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หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
พุทธศักราช 2557
หลักการของหลักสู ตร
1. เป็ นหลัก สู ตรระดับ ประกาศนี ยบัตรวิช าชี พ ชั้นสู ง เพื่ อพัฒ นาก าลังคนระดับ เทคนิ ค ให้มี ส มรรถนะ
มีคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ สามารถประกอบอาชี พได้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ ทั้งในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
2. เป็ นหลักสู ตรที่เปิ ดโอกาสให้เลือกเรี ยนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะด้วยการปฏิบตั ิจริ ง สามารถเลือก
วิธีการเรี ยนตามศักยภาพและโอกาสของผูเ้ รี ยน เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนสามารถเทียบโอนผลการเรี ยน
สะสมผลการเรี ย น เที ย บความรู ้ แ ละประสบการณ์ จ ากแหล่ ง วิ ท ยาการ สถานประกอบการและ
สถานประกอบอาชีพอิสระ
3. เป็ นหลักสู ตรที่มุ่งเน้นให้ผสู ้ าเร็ จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชี พ มีความรู ้เต็มภูมิ ปฏิบตั ิได้จริ ง
มีความเป็ นผูน้ าและสามารถทางานเป็ นหมู่คณะได้ดี
4. เป็ นหลักสู ตรที่สนับสนุ นการประสานความร่ วมมือในการจัดการศึกษาร่ วมกัน ระหว่างหน่วยงานและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
5. เป็ นหลักสู ตรที่เปิ ดโอกาสให้สถานศึกษา ชุ มชนและท้องถิ่น มีส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสู ตรให้ตรงตาม
ความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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จุดหมายของหลักสู ตร
1. เพื่อให้มีความรู ้และทักษะพื้นฐานในการดารงชีวติ สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรื อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อให้มีทกั ษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. เพื่ อให้ส ามารถบู รณาการความรู ้ ทัก ษะจากศาสตร์ ต่า ง ๆ ประยุก ต์ใช้ใ นงานอาชี พ สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
4. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชี พ มีความมัน่ ใจและภาคภูมิใจในงานอาชี พ รักงาน รักองค์กร สามารถทางาน
เป็ นหมู่คณะได้ดี และมีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรี ยนวิชาชีพ
5. เพื่ อให้มี ปั ญญา ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน มีค วามคิดสร้ างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการ การตัดสิ นใจและ
การแก้ปั ญ หา รู ้ จกั แสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มาพัฒ นาตนเอง ประยุก ต์ใ ช้ค วามรู ้ ใ นการสร้ างงาน
ให้สอดคล้องกับวิชาชีพและการพัฒนางานอาชีพอย่างต่อเนื่อง
6. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม ซื่อสัตย์ มีวนิ ยั มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่ างกายและจิตใจ
เหมาะสมกับการปฏิบตั ิในอาชีพนั้น ๆ
7. เพื่ อ ให้เป็ นผูม้ ี พ ฤติ ก รรมทางสั งคมที่ ดี งาม ต่ อต้า นความรุ น แรงและสารเสพติ ด ทั้ง ในการท างาน
การอยู่ร่วมกัน มี ความรั บ ผิดชอบต่ อครอบครั ว องค์ก ร ท้องถิ่ นและประเทศชาติ อุทิ ศตนเพื่ อสังคม
เข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักในปัญหาและความสาคัญของ
สิ่ งแวดล้อม
8. เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิ จของประเทศ โดยเป็ นกาลังสาคัญ
ในด้านการผลิตและให้บริ การ
9. เพื่อให้เห็นคุณค่าและดารงไว้ซ่ ึ งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ ปฏิบตั ิตนในฐานะพลเมืองดี
ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
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หลักเกณฑ์ การใช้ หลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรี ยนการสอนตามหลัก สู ตรนี้ ผู เ้ รี ย นสามารถลงทะเบี ย นเรี ย นได้ทุ ก วิธี เรี ย นที่ ก าหนด
และนาผลการเรี ยนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่ วมกันได้ สามารถเทียบโอนผลการเรี ยน และขอเทียบความรู ้และ
ประสบการณ์ได้
1.2 การจัดการเรี ยนการสอนเน้นการปฏิบตั ิจริ ง สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้หลากหลายรู ปแบบ
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะในวิชาการที่สัมพันธ์กบั วิชาชีพในการวางแผน แก้ปัญหา
และจัดการทรัพยากรในการดาเนิ นงานได้อย่างเหมาะสม มี ส่วนร่ วมในการพัฒนาวิชาการ ริ เริ่ มสิ่ งใหม่
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ้ ื่นและหมู่คณะ เป็ นอิสระในการปฏิ บตั ิงานที่ซับซ้อนหรื อจัดการงานผูอ้ ื่น
มี ส่ ว นร่ ว มที่ เกี่ ย วกับ การวางแผน การประสานงานและการประเมิ น ผล รวมทั้ง มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทางาน

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน
2.1 การจัดการศึกษาในระบบปกติสาหรับผูเ้ ข้าเรี ยนที่สาเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หรื อเที ย บเท่ าในประเภทวิช าและสาขาวิช าตามที่ ห ลัก สู ตรก าหนด ใช้ระยะเวลา 2 ปี การศึ ก ษา
ส่ วนผูเ้ ข้าเรี ยนที่สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า และผูเ้ ข้าเรี ยนที่สาเร็ จการศึกษา
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) หรื อเทียบเท่าต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กาหนด ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 3 ปี การศึกษา
2.2 การจัดเวลาเรี ยนให้ดาเนินการ ดังนี้
2.2.1 ในปี การศึ ก ษาหนึ่ ง ๆ ให้ แ บ่ ง ภาคเรี ย นออกเป็ น 2 ภาคเรี ย นปกติ ห รื อระบบทวิภ าค
ภาคเรี ยนละ 18 สัปดาห์ โดยมีเวลาเรี ยนและจานวนหน่วยกิตตามที่กาหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อ
สถาบันอาจเปิ ดสอนภาคเรี ยนฤดูร้อนได้อีกตามที่เห็นสมควร
2.2.2 การเรี ย นในระบบชั้น เรี ย น ให้ ส ถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบัน เปิ ดท าการสอน
ไม่นอ้ ยกว่าสัปดาห์ละ 5 วัน ๆ ละไม่เกิน 7 ชัว่ โมง โดยกาหนดให้จดั การเรี ยนการสอนคาบละ 60 นาที

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

4

3. หน่ วยกิต
ให้มีจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตร ระหว่าง 83 - 90 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ดงั นี้
3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปราย ไม่นอ้ ยกว่า 18 ชัว่ โมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.2 รายวิชาปฏิบตั ิที่ใช้เวลาในการทดลองหรื อฝึ กปฏิบตั ิในห้องปฏิ บตั ิการ ไม่น้อยกว่า 36 ชัว่ โมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.3 รายวิชาปฏิ บตั ิที่ใช้เวลาในการฝึ กปฏิ บตั ิในโรงฝึ กงานหรื อภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชัว่ โมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.4 รายวิชาที่ใช้ในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.5 การฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชี พในสถานประกอบการหรื อแหล่งวิทยาการ ไม่นอ้ ยกว่า 320 ชัว่ โมง
เท่ากับ 4 หน่วยกิต
3.6 การทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต

4. โครงสร้ าง
โครงสร้างของหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 แบ่งเป็ น 3 หมวดวิชา และ
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังนี้
4.1 หมวดวิชาทักษะชีวติ
4.1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร
1) กลุ่มวิชาภาษาไทย
2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
4.1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
2) กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
4.1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต
1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
4.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
4.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
4.2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
4.2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
4.4 กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
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จานวนหน่ วยกิตของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลักสู ตร ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในโครงสร้างของ
แต่ ล ะประเภทวิช าและสาขาวิช า รายวิช าแต่ ล ะหมวดวิช า สถานศึก ษาอาชี วศึ ก ษาหรื อสถาบันสามารถ
จัดตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร และหรื อพัฒนาได้ตามความเหมาะสมตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องกาหนดรหัสวิชา
จานวนหน่วยกิตและจานวนชัว่ โมงเรี ยนตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร

5. การฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ
เป็ นการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ โ ดยความร่ ว มมื อ ระหว่างสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบัน
กับภาคการผลิ ตและหรื อภาคบริ การ หลังจากที่ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ภาคทฤษฎี และการฝึ กหัดหรื อฝึ กปฏิ บตั ิเบื้องต้น
ในสถานศึ กษาอาชี วศึก ษาหรื อสถาบัน แล้วระยะเวลาหนึ่ ง ทั้งนี้ เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ จาก
ประสบการณ์ จริ ง ได้สัมผัสกับการปฏิ บตั ิงานอาชี พ เครื่ องมือเครื่ องจักร อุปกรณ์ที่ทนั สมัย และบรรยากาศ
การทางานร่ วมกัน ส่ งเสริ มการฝึ กทักษะการสื่ อสาร การใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ
การเผชิญสถานการณ์ ซึ่ งจะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ นและเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนเกิ ด
ความมั่น ใจและเจตคติ ที่ ดี ใ นการท างานและการประกอบอาชี พ อิ ส ระโดยการจัด ฝึ กประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพต้องดาเนินการ ดังนี้
5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีการฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ ในรู ปของ
การฝึ กงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานของรัฐ โดยใช้เวลารวมไม่นอ้ ยกว่า
320 ชัว่ โมง กาหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต โดยให้นารายวิชาในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพที่ตรงหรื อสัมพันธ์กบั
ลักษณะงานไปเรี ยนหรื อฝึ กในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานของรัฐได้ โดยใช้เวลารวมกับ
การฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคเรี ยน
5.2 การตัดสิ นผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยน ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น

6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็ นรายวิช าที่ เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ย นได้ศึก ษาค้นคว้า บู รณาการความรู ้ ทัก ษะและประสบการณ์
จากสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองตามความถนัดและความสนใจในลักษณะงานวิจยั ตั้งแต่การเลือก
หัวข้อหรื อเรื่ องที่จะศึกษาค้นคว้า การวางแผน การกาหนดขั้นตอนการดาเนิ นการ การดาเนิ นงาน การประเมินผล
และการจัดท ารายงาน ซึ่ งอาจท าเป็ นรายบุ คคลหรื อกลุ่ มก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั ลักษณะของโครงการนั้น ๆ
โดยการจัดทาโครงการดังกล่าวต้องดาเนิ นการ ดังนี้
6.1 สถานศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษาหรื อ สถาบัน ต้อ งจัด ให้ผูเ้ รี ยนจัดท าโครงการพัฒ นาทัก ษะวิช าชี พ
ในภาคเรี ยนที่ 3 และหรื อภาคเรี ยนที่ 4 รวมจ านวน 4 หน่ ว ยกิ ต ใช้ เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า 216 ชั่ ว โมง
ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีชวั่ โมงเรี ยน 4 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ กรณี ที่ใช้รายวิชาเดียว
หากจัด ให้ มี โ ครงการพัฒ นาทัก ษะวิ ช าชี พ 2 รายวิ ช า คื อ โครงการ 1 และโครงการ 2
ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันจัดให้มีชวั่ โมงเรี ยนต่อสัปดาห์ที่เทียบเคียงกับเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้น
6.2 การตัดสิ นผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยน ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

6

7. การศึกษาระบบทวิภาคี
การศึกษาระบบทวิภาคีเป็ นรู ปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดจากข้อตกลงร่ วมกันระหว่างสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรื อสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่ วยงานของรัฐ โดยผูเ้ รี ยนใช้เวลาส่ วนหนึ่ ง
ในสถานศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษาหรื อ สถาบัน และเรี ย นภาคปฏิ บ ัติ ใ นสถานประกอบการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่ วยงานของรั ฐ เพื่ อให้ก ารจัดการศึ ก ษาระบบทวิภาคี ส ามารถเพิ่ มขี ดความสามารถด้านการผลิ ต และ
พัฒนากาลังคนที่ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ตามจุดหมายของหลักสู ตร สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบัน
ต้องนารายวิชาทวิภาคีในกลุ่มทักษะวิชาชี พเลือก ไปร่ วมกาหนดรายละเอียดของรายวิชา ได้แก่ จุดประสงค์
รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาอธิบายรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจานวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกับลักษณะงาน
ของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งสมรรถนะวิชาชี พของสาขางาน พร้อมจัดทา
แผนฝึ กอาชีพ การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชา ทั้งนี้ อาจนารายวิชาชีพอื่นในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไปจัดร่ วมด้วยก็ได้
จานวนหน่วยกิตและจานวนชัว่ โมงที่ใช้ฝึกอาชีพของแต่ละรายวิชาทวิภาคีให้เป็ นไปตามที่หลักสู ตร
กาหนด และให้รายงานการพัฒนารายวิชาให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ

8. การเข้ าเรียน
ผูเ้ ข้าเรี ยนต้องมีพ้นื ความรู ้และคุณสมบัติ ดังนี้
8.1 พื้นความรู ้
สาเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อเทียบเท่า หรื อสาเร็ จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
ผูเ้ ข้าเรี ยนที่สาเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า และผูส้ าเร็ จการศึกษา
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กาหนด ต้องเรี ยนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
ให้ครบตามที่ระบุไว้ในหลักสู ตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา
การเรี ยนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชี พ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ในหลักสู ตร สาขาวิชา
และการตัด สิ น ผลการเรี ย นให้ เป็ นไปตามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว่า ด้ว ยการจัด การศึ ก ษาและ
การประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
8.2 คุณสมบัติ
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าเรี ยน ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

9. การประเมินผลการเรียน
เน้นการประเมินสภาพจริ ง ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามระเบี ยบกระทรวงศึ กษาธิ การ ว่าด้วยการจัดการศึ กษา
และการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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10. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ทุกภาคเรี ยน เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชี พ ปลู กฝั งคุ ณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม ระเบี ยบวินัยของตนเอง
การต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด ส่ งเสริ มการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์การทางาน ปลูกฝังจิตสานึ ก
และเสริ มสร้างการเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ใช้กระบวนการกลุ่มในการทาประโยชน์ต่อชุ มชนและท้องถิ่ น
รวมทั้งการทะนุ บารุ งขนบธรรมเนี ยมประเพณี อนั ดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ประเมินผลและปรับปรุ ง
การทางาน ทั้งนี้ สาหรับนักเรี ยนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้เข้าร่ วมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น
10.2 การประเมิ นผลกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตร ให้เป็ นไปตามระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

11. การจัดแผนการเรียน
การจัด ท าแผนการเรี ย น เป็ นการก าหนดรายวิช าตามโครงสร้ างหลัก สู ต รที่ จะด าเนิ น การสอน
ในแต่ละภาคเรี ยน โดยจัดอัตราส่ วนการเรี ยนรู ้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบตั ิในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ประมาณ
40 : 60 ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะหรื อกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของแต่ละสาขาวิชา ซึ่ งมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
11.1 จัดรายวิชาในแต่ละภาคเรี ยน โดยคานึงถึงรายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนตามลาดับก่อน-หลัง ความง่าย-ยาก
ของรายวิช า ความต่ อ เนื่ อ งและเชื่ อ มโยงสั ม พัน ธ์ ก ัน ของรายวิช า รวมทั้ง รายวิช าที่ ส ามารถบู รณาการ
จัดการศึกษาร่ วมกัน เพื่อเรี ยนเป็ นงานและหรื อชิ้นงานในแต่ละภาคเรี ยน
11.2 จัด ให้ผูเ้ รี ยนได้เลื อกเรี ยนรายวิชาชี พ เลื อกและวิ ช าเลื อกเสรี ตามความถนัด ความสนใจ
เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพหรื อศึกษาต่อ
11.3 รายวิช าทวิภาคี หรื อการนารายวิชาไปเรี ยนและฝึ กในสถานประกอบการ/แหล่ งวิท ยาการ
ให้ประสานงานร่ วมกับสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการ เพื่อพิจารณากาหนดรายวิชาหรื อกลุ่มวิชาที่ตรงกับ
ลักษณะงานของสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการนั้น ๆ
11.4 รายวิชาโครงการ สามารถจัดให้นักศึ กษาลงทะเบี ยนเรี ยนในภาคการศึกษาที่ 3 หรื อ 4 ครั้ งเดี ยว
จานวน 4 หน่ วยกิ ต หรื อจัดให้ ลงทะเบี ยนเรี ยนเป็ น 2 ครั้ ง คื อ ภาคการศึ กษาที่ 3 และภาคการศึก ษาที่ 4
รวม 4 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขของหลักสู ตรนั้น ๆ
11.5 กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ให้กาหนดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรไว้ในแต่ละภาคเรี ยน โดยนักศึกษา
ต้องเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
11.6 จานวนหน่ วยกิ ตรวมในแต่ละภาคเรี ยน ในแต่ละภาคเรี ยนปกติสาหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา
ให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส่ วนการลงทะเบียนเรี ยนในภาคฤดูร้อน
ให้ล งทะเบี ย นเรี ย นได้ไม่ เกิ น 12 หน่ วยกิ ต ทั้งนี้ เวลาในการจัดการเรี ยนการสอนโดยเฉลี่ ย ไม่ ค วรเกิ น
35 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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12. การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
12.1 ได้รายวิชาและจานวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวติ หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และ
หมวดวิชาเลือกเสรี ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรี ยน
ที่สถานศึกษากาหนด
12.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
12.3 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
12.4 ได้เข้า ร่ ว มปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมเสริ ม หลัก สู ต รและ “ผ่ า น” ทุ ก ภาคเรี ย น ตามแผนการเรี ย น
ที่สถานศึกษากาหนด

13. การพัฒนารายวิชาในหลักสู ตร
13.1 หมวดวิช าทักษะชี วิต สถานศึ กษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบันสามารถพัฒ นารายวิช าเพิ่ ม เติ ม
ในแต่ละกลุ่มวิชาของหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจาแนกเป็ นรายวิชาหรื อลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้
โดยผสมผสานเนื้ อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์ ในสัดส่ วนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ของกลุ่มวิชานั้น ๆ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวติ
13.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชี พ สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถปรับปรุ งรายละเอียด
ของรายวิ ช าในกลุ่ ม ทัก ษะวิ ช าชี พ เฉพาะในแผนการจัด การเรี ย นรู ้ และหรื อ พัฒ นารายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม
ในกลุ่ มทักษะวิชาชี พเลือกได้ โดยพิจารณาจากจุดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชี พสาขาวิชา
ตลอดจนความช านาญเฉพาะด้า นของสถานประกอบการหรื อ สภาพยุท ธศาสตร์ ข องภู มิ ภ าค เพื่ อ เพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
13.3 หมวดวิชาเลื อกเสรี สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติ มได้
ตามความช านาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ ชุ ม ชน ท้องถิ่ น หรื อสภาพยุทธศาสตร์ ของภู มิภาค
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และหรื อเพื่อการศึกษาต่อ
ทั้งนี้ การกาหนดรหัสวิชา จานวนหน่วยกิตและจานวนชัว่ โมงเรี ยนให้เป็ นไปตามที่หลักสู ตรกาหนด

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

9

14. การปรับปรุงแก้ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและการอนุมตั หิ ลักสู ตร
14.1 การพัฒนาหลักสู ตรหรื อการปรับปรุ งสาระสาคัญของหลักสู ตรตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับ ประกาศนี ยบัตรวิช าชี พ ชั้นสู ง ให้เป็ นหน้าที่ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา สถาบัน
การอาชีวศึกษา หรื อสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.2 การอนุมตั ิหลักสู ตร ให้เป็ นหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.3 การประกาศใช้หลักสู ตร ให้ทาเป็ นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
14.4 การพัฒนารายวิชาหรื อกลุ่มวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถดาเนินการได้
โดยต้องรายงานให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ

15. การประกันคุณภาพหลักสู ตร
ให้ทุกหลักสู ตรกาหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชดั เจน อย่างน้อยประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ
15.1 คุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา
15.2 การบริ หารหลักสู ตร
15.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
15.4 ความต้องการกาลังคนของตลาดแรงงาน
ให้สานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา สถาบันการอาชี วศึกษาและสถานศึกษาจัดให้มีการประเมิน
เพื่อพัฒนาหลักสู ตรที่อยูใ่ นความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่ อง อย่างน้อยทุก 5 ปี
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การกาหนดรหัสวิชา
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
1 2 3 4 - 5 6 7 8

ชื่อวิชา
ลาดับทีว่ ิชา 01-99

3 0 0 0

สาขาวิชา/วิชาเรียนร่วม

กลุ่มวิชา

วิชาเรียนร่วม
หมวดวิชาทักษะชีวิต

11 กลุ่มวิชาภาษาไทย
12 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
13 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
14 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
15 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
16 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 17 ทักษะการคิดฯ
17-19 กลุ่มวิชาบูรณาการ 18 ทักษะทางสังคมฯ
19 ทักษะชีวติ
20 กลุ่มกิจกรรม
9X กลุ่มวิชาเลือกเสรี
90 กลุ่มวิชาเลือกเสรี
10 กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสูตร (การจัดการอาชีพ)
20 กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสูตร (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

3 0 0 1

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

3 X 0 0

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

00 วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพประเภทวิชา
10 วิชาชีพพื้นฐาน (ร่วมประเภทวิชา)
0X วิชาชีพพื้นฐาน (ร่วมกลุ่ม/สาขาวิชา)

3 X X X

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

00 วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชา
10 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐานสาขาวิชา
20 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
21-49 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
51-79 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี)
80 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
85 กลุ่มวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
9X กลุ่มวิชาชีพเลือกเสรี

- รายวิชาพัฒนาโดยส่วนกลาง

* รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา

สาขาวิชา
0 วิชาเรียนร่วม
ประเภทวิชา
1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม
4 ประเภทวิชาคหกรรม
5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
หลักสูตร

6
7
8
9

ประเภทวิชาประมง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
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หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
(เพิม่ เติม พ.ศ.2559)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคขึน้ รูปพลาสติก
จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะด้านการสื่ อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา และ
ทักษะทางสังคมและการดารงชีวติ ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริ หารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
ของงานอาชี พ ที่ สั ม พัน ธ์ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพัฒ นาวิ ช าชี พ เทคนิ ค ขึ้ นรู ป พลาสติ ก ให้ ท ั น ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่ อ ให้ ค วามเข้า ใจในหลัก การและกระบวนการท างานในกลุ่ ม งานพื้ น ฐานด้านอุ ต สาหกรรม
การขึ้นรู ปพลาสติก
4. เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ แก้ปัญหา และนาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการขึ้นรู ป
พลาสติก
5. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานในกลุ่มงานด้านอุตสาหกรรมการขึ้นรู ปพลาสติก
6. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานด้านเทคนิคการขึ้นรู ปพลาสติกในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพ
อิสระ รวมทั้งการใช้ความรู ้และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นได้
7. เพื่ อ ให้ มี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ งานอาชี พ มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ ซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต มี ร ะเบี ย บวิ นั ย
เป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุ ณ ภาพของผู ส้ าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ คุ ณ วุฒิ ก ารศึ ก ษาประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั้น สู ง ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคขึ้นรู ปพลาสติก ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ได้แก่
1.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ ได้แก่ ความเสี ยสละ ซื่ อสัตย์สุจริ ต กตัญญู
กตเวที อดกลั้น ละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน มีจิตสานึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม เป็ นต้น
1.2 ด้า นพฤติ ก รรมลัก ษณะนิ สั ย ได้แ ก่ ความมี วิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบ ความรั ก สามัค คี
มีมนุ ษยสัมพันธ์ เชื่ อมัน่ ในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ปฏิ บตั ิงานโดยคานึ งถึงความปลอดภัย
อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
1.3 ด้านทักษะทางปั ญญา ได้แก่ ความรู ้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่ รู ้ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็ นต้น
2. ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป ได้แก่
2.1 สื่ อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวติ ประจาวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2.2 แก้ไขปั ญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานอาชีพและการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
2.4 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนางานอาชีพ
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่
3.1 วางแผน ดาเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคานึงถึง
การบริ หารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย
3.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3.3 อ่านแบบ และวิเคราะห์แบบงาน
3.4 เลือกใช้พลาสติกเหมาะสมตามประเภทผลิตภัณฑ์
3.5 ขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์พลาสติกด้วยเครื่ องจักรกลขึ้นรู ปพลาสติก
3.6 ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ได้จากกระบวนการขึ้นรู ป
3.7 ปรับปรุ งและทดสอบสมบัติพลาสติก
3.8 วิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาที่เกิดจากกระบวนการขึ้นรู ปพลาสติก
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
(เพิม่ เติม พ.ศ.2559)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคขึน้ รูปพลาสติก
ผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ.2559)
ประเภทวิช าอุ ตสาหกรรม สาขาวิช าเทคนิ ค ขึ้ น รู ป พลาสติ ก จะต้อ งศึ ก ษารายวิช าจากหมวดวิช าต่ าง ๆ
รวมไม่นอ้ ยกว่า 86 หน่วยกิต และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวติ
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต

ไม่ น้อยกว่า 21 หน่ วยกิต
(ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไม่ น้อยกว่า 59 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(15 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(24 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
(ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่า

