราชการแผ่นดิน การปกครองทอ้งถ่ิน 

พรรคการเมือง การเลือกตั้ง องคก์รตามรัฐธรรมนูญ แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และสิทธิมนุษยชน 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1506 ปัจจัยมนุษย์และกฎหมายการเดินอากาศ 3 - 0 - 3 

(Human Performance and Air Law) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. เขา้ใจขอ้จาํกดัของมนุษย ์ชนิดของขอ้ผิดพลาด การแกไ้ขขอ้บงัคบัสากล ดา้นการบินและกฎหมาย

การเดินอากาศยานของประเทศไทย 

2. ตระหนกัถึงขอ้บงัคบัสากลเก่ียวกบัความปลอดภยัในการเดินอากาศขอ้กาํหนดกฎหมายเดินอากาศ

ของประเทศไทย 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับความหมายของข้อจาํกดัของมนุษยส์าเหตุขอ้ผิดพลาดของมนุษย ์การแกไ้ข

ความสาํคญัของใบสาํคญัสมควรเดินอากาศ  

2. ประยกุตใ์ชข้อ้กาํหนด กฎหมายเดินอากาศของประเทศไทย 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกบักฎของเมอร์ฟ่ีส์ ความผิดพลาดของมนุษย  ์ขอ้จาํกดัของมนุษยท์างกายภาพ เรียนรู้ภาวะ 

ความกดดนัการทาํงานของมนุษย ์ภาวะงานและการติดต่อประสานงาน อุบติัเหตุ ชนิดของความผิดพลาด การแกไ้ข

ข้อผิดพลาด  อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  ข้อบังคับสากลเก่ียวกับความปลอดภัย 

ในการเดินอากาศ ขอ้กาํหนดในใบสาํคญัสมควรเดินอากาศกฎหมายเดินอากาศของประเทศไทย 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1507 Aviation Legislation (Civil Aviation Requirements Laws & Regulation) 3 - 0 - 3 

Course Objectives 

1. The trainees will be provided with a broad outline of International and Thai Civil Aviation Laws; 

Thai Civil Aviation Regulations. 

2. The trainees will understand the Privileges and Limitations of Aircraft Maintenance Technician. 

3. The trainees will understand and know how to comply with aircraft maintenance documentations 

and aircraft technical data. 

Course Competencies 

1. ICAO functions, obligations and responsibility. 

2. Review of ICAO Annexes, particularly Annex 1 – Personnel Licensing, Annex 6 – Operation of 

Aircraft and Annex 8 – Airworthiness of Aircraft. 

3. Review the aircraft maintenance technician privileges within the limitations prescribed by Annex 1 

4. Information contained in FAA and Manufacturers’ aircraft maintenance specifications, data sheets, 

manuals, publications and related Federal Aviation Regulations, Airworthiness Directives and 

Advisory material. Read Technical Data. 

5. Write descriptions of work performed including aircraft discrepancies and corrective actions using 

typical aircraft maintenance records. Complete required maintenance forms, records, and inspection 

reports. 

Course Description 

Civil Aviation Requirements Laws & Regulations; Maintenance Forms and Records; Maintenance 

Publications and Aircraft Maintenance Technician’s (AMT) Privileges and Limitations. 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

 

3000-1601 การพฒันาทกัษะชีวติเพ่ือสุขภาพและสังคม 3 - 0 - 3 

(Life skill Development for Health and Society) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนนัทนาการ 

2. สามารถเลือกปฏิบติักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพท่ีสัมพนัธ์กบัชุมชน กิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ 

กบัชุมชนและกิจกรรมสาธารณประโยชน ์

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการพฒันาทกัษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสงัคม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนนัทนาการเพ่ือพฒันา

ทกัษะชีวิตและสุขภาพ 

2. เลือกปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพดว้ยกิจกรรมพลศึกษา สุขศึกษา และนนัทนาการตามหลกัการ 

3. พฒันาสมรรถภาพทางกายใหส้ามารถปฎิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 

4. เป็นผูน้าํและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

5. โนม้นา้วใหผู้อ่ื้นเขา้ใจความตอ้งการและเหตุผลของตนเองดว้ยเทคนิคและวิธีการประชาธิปไตย 

6. วางแผนดาํเนินชีวิตใหส้อดคลอ้งกบัวิชาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัการประยุกตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และนนัทนาการหลกัการ

เลือกกิจกรรมพฒันาทกัษะชีวิตและสุขภาพ การจดักิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัครอบครัว เพ่ือน 

สังคม กระบวนการทางประชาสังคมเพ่ือกาํหนดบทบาทของตนเองในการมีส่วนร่วมเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้

เร่ืองเพศอย่างรอบดา้น สารเสพติด สารพิษและอุบติัภยัของชุมชน และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพท่ีสัมพนัธ์ 

กบัชุมชน 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1602 การบริหารจัดการสุขภาพเพ่ือภาวะผู้นํา 3 - 0 - 3 

(Healthy Management for Leadership) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการบริหารจดัการพ้ืนฐานทางดา้นสุขภาพในการดาํรงชีวิต 

2. มีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรงทั้งร่างกายและจิตใจ มีบุคลิกภาพท่ีดี 