6 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่า 86 หน่ วยกิต
โครงสร้ า งนี้ ส าหรั บ ผู ้ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ (ปวช.) ในประเภทวิช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างขึ้นรู ปพลาสติก หรื อเทียบเท่า
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สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ประเภทวิชาหรื อสาขาวิชาอื่น
หรื อมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรื อเที ยบเท่ า ที่ ไม่มี พ้ืนฐานวิชาชี พ จะต้องเรี ยนรายวิชาปรั บ พื้นฐาน
วิชาชีพ ต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3100-0001
งานเทคนิคพื้นฐาน
0-6-2
3100-0002
เขียนแบบเทคนิค
1-3-2
3100-0003
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1-3-2
3100-0004
วัสดุช่าง
2-0–2
3100-0005
งานวัดละเอียด
2-0–2
3100-0006
งานชิ้นส่ วนเครื่ องกลทัว่ ไป
1-3-2
3100-0007
งานเชื่อมและโลหะแผ่น
1-3-2
3100-0009
งานเครื่ องมือกลเบื้องต้น
1-3–2
3114-0001
พื้นฐานวัสดุพลาสติกเบื้องต้น
2-0-2
3114-0002
การขึ้นรู ปชิ้นงานพลาสติกเบื้องต้น
1-3-2

1. หมวดวิชาทักษะชีวติ

ไม่ น้อยกว่ า 21 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนในลักษณะเป็ นรายวิชา หรื อลักษณะบูรณาการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวิชา เพื่อพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีท กั ษะในการปรั บตัวและดาเนิ นชี วิตในสั งคมสมัยใหม่ เห็ นคุ ณค่าของตนและการพัฒนาตน
มี ค วามใฝ่ รู ้ แสวงหาและพั ฒ นาความรู ้ ใ หม่ มี ค วามสามารถในการใช้ เหตุ ผ ล การคิ ด วิ เคราะห์
การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทกั ษะในการสื่ อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่ น มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ รวมถึ งความรั บ ผิ ดชอบต่ อ ตนเองและสั ง คม ในสั ด ส่ วน
ที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวติ รวมไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร (ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1101
ภาษาไทยเพื่อสื่ อสารในงานอาชีพ
3000-1102
การเขียนเชิงวิชาชีพ
3000-1103
ภาษาไทยเพื่อการนาเสนองาน
3000-1104
การพูดเพื่อสื่ อสารงานอาชีพ
3000-1105
การเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน
3000*1101 ถึง 3000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทย
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557(เพิ่มเติม พ.ศ.2559)

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*
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1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุ รกิจและสังคม
3000-1202
กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3000-1203
ภาษาอังกฤษสาหรับการปฏิบตั ิงาน
3000-1204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
3000-1205
การเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์
3000-1206
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3000-1207
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3000-1208
ภาษาอังกฤษธุ รกิจในงานอาชีพ
3000-1209
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม
3000*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม

ท-ป-น
3-0-3
2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ ปัญหา (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1301
วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่ อสาร
3000-1302
วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่ องกลและการผลิต
3000-1303
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยียาง
3000-1304
วิทยาศาสตร์ เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน
3000-1312
การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
3000-1313
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวติ
3000-1314
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ
3000-1315
ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3000-1316
วิทยาศาสตร์เพื่องานเทคนิคพลังงาน
3000-1317
การวิจยั เบื้องต้น
3000*1301 ถึง 3000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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ท-ป-น
2-2-3
2-2–3
2-2–3
2-2–3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
3-0-3
*-*-*
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1.2.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1401
คณิ ตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
3000-1402
คณิ ตศาสตร์ อุตสาหกรรม
3000-1404
คณิ ตศาสตร์ และสถิติเพื่องานอาชีพ
3000-1406
แคลคูลสั พื้นฐาน
3000-1407
คณิ ตศาสตร์ อุตสาหกรรมพลังงาน
3000-1408
สถิติและการวางแผนการทดลอง
3000-1409
การคิดและการตัดสิ นใจ
3000*1401 ถึง 3000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.3 กลุ่มทักษะทางสั งคมและการดารงชี วติ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3.1 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1501
ชีวติ กับสังคมไทย
3000-1502
เศรษฐกิจพอเพียง
3000-1503
มนุษยสัมพันธ์กบั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3000-1504
ภูมิฐานถิ่นไทย
3000-1505
การเมืองการปกครองของไทย
3000*1501 ถึง 3000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0–3
*-*-*

1.3.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3000-1601
3000-1602
3000-1603
3000-1604
3000-1605

ชื่ อวิชา
การพัฒนาทักษะชีวติ เพื่อสุ ขภาพและสังคม
การบริ หารจัดการสุ ขภาพเพื่อภาวะผูน้ า
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
เทคนิคการพัฒนาสุ ขภาพในการทางาน
สุ ขภาพชุมชน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557(เพิ่มเติม พ.ศ.2559)

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-0-2
2-0-2
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รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1606
การคิดอย่างเป็ นระบบ
3000-1607
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
3000-1608
พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
3000-1609
ลีลาศเพื่อการสมาคม
3000-1610
คุณภาพชีวติ เพื่อการทางาน
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
2-0-2
0-2-1
0-2-1
0-2-1
1-0-1
*-*-*

ไม่ น้อยกว่ า 56 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชี พพืน้ ฐาน (15 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3001-1001
3001-2001
3100-0101
3100-0105
3100-0116

ชื่ อวิชา
การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
กลศาสตร์วศิ วกรรม
ความแข็งแรงของวัสดุ
การออกแบบเครื่ องจักรกล

ท-ป–น
3-0-3
2-2-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชี พเฉพาะ (24 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3114-2001
3114-2002
3114-2003
3114-2004
3114-2005
3114-2006
3114-2007
3114-2008
3114-2009
3114-2010
3114-2011

ชื่ อวิชา
เทคโนโลยีพลาสติก
กรรมวิธีการขึ้นรู ปชิ้นงานพลาสติก
กระบวนการหลอมละลายพลาสติก
การทดสอบสมบัติพลาสติก
ชิ้นส่ วนเครื่ องจักรในกระบวนการขึ้นรู ปพลาสติก
แม่พิมพ์พลาสติก
ออกแบบผลิตภัณฑ์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การควบคุณภาพผลิตภัณฑ์พลาสติก
การวัดและควบคุมในงานอุตสาหกรรม
นิวเมติกส์และไฮดรอลิกอุตสาหกรรม
การควบคุมอัตโนมัติ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557(เพิ่มเติม พ.ศ.2559)

ท-ป–น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
1-2-2
1-3-2
2-0-2
1-3-2
1-2-2
2-0-2
2-2-3
2-2-3
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2.3 กลุ่มทักษะวิชาชี พเลือก ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกตามที่กาหนด
สาขางานเทคนิคขึน้ รู ปพลาสติก
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3114-2101
การซ่อมบารุ งเครื่ องขึ้นรู ปพลาสติก
2-2-3
3114-2102
เทคนิคการฉี ดขึ้นรู ปพลาสติก
1-6-3
3114-2103
การตรวจสอบชิ้นงานฉี ดพลาสติก
2-2-3
3114-2104
การวิเคราะห์และแก้ปัญหางานฉี ดขึ้นรู ปพลาสติก
2-2-3
3114-2105
การวิเคราะห์การฉีดพลาสติกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2–2–3
3114-2106
เทคนิคการเป่ าขึ้นรู ปพลาสติกภาชนะกลวง
1-6-3
3114-2107
การตรวจสอบชิ้นงานเป่ าขึ้นรู ปพลาสติกภาชนะกลวง
2-2-3
3114-2108
การวิเคราะห์และแก้ปัญหางานเป่ าขึ้นรู ปพลาสติกภาชนะกลวง
2-2-3
3114-2109
การวิเคราะห์การฉีดพลาสติกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2-2-3
3114-2110
เทคนิคการเป่ าฟิ ล์มพลาสติก
1-6–3
3114-2111
การตรวจสอบชิ้นงานเป่ าพลาสติกผนังบาง
2-2-3
3114-2112
การวิเคราะห์และแก้ปัญหางานเป่ าพลาสติกผนังบาง
2-2-3
3114-2113
เทคนิคการอัดรี ดขึ้นรู ปพลาสติก
1-6-3
3114-2114
การตรวจสอบชิ้นงานอัดรี ดขึ้นรู ปพลาสติก
2-2-3
3114-2115
การวิเคราะห์และแก้ปัญหางานอัดรี ดขึ้นรู ปพลาสติก
2-2-3
3114-2116
การวิเคราะห์การฉีดพลาสติกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2-2-3
3114-2117
เทคนิคการอัดขึ้นรู ปพลาสติก
1-6-3
3114-2118
เทคนิคการหล่อฟิ ล์มพลาสติก
1-6-3
3114-2119
เทคนิคการขึ้นรู ปพลาสติกแผ่น
1-6-3
3114-2120
เทคนิคการหมุนเหวีย่ งขึ้นรู ปพลาสติก
1-6-3
3114*2101 ถึง 3114*2199 รายวิชาตามความชานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ * - * - *
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557(เพิ่มเติม พ.ศ.2559)
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รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3114-5101
3114-5102
3114-5103
3114-5104
3114-51XX

ชื่ อวิชา
งานเทคนิคขึ้นรู ปพลาสติก
งานเทคนิคขึ้นรู ปพลาสติก
งานเทคนิคขึ้นรู ปพลาสติก
งานเทคนิคขึ้นรู ปพลาสติก
งานเทคนิคขึ้นรู ปพลาสติก

ท-ป–น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

1
2
3
4
…

สาหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 12 หน่ วยกิ ตนั้น ให้สถานศึกษาร่ วมวิเคราะห์
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ เพื่อนามากาหนดจุดประสงค์รายวิชา
สมรรถนะรายวิชาและคาอธิ บายรายวิชา ที่ สอดคล้องกันระหว่างสมรรถนะวิชาชี พสาขางานกับลักษณะ
การปฏิ บตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ รวมทั้งจานวนหน่ วยกิ ตและเวลาที่ใช้ในการฝึ กอาชี พในแต่ละ
รายวิชาเพื่อนาไปจัดแผนการฝึ กอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
รายวิชา ทั้งนี้ โดยให้ใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการ ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3114-8001 หรื อรายวิชา 3114-8002 และ 3114-8003
รหัสวิชา
3114-8001
3114-8002
3114-8003

ชื่ อวิชา

ท-ป-น
*-*-4
* -* - 2
*-*-2

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ จานวน 4 หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3114-8501 หรื อรายวิชา 3114-8502 และ 3114-8503
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3114-8501
โครงการ
3114-8502
โครงการ 1
3114-8503
โครงการ 2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่ เสนอแนะ หรื อเลื อกเรี ยนจากรายวิชา
ในหลัก สู ตรประกาศนี ยบัตรวิช าชี พ ชั้น สู ง พุ ท ธศัก ราช 2557 ทุ กประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิช า
โดยต้องไม่เป็ นรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาหนดให้ศึกษาโดยไม่นบั หน่วยกิตรวม
ในเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557(เพิ่มเติม พ.ศ.2559)
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4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ )
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-2001
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3000-2002
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
3000-2003
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3000-2004
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
3000-2005
กิจกรรมเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมที่สถานศึกษาหรื อสถานประกอบการจัด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557(เพิ่มเติม พ.ศ.2559)

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2–0
0-2–0
0-2-0
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วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคขึน้ รูปพลาสติก
วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
3100-0001
งานเทคนิคพื้นฐาน
3100-0002
เขียนแบบเทคนิค
3100-0003
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3100-0004
วัสดุช่าง
3100-0005
งานวัดละเอียด
3100-0006
งานชิ้นส่ วนเครื่ องกลทัว่ ไป
3100-0007
งานเชื่อมและโลหะแผ่น
3100-0009
งานเครื่ องมือกลเบื้องต้น
3114-0001
3114-0002

พื้นฐานวัสดุพลาสติกเบื้องต้น
การขึ้นรู ปชิ้นงานพลาสติกเบื้องต้น

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557(เพิ่มเติม พ.ศ.2559) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

0-6-2
1-3-2
1-3-2
2-0–2
1-2-2
1-3-2
1-3-2
1 – 3- 2
2-0-2
1-3–2

วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
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วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
3100-0001

งานเทคนิคพื้นฐาน
0-6-2
(Basic Technical Practice)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ การบารุ งรักษาเครื่ องมือและเครื่ องมือกลเบื้องต้น
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานผลิตชิ้นงานตามขั้นตอน แก้ปัญหา และนาไปประยุกต์ใช้กบั งานอื่นได้
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดี ในการทางานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณี ต เรี ยบร้ อย ละเอี ยด
รอบคอบ เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ การใช้ การบารุ งรักษาเครื่ องมือและเครื่ องมือกลเบื้องต้นในการผลิตชิ้นงาน
2. ใช้และบารุ งรักษาเครื่ องมือ และเครื่ องมือกลเบื้องต้น
3. ปรับแต่ง ปรับตั้ง และลับคมตัดเครื่ องมือกลในงานช่างเครื่ องกล
4. ร่ างแบบบนชิ้ นงาน แปรรู ป ขึ้ นรู ป ประกอบ และปรับชิ้ นงานโลหะด้วยเครื่ องมือ (Hand tools) และ
เครื่ องมือกลเบื้องต้นตามแบบสัง่ งาน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การใช้ การบารุ งรั กษาเครื่ องมื อ (Hand tools) และเครื่ องมื อกลเบื้ องต้น ความปลอดภัย
ในการปฏิบตั ิงาน งานวัดและตรวจสอบ งานร่ างแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทาเกลียวงาน
เครื่ องมือกลเบื้องต้น และงานประกอบ
3100-0002

เขียนแบบเทคนิค
1-3-2
(Technical Drawing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่ องมือเขียนแบบ
2. สามารถเขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องต้น การบอกขนาดมิติที่ซบั ซ้อนและแบบสัง่ งาน
3. มีเจตคติที่ดี ในการปฏิบตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั อดทน มีกิจนิ สัยในการทางานด้วย
ความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิค และการใช้เครื่ องมือเขียนแบบ
2. เขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องต้น การบอกขนาดมิติที่ซบั ซ้อน และแบบสัง่ งาน
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการเขียนแบบเทคนิ คเบื้องต้น มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิ ค เส้น ตัวเลข
ตัวอักษร มาตราส่ วน องค์ประกอบของการบอกขนาดมิติ กระดาษเขี ยนแบบ การใช้อุปกรณ์ เขี ยนแบบเบื้ องต้น
การเขียนเส้น มุม ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์งานช่างอุตสาหกรรม การใช้มาตราส่ วน การบอกขนาดมิติ การสร้าง
รู ปทรงเรขาคณิ ต ภาพสองมิ ติ ภาพสามมิ ติ หลักการฉายภาพฉาย (Orthographic Projection) มุมที่ 1 และมุมที่ 3
ภาพพิกทอเรี ยล (Pictorial) ภาพตัด ภาพช่วย ภาพคลี่เบื้องต้น การบอกขนาดมิติที่ซบั ซ้อน และแบบสัง่ งาน การอ่าน
สัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม
3100-0003

งานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
1-3-2
(Electronic and Electrical Practice)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์เบื้องต้น เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ า วัสดุ อุปกรณ์วงจรไฟฟ้ าวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ และวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
2. สามารถติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจรและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3. มีเจตคติที่ดี ปฏิบตั ิ งานอย่างประณี ตเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั อดทน มีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความ
รอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ หลัก การของทฤษฎี ไ ฟฟ้ า และอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ เบื้ อ งต้น วิ ธี ป้ อ งกัน อัน ตราย
จากไฟฟ้า
2. ใช้เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้า วัสดุ อุปกรณ์ วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3. ติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจร ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับ หลักการของทฤษฎี ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์เบื้ องต้น มาตรการความปลอดภัย
เกี่ยวกับไฟฟ้า ทฤษฎีอิเล็กตรอน ความต้านทาน ตัวนา ฉนวน แหล่งกาเนิดไฟฟ้ า หน่วยวัดไฟฟ้ า การใช้เครื่ องมือวัดไฟฟ้ า
เบื้ องต้น สั ญ ลัก ษณ์ แ ละอุ ป กรณ์ ติ ด ตั้งไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า อุ ป กรณ์ ป้ อ งกัน และการต่ อ สายดิ น การท างานของ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าขนาดเล็ก โครงสร้ าง สัญลักษณ์ คุ ณสมบัติ และวงจรใช้งานของตัวต้านทาน คาปาซิ เตอร์ อิ นดักเตอร์
ไดโอด ทรานซิ สเตอร์ เอสซี อาร์ วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ หม้อแปลงไฟฟ้ า สวิตช์ ขั้วต่อสาย ปลัก๊ แจ๊ค รี เลย์
ลาโพง ไมโครโฟน เครื่ องมือกล หัวแร้งบัดกรี คีม ไขควง การใช้เครื่ องมือวัดพื้นฐานที่จาเป็ นในทางอิเล็กทรอนิกส์
มัลติมิเตอร์ เครื่ องจ่ายกาลังงานไฟฟ้ า เครื่ องกาเนิ ดสัญญาณ และออสซิ ลโลสโคป การประกอบ และทดสอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
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3100-0004

วัสดุช่าง
2-0-2
(Materials)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการจาแนกชนิ ด การแบ่งกลุ่ม ลักษณะ มาตรฐาน สมบัติการใช้งานของวัสดุในงาน อุตสาหกรรม
2. สามารถจาแนก เลือกใช้ ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติที่ดีในการทางาน มีความละเอียดรอบคอบ คานึงถึงความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิด แบ่งกลุ่ม ลักษณะ มาตรฐาน สมบัติการใช้งานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเลือกใช้ ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการตรวจสอบ ป้องกันการกัดกร่ อนของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ คุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การกัดกร่ อนและการป้องกันวัสดุ
ชนิ ดต่าง ๆ ในงานอุตสาหกรรม โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิ พลของธาตุต่าง ๆ ที่มีต่อโลหะผสม วัสดุเชื้ อเพลิง
และสารหล่อลื่น วัสดุไฟฟ้า วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง และวัสดุสงั เคราะห์ การตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น
3100-0005

วัดละเอียด
1-2-2
(Precision Measurement)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทางานของเครื่ องมือวัด และเครื่ องมือตรวจสอบ
2. มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานด้านเครื่ องมือวัด และเครื่ องมือตรวจสอบ
3. มีทกั ษะการบารุ งรักษาเครื่ องมือวัด และเครื่ องมือตรวจสอบ
4. มีกิจนิสยั ในการทางานอย่างมีระเบียบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ การบารุ งรักษา เครื่ องมือวัด และเครื่ องมือตรวจสอบ
2. วัด ตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่ องมือวัด เครื่ องตรวจสอบตามหลักการ และกระบวนการ
3. บารุ งรักษาเครื่ องมือวัด เครื่ องมือตรวจสอบตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับประวัติความเป็ นมาของเครื่ องมือวัด ระบบหน่ วยวัด มาตรฐานหน่ วยวัด การแปลง
หน่ วยวัด การใช้เครื่ องมื อวัด เครื่ องมื อตรวจสอบชนิ ดต่ าง ๆ บรรทัดเหล็ก ตลับเมตร ใบวัดมุ ม ฉากตาย ฉากผสม
เกจสอบรั ศ มี เกจวัด เกลี ย ว Plug gage Ring gage Taper Plug gage Taper Ring gage Outside caliper Inside caliper Snap
gage Telescoping gage Filler gage Pin gage Block gage เวอร์ เนี ยร์ คาลิ ปเปอร์ เวอร์ เนี ยร์ ไฮเกจ ไมโครมิ เตอร์ นาฬิ กาวัด
จัดเก็บ บารุ งรักษาเครื่ องมือวัด และเครื่ องมือตรวจสอบ
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3100-0006

งานชิ้นส่ วนเครื่ องกลทั่วไป
1-3-2
(General Machine Elements)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการถอดประกอบ การติดตั้ง และการปรับตั้ง เครื่ องมือกล
2. สามารถวางแผนปฏิ บตั ิ การถอดประกอบ ติ ดตั้ง และปรับตั้งชิ้ นส่ วนยึดประสาน ชิ้ นส่ วนทัว่ ไปและ
ชิ้นส่ วนส่ งกาลังเครื่ องมือกล
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั อดทน มีกิจนิ สัยในการทางานด้วย
ความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง เครื่ องมือกล
2. วางแผน เตรี ยมงาน ตรวจวิเคราะห์การถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง ชิ้นส่ วนยึดประสาน ชิ้นส่ วนทัว่ ไป
และชิ้นส่ วนส่ งกาลังเครื่ องมือกล
3. บารุ งรักษาชิ้นส่ วนเครื่ องกลตามหลักการการใช้งาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ช่วยถอดประกอบ การวัดและตรวจสอบในงาน
สวม การถอดประกอบ การติ ดตั้งและการปรับตั้ง ความปลอดภัยทัว่ ไป การวางแผนปฏิบตั ิการ การถอดประกอบ
ชิ้นส่ วนยึดประสานและชิ้นส่ วนทัว่ ไป สลัก สกรู โบลต์และนัต หมุดย้า สปริ ง กลไก การถอดประกอบชิ้นส่ วนส่ ง
กาลัง เพลา ลิ่ม สไปลน์ รองลื่น ตลับลูกปื น เฟื อง สายพานและพูลเลย์ ลูกเบี้ยว คลัตช์ คัปปลิง เบรกความปลอดภัย
เฉพาะงาน
3100-0007

งานเชื่ อมและโลหะแผ่ น
1-3-2
(Welding and Sheet Metal)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเบื้องต้นในงานเชื่อมและโลหะแผ่น
2. สามารถเขี ยนแบบแผ่นคลี่ จัดเตรี ยมเครื่ องมือ อุปกรณ์ข้ ึ นรู ป ประกอบงานโลหะแผ่น เตรี ยมชิ้ นงาน
งานเชื่อมไฟฟ้า เชื่อมแก๊ส แล่นประสานแผ่นเหล็กกล้า รอยต่อชนและต่อตัวที
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั อดทน มีกิจนิ สัยในการทางานด้วย
ความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นในงานเชื่อมและงานโลหะแผ่น
2. เขียนแบบแผ่นคลี่ จัดเตรี ยมเครื่ องมืออุปกรณ์ ขึ้นรู ป ประกอบงานโลหะแผ่นตามแบบ
3. เชื่อมไฟฟ้า และเชื่อมแก๊ส แล่นประสานแผ่นเหล็กกล้า รอยต่อชนและต่อตัวทีตามหลักการ
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ หลักการเชื่ อมแก๊สและเชื่ อมไฟฟ้ าเบื้ องต้น การแล่นประสาน การเชื่ อมแผ่น
เหล็กกล้าในตาแหน่งท่าเชื่ อมต่าง ๆ รอยต่อชน ตัวที และต่อหน้าแปลน งานโลหะแผ่นเบื้ องต้น การเขี ยนแผ่นคลี่
อย่างง่าย การขึ้นรู ป การประกอบชิ้นงานโลหะแผ่น
3100-0009

งานเครื่ องมือกลเบื้องต้ น
1-3-2
(Basic Machine Tools)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางาน การคานวณ ในงานเครื่ องมือกลพื้นฐาน
2. สามารถปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานลับคมตัด งานตัด เจาะ กลึง กัด ไส ด้วยเครื่ องมือกลเบื้องต้น
3. มีเจตคติ และมีกิจนิ สัยที่ ดีในการทางาน ด้วยความละเอี ยดรอบคอบ ปลอดภัย เป็ นระเบี ยบ สะอาด
ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางาน การคานวณ การบารุ งรักษา การปรับตั้ง การใช้งานเครื่ องมือกล
พื้นฐานตามคู่มือ
2. ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานลับคมตัด งานตัด เจาะ กลึง กัด ไส ด้วยเครื่ องมือกลเบื้องต้นตามแบบสัง่ งาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ยวกับ การจาแนกชนิ ด ส่ วนประกอบ หลักการทางาน การบารุ งรักษาและหลักความปลอดภัย
ในการปฏิบตั ิงานกับเครื่ องมือกลพื้นฐาน การคานวณค่า ความเร็ วรอบ ความเร็ วตัด อัตราการป้ อน องค์ประกอบที่จาเป็ น
ในการปฏิบตั ิงาน งานลับคมตัด งานตัด งานกลึง งานกัด งานไส งานเจาะ ตามแบบสัง่ งาน และหลักความปลอดภัย
3114-0001

พื้นฐานวัสดุพลาสติกและยางเบื้องต้ น
2-0-2
(Fundamental of Plastic and Rubber )
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการพื้นฐานทางโครงสร้างชนิดและสารประกอบของพลาสติก
2. เข้าใจสมบัติการใช้งานและการปรับปรุ งสมบัติของพลาสติก
3. มีเจตคติ และมีกิจนิ สัยที่ ดีในการทางาน ด้วยความละเอี ยดรอบคอบ ปลอดภัย เป็ นระเบี ยบ สะอาด
ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสมบัติของพลาสติก
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเลือกงานใช้พลาสติกได้เหมาะสมกับลักษณะงาน
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการปรับปรุ งสมบัติของพลาสติก
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับความรู ้พ้ื นฐานทางพลาสติ ก ความหมายของพลาสติ ก Polymer สารประกอบของพลาสติ ก การ
แบ่ งกลุ่ มพลาสติ ก ชนิ ด ของพลาสติ ก โครงสร้ างของพลาสติ กชนิ ดต่ างๆ สมบัติ และการใช้งานของพลาสติ ก
การเปลี่ยนแปลงสถานะของพลาสติกเมื่อได้รับความร้อน การปรับปรุ งสมบัติของพลาสติก สี และสารเติมแต่งพลาสติ ก
สมบัติของสารเติมแต่ง กลศาสตร์วสั ดุเบื้องต้น การทดสอบสมบัติของพลาสติก
3114-0002