3. สามารถป้องกนัหรือหลีกเล่ียงส่ิงเสพติดทั้งในระดบัตนเองและระดบัชุมชน 

4. มีทกัษะในการจดัการปัญหาโดยไม่ใชค้วามรุนแรง 

5. มีจิตสาํนึกและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังานอาชีพตามหลกัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการบริหารจดัการพ้ืนฐานทางดา้นสุขภาพในการดาํรงชีวิต 

2. เลือกเล่นกีฬาเพ่ือออกกาํลงักายตามหลกัการทางพลศึกษา 

3. แสดงความเป็นผูน้าํในการปฏิบติักิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต่์อชุมชนตามหลกัการนนัทนาการ 

4. พฒันาสมรรถภาพทางกายใหส้ามารถปฎิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 

5. ใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการไม่ละเมิดสิทธิ 

6. จดัการกบัขอ้ขดัแยง้โดยสนัติวิธี 

7. มีกระบวนการคิด ไตร่ตรองการแกปั้ญหาในสถานการณ์เฉพาะหนา้ 

8. วางแผนดาํเนินชีวิตใหส้อดคลอ้งกบัวิชาชีพ 

9. ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยั 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัการประยุกตใ์ชห้ลกัการบริหารจดัการกบัการออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ การพฒันาทกัษะชีวิต

เพ่ือภาวะผูน้าํ อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ เศรษฐศาสตร์เพ่ือการดาํรงชีวิต พฤติกรรม

การบริโภคท่ีนาํไปสู่ปัญหาสุขภาพ สัญญาณเบ้ืองต้นของการเกิดโรค ระบบบริการสุขภาพ การใช้ภูมิปัญญา

ชาวบ้านในการดูแลสุขภาพ ปัญหาสุขภาพจากแรงงานยา้ยถ่ิน ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหาส่ิงเสพติด 

และความรุนแรง และการศึกษาพฤติกรรมมนุษยเ์พ่ือพฒันาตนเอง 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1603 พฤติกรรมนันทนาการกบัการพฒันาตน 3 - 0 - 3 

(Behavioral Recreation and Self Development) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมมนุษย ์การพฒันาตนเองและหลกัการนนัทนาการ 

2. มีทกัษะพ้ืนฐานทางดา้นนนัทนาการ 

3. มีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรงทั้งร่างกายและจิตใจ มีบุคลิกภาพท่ีดี 

4. สามารถจดักิจกรรมกลุ่มใหส้อดคลอ้งกบังานอาชีพ 

5. มีทกัษะการส่ือสารเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์กบับุคคลในสงัคม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมมนุษย ์การพฒันาตนเองและหลกัการนนัทนาการ 

2. เลือกปฏิบติักิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต่์อชุมชนตามหลกัการนนัทนาการ 

3. ใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการไม่ละเมิดสิทธิ 

4. เผยแพร่ความรู้เร่ืองสิทธิในเร่ืองสุขภาพท่ีเก่ียวกบัการทาํงาน 

5. เป็นผูน้าํและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

6. วางแผนดาํเนินชีวิตใหส้อดคลอ้งกบัวิชาชีพ 

7. ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยั 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับแนวคิดพฤติกรรมมนุษย์และปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพของการทาํงาน 

วางแผนแก้ไขปัญหาเพ่ือให้มีสุขภาวะ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการประกอบอาชีพ การพัฒนา

บุคลิกภาพ การติดต่อส่ือสาร การทาํงานเป็นทีม มนุษยสัมพนัธ์ส่งเสริมภาวะผูน้าํดว้ยการออกแบบและจดักิจกรรม

นนัทนาการตามหลกัการ นาํหลกัการมีนํ้าใจนกักีฬาประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1604 เทคนิคการพฒันาสุขภาพในการทาํงาน 2 - 0 -2 

(Improving Health Technique for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคนิควิธีการพฒันาสุขภาพในการทาํงานและการดาํรงชีวิต 

2. มีทกัษะพ้ืนฐานทางดา้นสุขภาพในการดาํรงชีวิต 

3. มีสุขภาพสมบูรณ์ แขง็แรง ทั้งร่างกายและจิตใจ มีบุคลิกภาพท่ีดี 

4. สามารถป้องกนัหรือหลีกเล่ียงสารเสพติดทั้งในระดบัตนเองและระดบัชุมชน 

5. มีทกัษะในการจดัการปัญหาโดยไม่ใชค้วามรุนแรง  

6. วิเคราะห์สภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีส่งผลกระทบกับตนเองและชุมชนอนัเน่ืองมาจาก 

การเขา้สู่อาเซียน 

7. มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสตัย ์มีวินยั เหมาะสมกบัการปฏิบติังานในอาชีพนั้น ๆ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัเทคนิควิธีการพฒันาสุขภาพในการทาํงานและการดาํรงชีวิต 

2. ใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการไม่ละเมิดสิทธิ 

3. เผยแพร่ความรู้เร่ืองสิทธิในเร่ืองสุขภาพท่ีเก่ียวกบัการทาํงาน 

4. จดัการกบัขอ้ขดัแยง้โดยสนัติวิธี 

5. แกปั้ญหาในสถานการณ์เฉพาะหนา้ดว้ยกระบวนการคิด ไตร่ตรอง 

6. โนม้นา้วใหผู้อ่ื้นเขา้ใจความตอ้งการและเหตุผลของตนเองดว้ยเทคนิคและวิธีการประชาธิปไตย 

7. ไกล่เกล่ีย ลดความขดัแยง้ตามหลกัการ 

8. วางแผนดาํเนินชีวิตใหส้อดคลอ้งกบัวิชาชีพ 

9. ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยั 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัส่ิงคุกคามสุขภาพอนามยัจากการทาํงานและการป้องกนัโรคจากการทาํงาน โรคพิษสุราเร้ือรัง 

โรคจากบุหร่ี ปัญหาสังคมแรงงาน ปัญหาสุขภาพแรงงานขา้มชาติ โรคอุบติัใหม่และอุบติัซํ้ าท่ีระบาดจากการเคล่ือนยา้ย

แรงงาน สุขภาพจิตและการวิเคราะห์ความเช่ือท่ีส่งผลต่อสุขภาพจิต ทักษะการป้องกันภัยจากการก่อการร้าย 

อาชญากรรมและการหลบหนีเขา้เมือง 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1605 สุขภาพชุมชน 2 - 0 - 2 

(Community Health) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการดูแลและพฒันาสุขภาพชุมชน สุขภาพส่วนบุคคล 

2. มีทกัษะพ้ืนฐานทางดา้นสุขภาพในการดาํรงชีวิต 

3. สามารถแกไ้ขปัญหาสุขภาพส่วนบุคคลเบ้ืองตน้ 

4. สามารถเผยแพร่ความรู้พ้ืนฐานในการดูแลสุขภาพสู่สถานศึกษาหรือชุมชน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการดูแลและพฒันาสุขภาพชุมชน สุขภาพส่วนบุคคล 

2. ใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการไม่ละเมิดสิทธิ 

3. เผยแพร่ความรู้เร่ืองสิทธิในเร่ืองสุขภาพท่ีเก่ียวกบัการทาํงาน 

4. จดัการกบัขอ้ขดัแยง้โดยสนัติวิธี 

5. มีกระบวนการคิด ไตร่ตรองการแกปั้ญหาในสถานการณ์เฉพาะหนา้ 

6. วางแผนดาํเนินชีวิตใหส้อดคลอ้งกบัวิชาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัสุขภาพชุมชน สุขภาพส่วนบุคคล การดูแลและแกไ้ขปัญหาสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน 

สุขภาพจิต การควบคุมโรคติดต่อ หลกัโภชนาการ กลไกคุม้ครองผูบ้ริโภค การบริโภคท่ีย ัง่ยืน การปฐมพยาบาล 

บทบาทและการมีส่วนร่วมในการพฒันาสุขภาพชุมชน 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1606 การคดิอย่างเป็นระบบ 2 - 0 - 2 

(Systematic Thinking) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพ้ืนฐานในการคิดอยา่งเป็นระบบ 

2. มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบในการจัดลําดับงาน การตัดสินใจ การจัดการกับความเส่ียง 

และการแกปั้ญหา 

3. สามารถนําทักษะการคิดอย่างเป็นระบบไปใช้ในการตัดสินใจ โดยพิจารณาทั้ งส่วนท่ีพอใจ 

และความเส่ียงเพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาและแกปั้ญหา 

4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการดาํเนินชีวิตและประกอบอาชีพดว้ยความรอบคอบและมีเหตุมีผล 

มาตรฐานรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดอยา่งเป็นระบบ 

2. ประเมินสถานการณ์ตามขั้นตอนท่ีกาํหนด 

3. วิเคราะห์การตดัสินใจตามขั้นตอนท่ีกาํหนด 

4. วิเคราะห์ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามขั้นตอนท่ีกาํหนด 

5. วิเคราะห์ปัญหาตามขั้นตอนท่ีกาํหนด 

6. ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการคิดอยา่งเป็นระบบในการดาํเนินชีวิต 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับลักษณะและขั้นตอนของกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ประเภทและวตัถุประสงค ์

ของคาํถามท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ขั้นตอนและแนวคิดของกระบวนการประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์ 

การตัดสินใจ การวิเคราะห์ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนและการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม 

กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการสืบคน้ กระบวนการมีส่วนร่วม การตั้งคาํถามโดยใชก้ารเรียนรู้ 

ของกลุ่มและบริบทของแต่ละบุคคล 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1607 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 0 - 2 -1 

(Information for Learning) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแหล่งเรียนรู้ สารสนเทศ การใชส้ารสนเทศในการเรียนรู้และดาํรงชีวิต 

2. มีทกัษะในการสืบคน้สารสนเทศดว้ยเทคโนโลยีจากแหล่งสารสนเทศท่ีหลากหลายอยา่งเป็นสากล 

3. สามารถคัดเลือก รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ เพ่ือสร้างนวตักรรมทางวิชาการ 