กรรมวิธีการขึน้ รู ปชิ้นงานพลาสติกเบื้องต้ น
2-0-2
(Basic Plastic Transforming Processing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการขึ้นรู ปชิ้นงานพลาสติก
2. เข้าใจกระบวนการขึ้นรู ปชิ้นงานพลาสติกด้วยกระบวนการต่างๆ
3. มีเจตคติ และมีกิจนิ สัยที่ ดีในการทางาน ด้วยความละเอี ยดรอบคอบ ปลอดภัย เป็ นระเบี ยบ สะอาด
ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการขึ้นรู ปชิ้นงานพลาสติก
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการขึ้นรู ปชิ้นงานพลาสติกด้วยกระบวนการฉี ด
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการขึ้นรู ปชิ้นงานพลาสติกด้วยกระบวนการเป่ า
4. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการขึ้นรู ปชิ้นงานพลาสติกด้วยกระบวนการอัดรี ด
5. . แสดงความรู ้เกี่ยวกับการขึ้นรู ปชิ้นงานพลาสติกด้วยกระบวนการอัด
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ หลัก การขึ้ น รู ป ชิ้ น งานพลาสติ ก ด้ว ยกระบวนการฉี ด พลาสติ ก การเป่ า การเป่ าฟิ ลม์
การหล่อฟิ ลม์ การอัดขึ้นรู ปชิ้นงานพลาสติกจากพลาสติกแผ่น การอัดรี ดขึ้นรู ป การอัดขึ้นรู ป หมุนเหวี่ยงขึ้นรู ป
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หมวดวิชาทักษะชีวติ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร
กลุ่มวิชาภาษาไทย
3000-1101
3000-1102
3000-1103
3000-1104
3000-1105

ภาษาไทยเพื่อสื่ อสารในงานอาชีพ
การเขียนเชิงวิชาชีพ
ภาษาไทยเพื่อการนาเสนองาน
การพูดเพื่อสื่ อสารงานอาชีพ
การเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน

3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3

กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
3000-1201
3000-1202
3000-1203
3000-1204
3000-1205
3000-1206
3000-1207
3000-1208
3000-1209

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุ รกิจและสังคม
กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษสาหรับการปฏิบตั ิงาน
ภาษาอังกฤษโครงงาน
การเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษธุ รกิจในงานอาชีพ
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม

3-0-3
2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3

กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
3000-1301
3000-1302

วิทยาศาสตร์ เพื่องานไฟฟ้าและการสื่ อสาร
วิทยาศาสตร์ เพื่องานเครื่ องกลและการผลิต

2-2-3
2-2–3

3000-1303
3000-1304

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยียาง
วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน

2-2-3
2-2-3

3000-1312
3000-1313
3000-1314
3000-1315

การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวติ
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ
ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่

2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2–3

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาทักษะชีวติ

29
3000-1316

วิทยาศาสตร์เพื่องานเทคนิคพลังงาน

2-2-3

3000-1317

การวิจยั เบื้องต้น

3-0–3

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
3000-1401
3000-1402
3000-1404
3000-1406
3000-1407
3000-1408
3000-1409

คณิ ตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
คณิ ตศาสตร์ อุตสาหกรรม
คณิ ตศาสตร์ และสถิติเพื่องานอาชีพ
แคลคูลสั พื้นฐาน
คณิ ตศาสตร์อุตสาหกรรมพลังงาน

สถิติและการวางแผนการทดลอง
การคิดและการตัดสิ นใจ

3-0-3
3-0-3
3-0–3
3–0-3
3-0–3
3-0-3
3-0-3

กลุ่มทักษะทางสังคมและการดารงชีวติ
กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
3000-1501
3000-1502
3000-1503
3000-1504
3000-1505

ชีวติ กับสังคมไทย
เศรษฐกิจพอเพียง
มนุษยสัมพันธ์กบั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภูมิฐานถิ่นไทย
การเมืองการปกครองไทย

3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0–3
3-0–3

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3000-1601
3000-1602
3000-1603
3000-1604
3000-1605
3000-1606
3000-1607
3000-1608
3000-1609
3000-1610

การพัฒนาทักษะชี วติ เพื่อสุ ขภาพและสังคม
การบริ หารจัดการสุ ขภาพเพื่อภาวะผูน้ า
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
เทคนิคการพัฒนาสุ ขภาพในการทางาน
สุ ขภาพชุมชน
การคิดอย่างเป็ นระบบ
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
ลีลาศเพื่อการสมาคม
คุณภาพชีวติ เพื่อการทางาน
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3-0-3
3-0-3
2-0-2
2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
0-2-1
1-0-1

หมวดวิชาทักษะชีวติ

30

กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร
กลุ่มวิชาภาษาไทย
3000-1101

ภาษาไทยเพื่อสื่ อสารในงานอาชีพ
3-0-3
(Thai for Career Communication)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยสื่ อสารในงานอาชีพ
2. สามารถนาภาษาไทยไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในงานอาชีพ
3. เห็นคุณค่าและความสาคัญของการใช้ภาษาไทยสื่ อสารในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. เลือกใช้ถอ้ ยคาสานวน ระดับภาษา ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล โอกาสและ
สถานการณ์
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิ นค่าสารในชี วิตประจาวันและงานอาชี พจากสื่ อประเภทต่าง ๆ และ
นาเสนอข้อมูลตามหลักการ
3. พูดติดต่อกิจธุระ ธุรกิจ และพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคมตามหลักการ
4. เขียนติดต่อกิจธุระ ธุรกิจ และเขียนรายงานตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการสื่ อสาร การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสาร
ในชีวิตประจาวันและในงานอาชีพจากสื่ อประเภทต่าง ๆ การนาเสนอข้อมูลหรื อบรรยายสรุ ป การพูดในงานอาชี พ
และในโอกาสต่างๆของสังคม การเขียนเพื่อติดต่อกิจธุระและธุ รกิจ และการเขียนรายงานวิชาการหรื อรายงานการ
วิจยั
3000-1102

การเขียนเชิงวิชาชีพ
(Career-based Writing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจหลักการเขียนเอกสารเชิ งวิชาชีพ
2. สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนในการเขียน
3. สามารถเขียนเอกสารเชิงวิชาชีพประเภทต่าง ๆ
4. เห็นคุณค่าและความสาคัญของการเขียนเพื่อสื่ อสารในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. เลือกใช้ถอ้ ยคาสานวน ระดับภาษา และเรี ยบเรี ยงข้อความตามหลักการเขียน
2. รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการเขียนตามหลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า
3. เขียนข้อความติดต่อกิจธุระและธุรกิจตามรู ปแบบของเอกสารวิชาชีพ
4. เขียนรายงานวิชาการหรื อรายงานการวิจยั ตามหลักการเขียน
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการใช้ถอ้ ยคาสานวน ระดับภาษา และวิธีการเรี ยบเรี ยงข้อความ การรวบรวม
ข้อมูลจากสื่ อประเภทต่าง ๆ เพื่อวางแผนการเขียนตามรู ปแบบของเอกสารแต่ละประเภท การเขียนบทความในงาน
อาชี พ การเขี ยนข้อความสื่ อสารทางจดหมายและบันทึ กภายในหน่ วยงานทั้งในราชการและธุ รกิ จ การเขี ยน
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การเขียนเอกสารการประชุม การเขียนโครงการ การเขียนรายงานการปฏิบตั ิงานและการ
เขียนรายงานวิชาการหรื อรายงานการวิจยั
3000-1103

ภาษาไทยเพื่อการนาเสนองาน
3-0-3
(Thai for Presentation)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในการนาเสนองาน
2. สามารถใช้ทกั ษะทางภาษาไทยนาเสนองานในรู ปแบบต่าง ๆ
3. เห็นคุณค่าและความสาคัญของการใช้ภาษาไทยเพื่อการนาเสนองาน
สมรรถนะรายวิชา
1. เลื อกใช้วจั นภาษาและอวัจนภาษา ตามหลักการพู ดในที่ ประชุ มชน เหมาะสมกับกาลเทศะ บุ ค คล
โอกาส และสถานการณ์
2. รวบรวมข้อมูลเพื่อการนาเสนองานโดยใช้หลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า
3. เลือกข้อมูลและจัดลาดับข้อมูลตามลักษณะของโครงเรื่ อง
4. เขียนและพูดเพื่อการนาเสนองานตามเทคนิคการนาเสนอ
5. เลือกใช้สื่อประกอบการนาเสนองาน เหมาะสมตามลักษณะงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการพูดในที่ ประชุ มชน องค์ประกอบในการนาเสนองาน การรวบรวม
ข้อมูลเบื้ องต้นจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่ า กระบวนการจัดลาดับความคิ ดและการกลัน่ กรอง
ข้อมูล เทคนิคการเขียนและการพูดเพื่อนาเสนองานในรู ปแบบต่าง ๆ และการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ประกอบการ
นาเสนองาน
3000-1104

การพูดเพื่อสื่ อสารงานอาชีพ
3-0-3
(Speech for Career Communication)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการพูด
2. เพื่อให้สามารถเลือกใช้วจั นภาษา อวัจนภาษา และวิธีการพูดในงานอาชีพและโอกาสต่าง ๆ ของสังคม
3. เพื่อให้ใช้ทกั ษะการพูดพัฒนาบุคลิกภาพและงานอาชีพ
4. เพื่อให้เห็นคุณค่าและความสาคัญของการพูดเพื่อสื่ อสารงานอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. เลือกใช้ถอ้ ยคาสานวน ระดับภาษา และเรี ยบเรี ยงถ้อยคาตามหลักการพูด
2. แสดงการใช้อวัจนภาษา เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล โอกาส และสถานการณ์
3. พูดติดต่อกิจธุระและธุรกิจ ตามหลักการ
4. พูดในที่ประชุมชนในโอกาสต่างๆ ตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับหลักการพูด การใช้วจั นภาษาและอวัจนภาษาในการพูด การพูดในงานอาชี พ
สนทนากิ จธุ ระ พูดอภิ ปราย มอบหมายงาน ขอความร่ วมมือ พูดทางโทรศัพท์ พูดสัมภาษณ์ การพูดเสนอขาย
สิ นค้าหรื อบริ การ การนาเสนอผลงานหรื อบรรยายสรุ ป ในรู ปแบบต่าง ๆ การพูดในที่ ประชุ มชนในหน้าที่ โฆษก
และพิธีกร กล่าวต้อนรับ กล่าวขอบคุณ กล่าวแสดงความรู ้สึก กล่าวรายงานและกล่าวเปิ ดในงานพิธี
3000-1105

การเขียนรายงานการปฏิบัตงิ าน
3-0-3
(On-the-Job Report Writing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน
2. สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนในการเขียน
3. สามารถเขียนรายงานการปฏิบตั ิงานประเภทต่าง ๆ
4. เห็นคุณค่าและความสาคัญของการเขียนรายงานในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. เลือกใช้ถอ้ ยคาสานวน ระดับภาษา และเรี ยบเรี ยงข้อความ ตามหลักการเขี ยน
2. รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการเขียนตามหลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า
3. เรี ยบเรี ยงความคิดและเขียนข้อมูล ตามขั้นตอนในการเขียน
4. เขียนรายงานการปฏิบตั ิงานประเภทต่างๆ ตามรู ปแบบของการเขียน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน การเลือกใช้ถอ้ ยคาสานวน ระดับภาษาการ
รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการเขี ยนรายงานแต่ละประเภท โดยใช้หลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่ า
กระบวนการเรี ยบเรี ยงความคิ ดและการเขี ยนเนื้ อหาตามขั้นตอน การเขี ยนรายงานการปฏิ บตั ิ งานประเภทต่าง ๆ
รายงานการศึกษาค้นคว้า รายงานการเดินทาง รายงานความคืบหน้า รายงานการประชุม รายงานวิเคราะห์เพื่อเลือก
แนวทาง และรายงานนาเสนอภายในองค์กร
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กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
3000-1201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุรกิจและสั งคม
3-0-3
(English for Business and Social Communication)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษสื่ อสารในงานอาชีพ
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารทางธุรกิจและสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง - ดู การสื่ อสารในชีวิตประจาวัน และทางด้านธุรกิจจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดสื่ อสารในชีวิตประจาวัน และทางด้านธุรกิจ
3. อ่านข้อมูล เอกสารการปฏิบตั ิงาน เอกสารธุรกิจ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ หรื อสื่ อออนไลน์
4. เขียนให้ขอ้ มูลส่ วนตัว บันทึกรายละเอียด และจดหมายอิเล็คทรอนิคส์
5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับ ทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขี ยนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจาวัน
และทางด้านธุ รกิจ ฝึ กการสนทนาสอบถามและให้ขอ้ มูลเบื้องต้นทางธุ รกิจ การให้ขอ้ มูล ส่ วนบุคคล การให้ขอ้ มูล
หรื อคาแนะนาเกี่ ยวกับสถานที่ สิ นค้า และบริ การ โดยใช้บทบาทสมมุติ สถานการณ์ จาลอง สถานการณ์ จริ งใน
ชี วิตประจาวัน และสาขางานอาชี พที่ เกี่ ยวข้อง เข้าใจความเหมื อนความแตกต่ างระหว่างวัฒนธรรมตามมารยาท
สั ง คม ประเพณี ของเจ้า ของภาษา การใช้ ก ระบวนการเรี ย นรู ้ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ พัฒ นาทัก ษะ
ภาษาอังกฤษ

3000-1202

กลยุทธ์ การอ่ านและการเขียนภาษาอังกฤษ

2-0-2

(Reading Strategies & Writing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์อ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. อ่านข้อมูลข่ าวสารทัว่ ไปและในงานอาชี พโดยใช้กลยุทธ์การอ่านแบบต่ าง ๆ จากสื่ อสิ่ งพิ มพ์ต่าง ๆ
หรื อสื่ อออนไลน์
2. เขียนให้ขอ้ มูลโดยใช้รูปแบบการเขียนต่าง ๆ ตามที่กาหนด
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการอ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557วิชาอุตสาหกรรม

หมวดวิชาทักษะชีวติ

34
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การอ่านข้อมูล บทความ ข่าวสารทัว่ ไป และในงานอาชี พจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ โดยใช้
กลยุทธ์การอ่านกวาดสายตาหาข้อมูลที่ตอ้ งการ (Scanning), การอ่านข้ามค้นหาเฉพาะข้อมูลที่ตอ้ งการ (Skimming)
การเดาความหมายจากบริ บท (Guessing meaning from the context) การอนุมาน (Inference) การบอกใจความหลัก
การบอกรายละเอี ยด การสรุ ปความจากเรื่ องที่ อ่าน การเขี ยนให้ข ้อมู ล การเขี ยนโต้ตอบทางสั งคม การเขี ย น
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนใบสมัครต่าง ๆ
3000-1203

ภาษาอังกฤษสาหรับการปฏิบัติงาน
2-0-2
(English-on-the-Job)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการปฏิบตั ิงาน
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิงาน
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง ดู การสื่ อสารในการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดสื่ อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน และในงานอาชีพ
3. อ่านข้อมูล เอกสารการปฏิบตั ิงานจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ หรื อสื่ อออนไลน์
4. เขียนให้ขอ้ มูล บันทึกการปฏิบตั ิงาน และจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ตามที่กาหนด
5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พู ด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ ทักษะการฟั ง พู ด อ่าน และเขี ยนภาษาอังกฤษ การสื่ อสารในองค์กร ผูร้ ่ ว ม
ประกอบวิช าชี พ ฝึ กการสนทนาโต้ตอบกับลู กค้าในบริ บทที่ หลากหลาย การให้ข ้อมู ลหรื อคาแนะนาเกี่ ยวกับ
สถานที่ สิ นค้า และบริ การ โดยใช้บทบาทสมมุติ สถานการณ์จาลอง สถานการณ์ จริ งในสาขางานอาชี พที่เกี่ยวข้อง
อ่านคู่มือปฏิ บตั ิงาน บทความในงานอาชี พ เขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน และจดหมายอิเล็คทรอนิ คส์ นาเสนองาน
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ งาน เข้าใจความเหมือนความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ตามมารยาทสังคม ประเพณี และของ
เจ้าของภาษา การใช้กระบวนการเรี ยนรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3000-1204

ภาษาอังกฤษโครงงาน
(English Project Work)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจกระบวนการทาภาษาอังกฤษโครงงาน
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
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สมรรถนะรายวิชา
1. อ่านเรื่ องทัว่ ไปและเรื่ องเกี่ยวกับอาชีพเพื่อสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2. ดาเนิ น ขั้นตอนการจัด ทาภาษาอังกฤษโครงงานตามแนวคิ ด และกระบวนการของทาภาษาอังกฤษ
โครงงาน (project work in English Language Teaching)
3. เขียนบันทึกย่อ เขียนบรรยาย รายงานสั้น ๆ
4. พูดนาเสนอโครงงานในรู ปแบบต่าง ๆ
5. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานอาชีพ
6. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ ทักษะการพูด อ่านและเขี ยน การเลือกหัวข้อทาภาษาอังกฤษโครงงานที่ บูรณา
การกับการศึ กษาวิชาชี พ การเขี ยนโครงร่ าง (outline) การเสนอโครงร่ าง (present outline) การดาเนิ นการศึ กษา
ค้นคว้า การสื บค้นรวบรวมข้อมูล การนาเสนอความก้าวหน้าของโครงงานการให้ขอ้ มูลย้อนกลับต่อโครงงานที่
นาเสนอ การเขียนรายงาน การพูดนาเสนอโครงงาน การแสดงบทบาทสมมุติ การจัดแสดงผลงาน การใช้กลยุทธ์
การเรี ยนรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3000-1205

การเรียนภาษาอังกฤษผ่ านเว็บไซต์
0-2-1
(Web-based English Learning)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้นหาแหล่งการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื บค้นข้อมูลต่าง ๆ
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยการเรี ยนผ่านเว็บไซต์
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง - ดู พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์ต่าง ๆ จากสื่ อโสตทัศน์
2. สื บค้นข้อมูลและแหล่งเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์ต่าง ๆ
3. เลือกเว็บไซต์ หรื อ ใช้แอพพลิเคชัน่ ต่าง ๆ ฝึ กทักษะทางภาษาแบบออนไลน์ดว้ ยตนเอง
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์ต่าง ๆ การพัฒนาทักษะการ
ฟั ง การพูด ในสถานการณ์ต่าง ๆ การอ่านบทความ ข่าว เรื่ องสั้น ๆ การใช้โครงสร้างภาษา คาศัพท์ สานวนการ
สื บค้นข้อมูลโดยใช้คาหลัก (Keywords) การสื่ อสารผ่านสังคมออนไลน์ และการใช้แอพพลิเคชัน่ ต่าง ๆ
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3000-1206

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3-0-3
(English Conversation 1)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. สนทนาโต้ตอบเรื่ องทัว่ ไปทางสังคมและการทางานที่คุน้ เคย
2. ใช้วลี สานวนทางภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
3. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง พูด เรื่ องราว เหตุการณ์ ความสนใจ กิ จกรรมทัว่ ๆ ไปที่ คุน้ เคยความ
เป็ นอยู่ ครอบครั ว การศึ กษา การทางาน การแลกเปลี่ ยนข้อมูล การแสดงความคิ ดเห็ น การเปรี ยบเที ยบความ
เหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้กระบวนการเรี ยนรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อ
พัฒนาทักษะการพูด
3000-1207

การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3-0-3
(English Conversation 2)
วิชาบังคับก่อน: 3000-1206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. สนทนาโต้ตอบเรื่ องทัว่ ไปทางสังคมและการทางาน
2. ใช้วลี สานวนทางภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
3. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด เรื่ องราว เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง ความทะเยอทะยานในชี วิต
การวางแผนเรื่ องที่ สนใจหรื อเกี่ ยวของกับอาชี พ ความประทับใจ การเล่าเรื่ อง การบรรยาย บอกเหตุผล อธิ บาย
แสดงความคิดเห็น การใช้กระบวนการเรี ยนรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
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3000-1208

ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
3-0-3
(Business English for Careers)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในงานอาชีพ
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง - ดู เรื่ องการติดต่อทางธุรกิจในงานอาชีพจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดสื่ อสารเกี่ยวกับธุรกิจในงานอาชีพ
3. อ่านข้อมูล เอกสารการปฏิบตั ิงาน เอกสารธุรกิจในงานอาชีพจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ หรื อสื่ อออนไลน์
4. เขียนให้ขอ้ มูลในเอกสารทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ ตามที่กาหนด
5. การใช้คาศัพท์เทคนิคในงานธุรกิจ
6. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่ อสาร การต้อนรับ การนัดหมาย
การสนทนาทางโทรศัพท์ การให้บริ การ การซื้ อ-ขาย รายละเอียดสิ นค้าหรื อบริ การ การสาธิ ตและนาเสนอการ
อ่านเอกสารทางธุ รกิ จ โฆษณา ประกาศ ตาราง กราฟ กาหนดการ สื บค้นข้อมูลทางธุ รกิ จจากสื่ อต่าง ๆ การเขี ยน
รายงานการปฏิ บตั ิ งาน บันทึ กข้อความ การบันทึ กโทรศัพท์ การติ ดต่อธุ รกิ จผ่านทางอิ นเตอร์ เน็ต e-commerce
การใช้กระบวนการเรี ยนรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
30000-1209

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม
3-0-3
(English for Industrial Technology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง - ดูเรื่ องราวเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในงานช่างอุตสาหกรรมจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดสื่ อสารในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านช่างอุตสาหกรรม
3. อ่านเรื่ องราวด้านการใช้เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ หรื อสื่ อออนไลน์
4. เขียนให้ขอ้ มูล รายงานการปฏิบตั ิงานช่างอุตสาหกรรมตามที่กาหนด
5. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บัติเกี่ ยวกับ การฟั ง พู ด อ่าน เขี ยนเกี่ ยวกับงานช่ างอุ ตสาหกรรมที่ เกี่ ยวข้อง การโต้ตอบ
สื่ อสารเกี่ยวกับงานอาชีพ การถ่ายโอนความหมายคาศัพท์เทคนิ ค การแสดงขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การสาธิ ตและ
นาเสนอ การสรุ ปความเนื้ อเรื่ องด้านช่ างอุตสาหกรรม การอ่านกฎ ระเบี ยบ ข้อปฏิ บตั ิ และข้อห้ามในงานช่ าง
อุตสาหกรรม การเขียนบันทึกย่อ รายงานข้อมูลการปฏิบตั ิงาน ปัญหา การแก้ปัญหา การเขียนนาเสนองานด้านช่าง
อุตสาหกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บ ค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษา

กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
3000-1301

วิทยาศาสตร์ เพื่องานไฟฟ้ าและการสื่ อสาร
2-2-3
(Science for Electrical Works and Communication)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ย วกับ เวกเตอร์ การรวมและการคู ณ เวกเตอร์ แรงและสมดุ ลของแรง คลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิตย์ พลังงานศักย์ไฟฟ้ าและความจุไฟฟ้ า ไฟฟ้ าแม่เหล็ก สารละลาย ปฏิกิริยา
เคมี เคมีไฟฟ้า
2. มีทกั ษะการคานวณ การทดลอง การวิเคราะห์และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และกิจนิสยั ที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า ไฟฟ้ าสถิตย์ ไฟฟ้ าแม่เหล็ก
สารละลายและปฏิกิริยาเคมี เคมีไฟฟ้า
2. คานวณข้อมูลเกี่ยวกับเวกเตอร์ แรง ไฟฟ้าตามหลักการ
3. สารวจตรวจสอบเกี่ยวกับสารละลาย ปฏิกิริยาเคมีและเคมีไฟฟ้าตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าและการสื่ อสารในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับเวกเตอร์ การรวมและการคูณเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
ไฟฟ้าสถิตย์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า ไฟฟ้าแม่เหล็ก สารละลาย ปฏิกิริยาเคมีและเคมีไฟฟ้า

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาทักษะชีวติ

39
3000-1302

วิทยาศาสตร์ เพื่องานเครื่ องกลและการผลิต
2-2-3
(Science for Mechanical Works)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ เวกเตอร์ การรวมและการคู ณ เวกเตอร์ แรงและสมดุ ล ของแรง
การเคลื่อนที่ โมเมนต์และทอร์ ก โมเมนตัม สมบัติของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ปริ มาณสารสัมพันธ์
ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน ปิ โตรเลียมและผลิตภัณฑ์
2. มีทกั ษะการคานวณ การทดลอง การวิเคราะห์และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และกิจนิสยั ที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับเวกเตอร์ แรง โมเมนต์และสมดุ ลของแรง การเคลื่ อนที่ โมเมนตัม ของแข็ง
ของเหลวและแก๊ส ปริ มาณสารสัมพันธ์ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน
2. คานวณข้อมูลเกี่ยวกับเวกเตอร์ แรง การเคลื่อนที่ โมเมนตัมตามหลักการ
3. สารวจตรวจสอบเกี่ยวกับสมบัติของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ปริ มาณสารสัมพันธ์ ความร้อนและการ
ถ่ายโอนความร้อน ปิ โตรเลียมและผลิตภัณฑ์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์งานเครื่ องกลและการผลิตในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ยวกับ เวกเตอร์ การรวมและการคูณเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การเคลื่อนที่
โมเมนต์และทอร์ก โมเมนตัม สมบัติของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ปริ มาณสารสัมพันธ์ ความร้อนและการถ่ายโอน
ความร้อน ปิ โตรเลียมและผลิตภัณฑ์
3000-1303