และวิชาชีพ 

4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการใชส้ารสนเทศเพ่ือพฒันาการเรียนรู้และการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัแหล่งการเรียนรู้ สารสนเทศ และการใชส้ารสนเทศ 

2. สืบคน้สารสนเทศดว้ยเทคโนโลยีอยา่งเป็นระบบสากล 

3. คดัเลือกสารสนเทศมาประยกุตใ์ชไ้ดต้รงตามความตอ้งการ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการใชส้ารสนเทศสู่การปฏิบติัดา้นวิชาการและวิชาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ปฏิบัติเ ก่ียวกับสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ การสืบค้นสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การประยกุตใ์ชส้ารสนเทศเพ่ือการศึกษา คน้ควา้ วิจยัและสร้างนวตักรรมทางวิชาการและวิชาชีพ 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1608 พลศึกษาเพ่ืองานอาชีพ 0 - 2 - 1 

(Physical Education for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพ้ืนฐานเร่ืองความสมบูรณ์ทางกาย 

2. มีทกัษะในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอ่ื้น 

3. ใชกิ้จกรรมทางศึกษาในการจดัทาํโครงการเพ่ือพฒันาสุขภาพ 

4. มีทกัษะในการแกไ้ขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหนา้ 

5. มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  เล่นกีฬาเพ่ือออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอตามหลกัการทางพลศึกษา 

2. พฒันาสมรรถภาพทางกายใหส้ามารถปฎิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 

3. เป็นผูน้าํและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

4. ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยั 

คําอธิบายรายวชิา 

 ปฏิบัติเก่ียวกับกิจกรรมทางพลศึกษาหรือเล่นกีฬาโดยใช้หลักการทางพลศึกษาเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 

วางแผนแกปั้ญหาดา้นสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอ่ื้น ส่งเสริมบุคลิกภาพ มนุษยสัมพนัธ์ 

ภาวะผูน้าํ และการมีนํ้าใจนกักีฬาใหเ้หมาะสม ปลอดภยัต่อการทาํงานและการดาํรงชีวิต 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1609 ลลีาศเพ่ือการสมาคม 0 - 2 - 1 

(Social Dance for Association) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประวติั ความเป็นมา ประเภทของการลีลาศและประโยชนข์องการลีลาศ 

2. มีทกัษะในการลีลาศ 

3. ลีลาศอยา่งมีมารยาท 

4. สามารถปรับตวัเขา้งานสงัคม และมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. พฒันาบุคลิกภาพใหส้ามารถปฎิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 

2. เป็นผูน้าํและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมตามหลกัการทางพลศึกษา 

3. เตรียมความพร้อมทางดา้นมารยาทและสงัคม  

4. ปรับตวัเขา้กบัสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

คําอธิบายรายวชิา 

 ปฏิบติัเก่ียวกบัการลีลาศเพ่ือเขา้สังคม ประวติัและความรู้พ้ืนฐาน ประโยชน์และรูปแบบในการลีลาศ 

มารยาทในการเขา้สงัคม มนุษยสมัพนัธ์และการปรับปรุงบุคลิกภาพ 
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3000-1610 คุณภาพชีวติเพ่ือการทาํงาน 1 - 0 - 1 

(Quality of Life for Work) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัทกัษะชีวิตท่ีจาํเป็นในชีวิตประจาํวนัและการประกอบอาชีพ 

2. มีทกัษะเฉพาะบุคคลในการดาํเนินชีวิต 

3. ตระหนกัรู้คุณค่าในตนเอง 

4. มีภาวะผูน้าํและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

5. มีทกัษะในการจดัการปัญหาโดยไม่ใชค้วามรุนแรง  

6. มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสตัย ์มีวินยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัทกัษะชีวิตท่ีจาํเป็นในชีวิตประจาํวนัและการประกอบอาชีพ 

2. ใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการไม่ละเมิดสิทธิ 

3. เผยแพร่ความรู้เร่ืองสิทธิในเร่ืองสุขภาพท่ีเก่ียวกบัการทาํงาน 

4. จดัการกบัขอ้ขดัแยง้โดยสนัติวิธี 

5. แกปั้ญหาในสถานการณ์เฉพาะหนา้ดว้ยกระบวนการคิด ไตร่ตรอง 

6. มีเทคนิคและวิธีโนม้นา้วใหผู้อ่ื้นเขา้ใจความตอ้งการและเหตุผลของตนเองไดด้ว้ยวิธีการประชาธิปไตย 

7. ดาํเนินการไกล่เกล่ียลดความขดัแยง้ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกับทักษะชีวิตท่ีจําเป็นในชีวิตประจําวนัและการประกอบอาชีพ การจัดการปัญหาชีวิต 

ดา้นสุขภาพทางเพศเพ่ือใหเ้กิดสุขภาวะ หลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อความรุนแรง ส่ิงเสพติด การอยู่ร่วมกนัในสังคม 

การเสียสละเพ่ือส่วนรวม ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานโดยเนน้ทกัษะกระบวนการคิด เศรษฐศาสตร์ 

เพ่ือการดาํรงชีวิต พฤติกรรมการบริโภคท่ีนาํไปสู่ปัญหาสุขภาพ 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-1611 Human Factors 3 - 0 - 3 

Course Objectives 

The trainees will be able to apply concepts learned in human factors training in the performance of their 

role-playing duties and responsibility. 

Course Competencies 

1. Basic concepts and definitions of human factors. 

2. Human factors issues and limitations in maintenance operations; human errors interactions and the 

“Dirty Dozen”. 

3. Communication skills. 

4. Team work skills. 

Course Description 

Maintenance Resource Management (MRM) and Human Factors; 

- Human Factors and Maintenance resource management. 

- Human Factors Awareness phase. 

- Human Factors Practice and feedback phase. 

- Human Factors Continual reinforcement phase. 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง 

พุทธศักราช 2557 

 

หมวดวชิาเลือกเสรี 
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วชิาเลือกเสรี ประเภทวชิาบริหารธุรกจิ 

 

3200-9001 กฎหมายธุรกจิ 3-0-3 

 (Business Law) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจ 

2. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัเอกสารสญัญาต่าง ๆ ในธุรกิจ 

3. มีทกัษะในการร่างและเขียนสัญญา และเอกสารประกอบสญัญา 

4. มีเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจ 

2. ร่างและเขียนสญัญาต่าง ๆ ตามสาระสาํคญัของสญัญา 

3. จดัทาํเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายตามหลกัการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกบับุคคล นิติกรรม หน้ี เอกเทศสัญญาท่ีสําคญั ไดแ้ก่ ซ้ือขาย แลกเปล่ียน เช่าทรัพย  ์เช่าซ้ือ 

จา้งแรงงาน จา้งทาํของ ฝากทรัพย ์ยืม คํ้าประกนั จาํนอง จาํนาํ ตวัแทน นายหนา้ ประนีประนอมยอมความ ตัว๋เงิน 

และพระราชบญัญติัว่าดว้ยความผิดอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค การจดัตั้ง การดาํเนินงานหา้งหุน้ส่วน บริษทัจาํกดั และ

บริษทัมหาชนจาํกดั พระราชบญัญติัลม้ละลาย พระราชบญัญติัโรงงาน 
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สาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร 

 

3201-2108 การภาษอีากร 3-0-3 

 (Taxation) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร 

2. มีทกัษะในการคาํนวณ และกรอกแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากร 

3. มีคุณลกัษณะนิสยัท่ีพึงประสงค ์และมีเจตคติท่ีดี ในการประกอบอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากร 

2. ปฏิบติังานวิธีการยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีเงินได ้ตามประมวลรัษฎากร  
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหนา้ท่ีในการเสียภาษี การคาํนวณ การใชแ้ละวิธีการยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสีย

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอ่ืน

ตามประมวลรัษฎากร 
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กลุ่มวชิาบูรณาการ 

 

3000-9017 ทกัษะการคดิเชิงระบบ 2-2-3 

(Systematic Thinking) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพ้ืนฐานในการคิดอยา่งเป็นระบบ 

2. นาํความรู้ไปใชใ้นการเพ่ิมทกัษะเก่ียวกบัการคิดอยา่งเป็นระบบ การจดัลาํดบังาน การตดัสินใจ  

การจดัการความเส่ียง และการแกไ้ขปัญหา 

3. นาํทกัษะการคิดเชิงระบบไปใชใ้นการตดัสินใจ โดยพิจารณาทั้งส่วนท่ีพอใจ และความเส่ียง 

เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาและแกปั้ญหา 

4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการดาํเนินชีวิต และประกอบอาชีพดว้ยความรอบคอบและมีเหตุผล 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัทกัษะการคิดเชิงระบบตามหลกัการและกระบวนการ 

2. ประเมินสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ามหลกัการและกระบวนการ 

3. วิเคราะห์การตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ไดต้ามหลกัการและกระบวนการ 

4. วิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดต้ามหลกัการและกระบวนการ 

5. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาไดต้ามหลกัการและกระบวนการ 

6. ประยกุตใ์ชท้กัษะการคิดเชิงระบบมาใชก้บัชีวิตประจาํวนั 

คาํอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัลกัษณะและขั้นตอนการคิดอยา่งเป็นระบบ ประเภทและวตัถุประสงคข์องคาํถาม

ท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ขั้นตอนและแนวคิดของกระบวนการประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์การตดัสินใจ 

การวิเคราะห์ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน การวิเคราะห์ปัญหา การใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด 

อยา่งมีวิจารณญาณ กระบวนการสืบคน้  
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กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 

 

3000-9201 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2 - 0 - 2 

(Chinese Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมจีน 

2. สามารถนาํภาษาจีนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาจีนในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาจีนจากส่ือโสตทศัน ์

2. พูดโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3. อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 

4. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมจีน ระบบเสียงและระบบ

ไวยากรณ์ภาษาจีน ฝึกการฟังและพูดภาษาจีน ฝึกการเขียนและอ่านอกัษรจีน การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาจีน 
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3000-9202 การสนทนาภาษาจีนสําหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

(Chinese Conversation for Work) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาจีนสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาจีนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาจีนในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาจีนจากส่ือโสตทศัน์ 

2. พูดโตต้อบตามสถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ 

3. อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด 

4. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับการฟังและพูดภาษาจีนกลาง ฝึกการอ่านและเขียนประโยค เร่ืองสั้ น ๆ การสนทนา

สถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น การเดินทาง การอ่านป้ายประกาศ 

การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาจีน 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-9203 ภาษาและวฒันธรรมญี่ปุ่ น 2 - 0 - 2 

(Japanese Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 

2. สามารถนาํภาษาญ่ีปุ่นไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาญ่ีปุ่นจากส่ือโสตทศัน ์

2. พูดโตต้อบตามสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั 

3. อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือโสตทศัน ์

4. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ

ไวยากรณ์ญ่ีปุ่น ฝึกฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น ฝึกเขียนและอ่านอกัษรญ่ีปุ่น การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาญ่ีปุ่น 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-9204 การสนทนาภาษาญี่ปุ่ นสําหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

(Japanese Conversation for Work)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาญ่ีปุ่นสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาญ่ีปุ่นไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาญ่ีปุ่นจากส่ือโสตทศัน ์

2. พูดโตต้อบตามสถานการณ์ในการทาํงาน 

3. อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด 

4. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัการฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น ฝึกการอ่านและเขียนประโยค เร่ืองสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์

การทาํงานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น การเดินทาง การอ่านป้ายประกาศ และการกรอก

แบบฟอร์มต่าง ๆ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาญ่ีปุ่น 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-9205 ภาษาและวฒันธรรมเกาหล ี 2 - 0 - 2 

(Korean Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 

2. สามารถนาํภาษาเกาหลีไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเกาหลีในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาเกาหลีจากส่ือโสตทศัน ์

2. พูดโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3. อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ   

4. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ

ไวยากรณ์เกาหลี ฝึกฟังและพูดภาษาเกาหลี ฝึกเขียนและอ่านอักษรเกาหลี การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาเกาหลี 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-9206 การสนทนาภาษาเกาหลสํีาหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

(Korean Conversation for Work) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเกาหลีสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาเกาหลีไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเกาหลีในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาเกาหลีจากส่ือโสตทศัน ์

2. พูดโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทาํงาน 

3. อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด 

4. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับการฟังและพูดภาษาเกาหลี ฝึกการอ่านและเขียนประโยค เร่ืองสั้ น ๆ การสนทนา

สถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง ผูอ่ื้น และสถานท่ี การอ่านป้ายประกาศ 

และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาเกาหลี 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-9207 ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 2 - 0 - 2 

(Vietnamese Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม 

2.  สามารถนาํภาษาเวียดนามไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเวียดนามในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาเวียดนามจากส่ือโสตทศัน ์

2.  พูดโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3.  อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 

4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

5.  ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ

ไวยากรณ์ ฝึกฟังและพูดภาษาเวียดนาม ฝึกเขียนและอ่านอักษรเวียดนาม การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาเวียดนาม 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-9208 การสนทนาภาษาเวยีดนามสําหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

(Vietnamese  Conversation for Work) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเวียดนามสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาเวียดนามไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเวียดนามในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาเวียดนามจากส่ือโสตทศัน ์

2. พูดโตต้อบตามสถานการณ์ในการทาํงาน 

3. อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด 

4. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับการฟังและพูดภาษาเวียดนาม ฝึกการอ่านและเขียนประโยค เร่ืองสั้ น ๆ การสนทนา

สถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น การทาํงาน การอ่านป้ายประกาศ 

และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาเวียดนาม 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-9209 ภาษาและวฒันธรรมอนิโดนีเซีย 2 - 0 - 2 

(Bahasa Indonesia Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 

2. สามารถนาํภาษาอินโดนีเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาอินโดนีเซียในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาอินโดนีเซียจากส่ือโสตทศัน ์

2. พูดโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3. อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 

4. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบไวยากรณ์ 

ฝึกฟังและพูดภาษาอินโดนีเซีย ฝึกเขียนและอ่านคําและประโยค เร่ืองสั้ น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง  ๆ

ในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาอินโดนีเซีย 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-9210 การสนทนาภาษาอนิโดนีเซียสําหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

(Indonesia Conversation for Work ) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาอินโดนีเซียสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาอินโดนีเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาอินโดนีเซียในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาอินโดนีเซียจากส่ือโสตทศัน ์

2. พูดโตต้อบตามสถานการณ์ในการทาํงาน 

3. อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด 

4. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัการฟังและพูดภาษาอินโดนีเซีย ฝึกการอ่านและเขียนประโยค เร่ืองสั้ น ๆ การสนทนา

สถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น การเดินทาง การอ่านป้ายประกาศ 

และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาอินโดนีเซีย 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-9211 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2 - 0 - 2 

(Malaysian Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 

2. สามารถนาํภาษามลายไูปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษามลายใูนชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษามลายจูากส่ือโสตทศัน ์

2. พูดโตต้อบในสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั 

3. อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ 

4. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ

ไวยากรณ์ ฝึกฟังและพูดภาษามลายู การเขียนและอ่านคาํและประโยค เร่ืองสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษามลาย ู

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-9212 การสนทนาภาษามลายูสําหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

(Bahasa Malayu Conversation for Work) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษามลายสูาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษามลายไูปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษามลายใูนชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษามลายจูากส่ือโสตทศัน ์

2. พูดโตต้อบในสถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ 

3. อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด 

4. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัการฟังและพูดภาษามลาย ูฝึกการอ่านและเขียนประโยค เร่ืองสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์

การทาํงานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น การเดินทาง การอ่านป้ายประกาศ และการกรอก

แบบฟอร์มต่าง ๆ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษามลาย ู

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-9213 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2 - 0 - 2 

(Burmese Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมพม่า 

2. สามารถนาํภาษาพม่าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาพม่าในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาพม่าจากส่ือโสตทศัน ์

2. พูดโตต้อบตามสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั 

3. อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 

4. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ

ไวยากรณ์ ฝึกฟังและพูดภาษาพม่า ฝึกเขียนและอ่านคาํและประโยค เร่ืองสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาพม่า 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-9214 การสนทนาภาษาพม่าสําหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

(Burmese Conversation for Work) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาพม่าสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาพม่าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาพม่าในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาพม่าจากส่ือโสตทศัน ์

2. พูดโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทาํงาน 

3. อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด 

4. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัการฟังและพูดภาษาพม่า ฝึกการอ่านและเขียนประโยค เร่ืองสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์

การทาํงานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น การเดินทาง การอ่านป้ายประกาศ การกรอก

แบบฟอร์มในเอกสารต่าง ๆ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาพม่า 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-9215 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2 - 0 - 2 

(Khmer Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเขมร 

2. สามารถนาํภาษาเขมรไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเขมรในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาเขมรจากส่ือโสตทศัน ์

2. พูดโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3. อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือโสตทศัน์ 

4. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ

ไวยากรณ์ ฝึกฟังและพูดภาษาเขมร ฝึกเขียนและอ่านคาํและประโยค เร่ืองสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาเขมร 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-9216 การสนทนาภาษาเขมรสําหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

(Khmer Conversation for Work) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเขมรสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาเขมรไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเขมรในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาเขมรจากส่ือโสตทศัน ์

2. พูดโตต้อบตามสถานการณ์ในการทาํงาน  

3. อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามทีกาํหนด 

4. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัการฟังและพูดภาษาเขมร ฝึกการอ่านและเขียนประโยค เร่ืองสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์

การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเองและ ผู ้อ่ืน การเดินทาง การอ่านป้ายประกาศ 

และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาเขมร 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-9217 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2 - 0 - 2 

(Lao Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมลาว 

2. สามารถนาํภาษาลาวไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาลาวในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาลาวจากส่ือโสตทศัน ์

3. พูดโตต้อบในสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั 

4. อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 

5. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

6.  ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ

ไวยากรณ์ ฝึกฟังและพูดภาษาลาว ฝึกเขียนและอ่านคาํและประโยค เร่ืองสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาลาว 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-9218 การสนทนาภาษาลาวสําหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

(Lao Conversation for Work) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาลาวสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาลาวไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาลาวในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาลาวจากส่ือโสตทศัน ์

2. พูดโตต้อบตามสถานการณ์การทาํงาน 

3. อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ จากส่ือโสตทศัน์ 

4. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัการฟังและพูดภาษาลาว ฝึกการอ่านและเขียนประโยค เร่ืองสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์

การทาํงานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น การเดินทาง การอ่านป้ายประกาศ และการกรอก

แบบฟอร์มต่าง ๆ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาลาว 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-9219 ภาษาและวฒันธรรมฟิลปิปินส์ 2 - 0 - 2 

(Filipino Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 

2.   สามารถนาํภาษาฟิลิปิโนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาฟิลิปิโนในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาฟิลิปิโนจากส่ือโสตทศัน ์

2. พูดโตต้อบตามสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั 

3. อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือโสตทศัน์ 

4. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ

ไวยากรณ์ ฝึกฟังและพูดภาษาฟิลิปิโน ฝึกเขียนและอ่านคาํและประโยค เร่ืองสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาฟิลิปิโน 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-9220 การสนทนาภาษาฟิลปิิโนสําหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

(Filipino Conversation for Work) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาฟิลิปิโนสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาฟิลิปิโนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาฟิลิปิโนในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาฟิลิปิโนจากส่ือโสตทศัน ์

2. พูดโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทาํงาน 

3. อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด 

4. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับการฟังและพูดภาษาฟิลิปิโน ฝึกการอ่านและเขียนประโยค เร่ืองสั้ น ๆ การสนทนา

สถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น การเดินทาง การอ่านป้ายประกาศ 

การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาฟิลิปิโน 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-9221 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2 - 0 - 2 

(Russian Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 

2. สามารถนาํภาษารัสเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษารัสเซียในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษารัสเซียจากส่ือโสตทศัน ์

2. พูดโตต้อบในสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั 

3. อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 

4. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ

ไวยากรณ์ ฝึกฟังและพูดภาษารัสเซีย ฝึกเขียนและอ่านคาํและประโยค เร่ืองสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษารัสเซีย 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-9222 การสนทนาภาษารัสเซียสําหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

(Russian Conversation for Work) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษารัสเซียสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษารัสเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษารัสเซียในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษารัสเซียจากส่ือโสตทศัน ์

2. พูดโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทาํงาน 

3. อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด 

4. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัการฟังและพูดภาษารัสเซีย การอ่านและเขียนประโยค เร่ืองสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์

การทาํงานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น การเดินทาง การอ่านป้ายประกาศ และการกรอก

แบบฟอร์มต่าง ๆ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษารัสเซีย 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-9223 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2 - 0 - 2 

(German Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 

2. สามารถนาํภาษาเยอรมนัไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเยอรมนัในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาเยอรมนัจากส่ือโสตทศัน ์

2. พูดโตต้อบตามสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั 

3. อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 

4. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบไวยากรณ์ 

การฟังและพูดภาษาเยอรมัน การเขียนและการอ่านคําและประโยค เร่ืองสั้ น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง  ๆ

ในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาเยอรมนั 

  

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 



 

 

3000-9224 การสนทนาภาษาเยอรมนัสําหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

(German Conversation for Work) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเยอรมนัสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาเยอรมนัไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเยอรมนัในชีวิตประจาํวนั การทาํงานและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาเยอรมนัจากส่ือโสตทศัน์จากส่ือโสตทศัน ์

2. พูดโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทาํงาน 

3. อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ  

4. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับการฟังและพูดภาษาเยอรมนั การอ่านคาํและเขียนประโยค เร่ืองสั้ น ๆ การสนทนา

สถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง ผูอ่ื้น และสถานท่ี การอ่านป้ายประกาศ และ

การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาเยอรมนั 
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3000-9225 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2 - 0 - 2 

 (French language and Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 

2. สามารถนาํภาษาฝร่ังเศสไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาฝร่ังเศสในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาฝร่ังเศสจากส่ือโสตทศัน ์

2. พูดโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3. อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 

4. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ

ไวยากรณ์ การฟังและพูดภาษาฝร่ังเศส การเขียนและอ่านคาํและประโยค เร่ืองสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาฝร่ังเศส 
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3000-9226 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสสําหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

(French Conversation for Work) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาฝร่ังเศสสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาฝร่ังเศสไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาฝร่ังเศสในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาฝร่ังเศสจากส่ือโสตทศัน ์

2. พูดโตต้อบตามสถานการณ์ในการทาํงาน 

3. อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด 

4. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัการฟังและพูดภาษาฝร่ังเศส การอ่านและเขียนประโยค เร่ืองสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์

การทาํงานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง ผูอ่ื้น และสถานท่ี การอ่านป้ายประกาศ และการกรอก

แบบฟอร์มต่าง ๆ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาฝร่ังเศส 
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	7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง
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	6. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
	7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง
	6. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
	7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้น และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง
	5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับงานกิจการการบิน
	6. แสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง
	5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน และเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง
	6. รายงานผลและบันทึกการปฏิบัติงานเป็นภาษาอังกฤษตามหลักการและกระบวนการ
	1. แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ
	2. ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ
	3. สื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำเสนอในงานอาชีพ
	4. เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ
	5. ประยุกต์ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ
	8. ดำเนินการเกี่ยวกับฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย
	1. แสดงการให้เหตุผลโดยใช้ตรรกศาสตร์
	1. แสดงเหตุผลโดยใช้ตรรกศาสตร์
	1. แสดงเหตุผลโดยใช้ตรรกศาสตร์
	3. คำนวณค่าดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์
	1. ดำเนินการกระจายทวินาม
	3. ดำเนินการเกี่ยวกับลิมิตและตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
	4. ดำเนินการเกี่ยวกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชัน
	9. ดำเนินการเกี่ยวกับอินทิกรัลจำกัดเขตและประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
	1. เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการนำความรู้เรื่องลิมิต ความต่อเนื่อง เมทริกซ์ดีเทอร์มิแนนต์ เรขาคณิตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวยประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
	2. นำความรู้เรื่องการวัดการกระจายของข้อมูล ค่ามาตรฐานและสถิติ ความน่าจะเป็นการประยุกต์ใช้ ในงานอาชีพ
	3. นำความรู้เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชั่นเชิงกำลัง ฟังก์ชั่นพหุนาม ฟังก์ชั่นเลขชี้กำลัง ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ ฟังก์ชั่นลอกาลิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง อันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นหลายอันดับ การแปลงลาปลาซประยุกต...
	4. ประยุกต์อนุพันธ์และการสอดแทรกในงานอาชีพ
	1. ดำเนินการเกี่ยวกับสถิติพื้นฐาน
	จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
	สมรรถนะรายวิชา
	คำอธิบายรายวิชา

	4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
	5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง
	4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
	4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
	5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง
	4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
	5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง
	4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
	5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง
	4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
	5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง
	4.  ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
	5.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง