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยียาง
2-2-3
(Science for Rubber Technology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ แรงและสมดุ ล ของแรง ของแข็ ง ของเหลวและแก๊ ส ปริ ม าณสารสั ม พัน ธ์
สารละลาย ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน ยางและผลิตภัณฑ์ สารเคมีในอุตสาหกรรมยาง
พอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์
2. มีทกั ษะการคานวณ การทดลอง การวิเคราะห์และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และกิจนิสยั ที่ดีในการทางาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ แรงและสมดุ ลของแรง ของแข็ง ของเหลวและแก๊ ส ปริ ม าณสารสั ม พัน ธ์
สารละลาย ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน ยางและผลิตภัณฑ์ สารเคมีในอุตสาหกรรมยาง
พอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์
2. คานวณข้อมูลเกี่ยวกับแรงและสมดุลตามหลักการ
3. สารวจตรวจสอบเกี่ยวกับสมบัติของแข็ง ของเหลวและแก๊ส การถ่ายโอนความร้อน ปริ มาณสารสัมพันธ์
สารละลาย สารเคมีในอุตสาหกรรมยางตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยียางในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ยวกับ เวกเตอร์ การรวมและการคูณเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การเคลื่อนที่
โมเมนต์และทอร์ก โมเมนตัม สมบัติของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ปริ มาณสารสัมพันธ์ ความร้อนและการถ่ายโอน
ความร้อน ปิ โตรเลียมและผลิตภัณฑ์
3000-1304

วิทยาศาสตร์ เพื่องานก่ อสร้ างและตกแต่ งภายใน
2-2-3
(Science for Construction and Interior)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจเกี่ ยวกับ เวกเตอร์ การรวมและการคู ณ เวกเตอร์ แรงและสมดุ ลของแรง การ
เคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัม สมบัติของแข็ง ของเหลวและแก๊ส การถ่ายโอนความร้อน ปริ มาณ
สารสัมพันธ์ สารละลาย พอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์
2. มีทกั ษะการคานวณ การทดลอง การวิเคราะห์และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และกิจนิสยั ที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การเคลื่ อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัมของแข็ง
ของเหลวและแก๊ส ปริ มาณสารสัมพันธ์ สารละลาย ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อนพอลิเมอร์ และ
ผลิตภัณฑ์
2. คานวณข้อมูลเกี่ยวกับเวกเตอร์ แรง การเคลื่อนที่ งานและพลังงาน และโมเมนตัมตามหลักการ
3. สารวจตรวจสอบเกี่ ยวกับสมบัติของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน
ปริ มาณสารสัมพันธ์ สารละลาย พอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายในเพื่องานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับเวกเตอร์ การรวมและการคูณเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การเคลื่อนที่งาน
และพลังงาน โมเมนตัม สมบัติของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน ปริ มาณสารสัมพันธ์
สารละลาย พอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์
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3000-1312

การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่ งแวดล้ อม
2-2-3
(Resources Energy and Environmental Management)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
4. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับแร่ ธาตุและองค์ประกอบทางเคมี โลหะมีค่าและอัญมณี ปิ โตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ์ การใช้พลังงานเพื่ อการขนส่ ง สารเคมี ในอุตสาหกรรม นิ เวศวิทยากับอาชี พ การจัดการ
สิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
5. มีทกั ษะการทดลอง การคานวณ การวิเคราะห์และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
6. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และกิจนิสยั ที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
5. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ แร่ ธ าตุ แ ละองค์ป ระกอบทางเคมี โลหะมี ค่ า และอัญ มณี ปิ โตรเลี ย มและ
ผลิตภัณฑ์ การใช้พลังงานเพื่ อการขนส่ ง สารเคมี ในอุตสาหกรรม นิ เวศวิทยากับอาชี พ การจัดการ
สิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
6. สารวจตรวจสอบเกี่ ยวกับ แร่ ธาตุ และองค์ประกอบทางเคมี โลหะมี ค่าและอัญ มณี ปิ โตรเลี ยมและ
ผลิตภัณฑ์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
7. ประยุกต์ใช้ความรู ้ จากการศึกษา การจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เกี่ ย วกับ แร่ ธ าตุ แ ละองค์ป ระกอบทางเคมี โลหะมี ค่ าและอัญ มณี ปิ โตรเลี ย มและ
ผลิตภัณฑ์ การใช้พลังงานเพื่อการขนส่ ง สารเคมีในอุตสาหกรรม นิ เวศวิทยากับอาชีพ การจัดการสิ่ งแวดล้อมใน
งานอาชีพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
3000-1313

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อชีวติ
(Science and Technology for Life)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

2-2-3

1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับไฟฟ้ าสถิ ตย์ สนามไฟฟ้ า ศักย์ไฟฟ้ า การเคลื่ อนที่ โมเมนต์และทอร์ ก
โมเมนตัม ไฟฟ้าและเครื่ องใช้ไฟฟ้าในงานอาชีพ สารและสมบัติของสาร สารละลาย กรด เบส เกลือ
ปริ มาณสารสัมพันธ์ และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
2. มีทกั ษะการทดลอง การคานวณ การวิเคราะห์และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และกิจนิสยั ที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ ไฟฟ้ าสถิตย์ สนามไฟฟ้ า ศักย์ไฟฟ้ า การเคลื่อนที่ โมเมนต์และทอร์ กโมเมนตัม
ไฟฟ้ าและเครื่ องใช้ไฟฟ้ าในงานอาชี พ สารและสมบัติของสาร สารละลาย กรด เบส เกลือ ปริ มาณ
สารสัมพันธ์ และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
2. สารวจตรวจสอบเกี่ ยวกับไฟฟ้ า การเคลื่อนที่ โมเมนต์ สารและสมบัติของสารตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
3. ประยุกต์ใช้ความรู ้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตในงานอาชีพ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557วิชาอุตสาหกรรม
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ไฟฟ้าสถิตย์ สนามไฟฟ้ า ศักย์ไฟฟ้า การเคลื่อนที่ โมเมนต์และทอร์กโมเมนตัม
ไฟฟ้ าและเครื่ องใช้ไฟฟ้ าในงานอาชี พ สารและสมบัติของสาร สารละลาย กรด เบส เกลือ ปริ มาณสารสั มพันธ์
และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
3000-1314

วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวติ
2-2-3
(Science for Quality of Life)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ ระบบต่ า ง ๆ ของสิ่ ง มี ชี วิ ต สารชี ว โมเลกุ ล การเจริ ญ เติ บ โตและ
พันธุ กรรม แสงและการมองเห็น เสี ยงและการได้ยิน ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน สารเคมี
ในชีวิตประจาวันและงานอาชีพ สารสกัดจากพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์
2. มีทกั ษะการทดลอง การคานวณ การวิเคราะห์และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และกิจนิสยั ที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวิต สารชี วโมเลกุล การเจริ ญเติบโตและพันธุ กรรม แสง
และการมองเห็น เสี ยงและการได้ยิน ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน สารเคมีในชี วิตประจาวัน
และงานอาชีพ สารสกัดจากพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์
2. คานวณข้อมูลเกี่ยวกับแสง เสี ยง ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อนตามหลักการ
3. สารวจตรวจสอบเกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวิต สารชี วโมเลกุล พันธุกรรม แสงและการมองเห็น
เสี ยงและการได้ยิน ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน สารเคมีและสารสกัดจากพืชสมุนไพรตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ระบบต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวิต สารชีวโมเลกุล การเจริ ญเติบโตและพันธุ กรรมแสง
และการมองเห็ น เสี ยงและการได้ยิน ความร้อนและการถ่ายโอนความร้ อน สารเคมี ในชี วิตประจาวันและงาน
อาชีพ สารสกัดจากพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์
3000-1315

ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
2-2-3
(Life and Modern Technology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับคลื่ นแม่ เหล็กไฟฟ้ า เทคโนโลยี การสื่ อสาร จุ ลิ นทรี ย ์ในอุ ตสาหกรรมอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ พอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์ เคมีไฟฟ้า สารสี นาโนเทคโนโลยี และการใช้ประโยชน์ในงานอาชีพ
2. มีทกั ษะการทดลอง การคานวณ การวิเคราะห์ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และกิจนิสยั ที่ดีในการทางาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับ คลื่ นแม่ เหล็ กไฟฟ้ า เทคโนโลยี การสื่ อสาร จุ ลิ นทรี ย ์ในอุ ตสาหกรรมอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ พอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์ เคมีไฟฟ้า สารสี นาโนเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์
2. คานวณข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามหลักการ
3. ส ารวจตรวจสอบเกี่ ย วกับ จุ ลิ น ทรี ย ์ใ นอุ ต สาหกรรมอาหาร เทคโนโลยี ชี ว ภาพ พอลิ เมอร์ แ ละ
ผลิตภัณฑ์ เคมีไฟฟ้า และสารสี ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้จากการศึกษาชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าและการใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีการสื่ อสาร จุลินทรี ยใ์ น
อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ พอลิเมอร์ และผลิตภัณฑ์ เคมีไฟฟ้ ากับการใช้ประโยชน์สารสี และการใช้
ประโยชน์ในงานงานอาชีพ และนาโนเทคโนโลยี
3000-1317

การวิจยั เบื้องต้ น
3-0-3
(Introduction to Research)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาโครงการด้วยกระบวนการวิจยั
2. เพื่ อให้มีทกั ษะในการจัดสัมมนา การจัดทาโครงการ โครงร่ างวิจยั สาหรั บเตรี ยมพร้อมในการสร้ าง
เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ในงานอาชีพ
3. เพื่อให้มีกิจนิสยั ที่ดีในการค้นคว้าและการพัฒนาอาชีพ ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริ ยธรรมใน
งานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดทาโครงการด้วยกระบวนการวิจยั
2. จัดสัมมนา เขี ยนโครงการ โครงร่ างวิจยั เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการสร้างเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ ใน
งานอาชีพ
3. จัดทาสื่ อและนาเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับการจัดทาโครงการด้วยกระบวนการวิจยั โดยใช้รูปแบบการสัมมนาเพื่ อเลือกโครงการที่
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการปฏิบตั ิงานอาชีพและเทคโนโลยีในปั จจุบนั การสื บค้นข้อมูล การจัดทาโครงร่ าง
วิจยั การนาเสนอผลงาน เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการสร้างเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ในงานอาชีพที่เกี่ยวข้องต่อไป
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
3000-1401

คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
3-0-3
(Mathematics for Thinking Skills Development)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
2. นาความรู ้เรื่ องทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1. แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ในงานอาชีพ
2. ให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ในงานอาชีพ
3. สื่ อสารสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์และนาเสนอในงานอาชีพ
4. เชื่อมโยงความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ในงานอาชีพ
5. ประยุกต์ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฝึ กทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เกี่ยวกับ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการให้เหตุผล
ทักษะในการสื่ อสารการสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนาเสนอ ทักษะในการเชื่ อมโยงความรู ้ต่าง ๆทาง
คณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์ในงานอาชีพ และทักษะการคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
3000-1402

คณิตศาสตร์ อุตสาหกรรม
3-0-3
(Industry Mathematics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เกิ ด ความคิ ด รวบยอดเกี่ ย วกับ เมทริ กซ์ ดี เทอร์ มิแนนต์ เรขาคณิ ต วิเคราะห์ ภาคตัด กรวย ฟั งก์ชัน
พีชคณิ ตและฟังก์ชนั อดิศยั
2. นาความรู ้เรื่ องเมทริ กซ์ดีเทอร์ มิแนนต์เรขาคณิ ตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ฟั งก์ชนั พี ชคณิ ตและฟั งก์ชัน
อดิศยั ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
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สมรรถนะรายวิชา
1. ดาเนินการเกี่ยวกับเมทริ กซ์และอินเวอร์สการคูณของเมทริ กซ์
2. ประยุกต์การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริ กซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ในงานอาชีพ
3. คานวณหาระยะทาง จุดกึ่งกลาง และความชันของเส้นตรง
4. สร้างสมการเส้นตรงในรู ปทัว่ ไปจากเงื่อนไขที่กาหนด
5. สร้างสมการและเขียนกราฟภาคตัดกรวยจากเงื่อนไขที่กาหนด
6. วิเคราะห์หาส่ วนประกอบของภาคตัดกรวยจากสมการที่กาหนด
7. ประยุกต์เรขาคณิ ตวิเคราะห์และภาคตัดกรวยในงานอาชีพ
8. ดาเนินการเกี่ยวกับฟังก์ชนั พีชคณิ ตและฟังก์ชนั อดิศยั
9. นาฟังก์ชนั พีชคณิ ตและฟังก์ชนั อดิศยั ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การฝึ กทัก ษะการคิ ด ค านวณ และการแก้ปั ญ หาเกี่ ย วกับ เมทริ กซ์ ดี เทอร์ มิ แ นนต์
เรขาคณิ ตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ฟังก์ชนั พีชคณิ ตและฟังก์ชนั อดิศยั
3000-1404

คณิตศาสตร์ และสถิตเิ พื่องานอาชีพ
3-0-3
(Mathematics and Statistics for Careers)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ ตรรกศาสตร์ สถิติพ้ืนฐานและความน่าจะเป็ น
2. นาความรู ้เรื่ องตรรกศาสตร์ สถิติพ้ืนฐานและความน่าจะเป็ นประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงเหตุผลโดยใช้ตรรกศาสตร์
2. ดาเนินการเกี่ยวกับสถิติพ้ืนฐาน
3. ดาเนินการเกี่ยวกับความน่าจะเป็ น
4. ประยุกต์ใช้ตรรกศาสตร์สถิติพ้ืนฐานและความน่าจะเป็ นในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฝึ กทักษะการคิดคานวณและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ ตรรกศาสตร์ การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่ วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล ค่ามาตรฐานการประยุกต์ใช้สถิติในงานอาชีพ และความน่าจะเป็ น
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3000-1406

แคลคูลสั พื้นฐาน
3-0-3
(Basic Calculus)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เกิ ด ความคิ ด รวบยอดเกี่ ยวกับ ทฤษฏี บททวิ น ามเศษส่ วนย่อย ลิ มิ ต และความต่ อเนื่ องของฟั งก์ชัน
อนุ พนั ธ์ฟังก์ชนั พี ชคณิ ต อนุ พนั ธ์ฟังก์ชนั อดิ ศยั การประยุกต์ของอนุ พนั ธ์อินทิ กรัลฟั งก์ชันพี ชคณิ ต
อินทิกรัลฟังก์ชนั อดิศยั และอินทิกรัลจากัดเขต
2. นาความรู ้เรื่ องทฤษฏีบททวินามเศษส่ วนย่อย ลิมิตและความต่อเนื่ องของฟั งก์ชนั อนุพนั ธ์ของฟั งก์ชนั
อินทิกรัลของฟังก์ชนั และอินทิกรัลจากัดเขตประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1. ดาเนินการกระจายทวินาม
2. ดาเนินการเกี่ยวกับเศษส่ วนย่อย
3. ดาเนินการเกี่ยวกับลิมิตและตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชนั
4. ดาเนินการเกี่ยวกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชนั
5. ดาเนินการเกี่ยวกับอนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิ ตและฟังก์ชนั อดิศยั
6. ดาเนินการเกี่ยวกับอนุพนั ธ์อนั ดับสู ง
7. ประยุกต์อนุพนั ธ์ในงานอาชีพ
8. ดาเนินการเกี่ยวกับอินทิกรัลฟังก์ชนั พีชคณิ ตและฟังก์ชนั อดิศยั
9. ดาเนินการเกี่ยวกับอินทิกรัลจากัดเขตและประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฝึ กทักษะการคิดคานวณและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ ทฤษฏีบททวินามเศษส่ วนย่อย ลิมิต
และความต่ อเนื่ อ งของฟั งก์ชันอนุ พ นั ธ์ ฟั งก์ชันพี ชคณิ ต และฟั งก์ชันอดิ ศยั การประยุกต์ข องอนุ พ นั ธ์ อินทิ กรั ล
ฟังก์ชนั พีชคณิ ตและฟังก์ชนั อดิศยั อินทิกรัลจากัดเขตและการประยุกต์
3000-1408

สถิตแิ ละการวางแผนการทดลอง
(Statistics and Experimental Design)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เกิ ดความคิ ดรวบยอดเกี่ ยวกับสถิติพ้ื นฐานการประมาณค่าการทดสอบสมมติ ฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน และการวางแผนการทดลอง
2. นาความรู ้ เรื่ องสถิติพ้ืนฐานการประมาณค่าการทดสอบสมมติ ฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และ
การวางแผนการทดลองไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
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สมรรถนะรายวิชา
1. ดาเนินการเกี่ยวกับสถิติพ้ืนฐาน
2. ประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากร
3. ดาเนินการเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐาน
4. วิเคราะห์ความแปรปรวน
5. ดาเนินการเกี่ยวกับการวางแผนการทดลอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ การฝึ กทักษะการคิ ดคานวณและการแก้ปัญหาเกี่ ยวกับ สถิติพ้ืนฐานการประมาณค่าการ
ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวางแผนการทดลอง
3000-1409

การคิดและการตัดสิ นใจ
(Thinking and Decision Making)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการคิด กระบวนการคิด การพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหาและ
การตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผล
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการคิ ด รวมทั้งหลักการและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ในการตัดสิ นใจและการแก้ปัญหา
3. มีเจตคติและมีกิจนิสยั ที่ดีในการคิดและตัดสิ นใจอย่างรอบคอบและมีเหตุผล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการคิ ดและกระบวนการคิ ด การพัฒนากระบวนการคิ ด การแก้ปัญหาและ
ตัดสิ นใจโดยใช้หลักการและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. รวบรวม วิเคราะห์และสรุ ปข้อมูลเพื่อการคิดและตัดสิ นใจ
3. แก้ปัญหาและตัดสิ นใจโดยใช้หลักการและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการคิดและกระบวนการคิด การพัฒนากระบวนการคิด ตรรกศาสตร์และการ
ให้เหตุ ผล การรวบรวม วิเคราะห์ และสรุ ปข้อมู ลเพื่ อการคิ ด และตัด สิ นใจ การแก้ปัญ หาและตัด สิ นใจโดยใช้
หลักการและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
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กลุ่มทักษะทางสังคมและการดารงชีวติ
กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
3000-1501

ชีวติ กับสั งคมไทย
3-0-3
(Thai Life and Society)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับสังคม ศิ ลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย หลักธรรมาภิ บาลในองค์กร
หลักธรรมในการพัฒนางาน พัฒนาคนและสังคม สันติวฒั นธรรม และความร่ วมมือกับประเทศต่าง ๆ
ในสังคมโลก
2. วิเคราะห์และประเมิ นสถานการณ์ การเปลี่ ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทย โดยประยุกต์ใช้
ศาสนธรรมในการพัฒนางาน พัฒนาคนและสังคม การใช้หลักสันติวิธีในสังคมไทยและการอยูร่ ่ วมกัน
อย่างสันติสุข
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการประกอบอาชีพและการดาเนินชีวิต
4. ตระหนักในการเป็ นพลเมืองดีในสังคมประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข เห็นคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับสังคม ศิ ลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย หลักธรรมาภิ บาล หลักธรรมในการ
พัฒ นางาน คนและสั งคม สั น ติ วฒั นธรรม ความร่ วมมื อกับ ประเทศต่ าง ๆ และหลักปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. วิเคราะห์และประเมิ นสถานการณ์ การเปลี่ ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทยกับสังคมโลกบน
พื้นฐานของศาสนธรรม
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอาชีพและการดาเนินชีวิต
4. ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีในสังคมระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
5. สื บสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และมีความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ย วกับ สั งคม การจัด ระเบี ย บทางสั งคมศิ ลปวัฒ นธรรมและภู มิปั ญ ญาไทย หลัก ธรรมาภิ บ าล
ในองค์กร หลักธรรมเพื่ อพัฒนางานพัฒนาคนและสังคม สันติ วฒั นธรรม ความเป็ นพลเมืองดี ความร่ วมมือกับ
ประเทศต่าง ๆ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
3000-1502

เศรษฐกิจพอเพียง
3-0-3
(Sufficiency Economy)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ ทศพิธราชธรรม
หลักสัปปุริสธรรม 7 และหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
3. ตระหนักในความสาคัญของการพึ่งตนเองและก้าวทันต่อยุคโลกาภิวตั น์
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ ทศพิธราชธรรม หลักสัปปุริสธรรม 7
และหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2. วิ เ คราะห์ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ทฤษฎี ใ หม่ หลัก ธรรมและหลั ก การทรงงาน
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
3. ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ย วกับ หลักปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ทฤษฎี ใหม่ ทศพิ ธราชธรรม หลัก สัป ปุ ริ ส ธรรม 7
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช โครงการอัน เนื่ องมาจากพระราชด าริ
และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้ในการดาเนินชีวิต
3000-1503

มนุษยสั มพันธ์ กบั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3-0-3
(Human Relation and Sufficiency Economic Philosophy)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สามารถพัฒนาตนทางกาย วาจา ใจ ตามกระบวนการทางจิตวิทยา ศาสนธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการสร้างงมนุษยสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ปฏิบตั ิตนเป็ นผูน้ า ผูต้ ามที่ดีภายใต้หลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ประยุกต์ใช้หลักมนุ ษยสัมพันธ์และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเสริ มสร้างความสัมพันธ์
อันดีระดับบุคคล ชุมชน สังคม ประเทศชาติ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับหลักมนุ ษ ยสัมพัน ธ์ วิธีการพัฒ นาตนตามศาสนธรรมปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง และการเสริ มสร้างหลักการพัฒนาตนและองค์กรเพื่อการพัฒนาชีวิตและงาน
3000-1504

ภูมฐิ านถิ่นไทย
(Geographical and History Study on Thailand)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

3-0-3

1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่น
2. สามารถวิเคราะห์อิทธิ พลของภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ต่อการสร้างสรรค์วฒั นธรรม เอกลักษณ์
การดารงชาติไทย และการท่องเที่ยว
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีต่อการสื บสานภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่น
2. วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย
การดารงชาติไทย การท่องเที่ยวและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
3. วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วฒั นธรรม
และมีจิตสานึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
4. ใช้ขอ้ มูลภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการพัฒนา
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับภู มิศาสตร์ และประวัติ ศาสตร์ ท้องถิ่ น อิ ทธิ พ ลของภู มิศาสตร์ และประวัติศ าสตร์ ต่อการ
สร้ างสรรค์ว ฒ
ั นธรรม เอกลัก ษณ์ ไ ทยและการด ารงชาติ ไ ทย ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น กับ การอนุ รั กษ์และสื บ สาน
วัฒนธรรมไทย ภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
3000-1505

การเมืองการปกครองของไทย
3-0-3
(Thai Politis and Administration)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจวิวฒ
ั นาการการเมื องการปกครองของไทย นโยบายในการพัฒ นาประเทศ สิ ท ธิ มนุ ษ ยชน
การบริ หารราชการแผ่นดิน และการปกครองท้องถิ่น
2. สามารถปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดี
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการมีส่วนร่ วม และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ
และท้องถิ่น
สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะห์วิวฒั นาการการเมืองการปกครองของไทย นโยบายในการพัฒนาประเทศ สิ ทธิ มนุ ษยชน
การบริ หารราชการแผ่นดิน และการปกครองท้องถิ่น
2. มีส่วนร่ วมในการเมืองการปกครอง
3. ใช้ขอ้ มูลทางการเมืองการปกครองเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับวิวฒั นาการการเมืองการปกครองของไทย การบริ หารราชการแผ่นดิน การปกครองท้องถิ่น
พรรคการเมือง การเลือกตั้ง องค์กรตามรัฐธรรมนูญ แนวนโยบายพื้นฐานแห่ งรัฐ และสิ ทธิ มนุษยชน
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3000-1601

การพัฒนาทักษะชีวติ เพื่อสุ ขภาพและสั งคม
3-0-3
(Life skill Development for Health and Society)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทางพลศึกษา สุ ขศึกษาและนันทนาการ
2. สามารถเลือกปฏิบตั ิ กิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ สัมพันธ์กบั ชุมชน กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กบั
ชุมชนและกิจกรรมสาธารณประโยชน์
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุ ขภาพและสังคม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการทางพลศึ กษา สุ ข ศึ กษาและนันทนาการเพื่ อ พัฒ นา
ทักษะชีวิตและสุ ขภาพ
2. เลือกปฏิบตั ิกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพด้วยกิจกรรมพลศึกษา สุ ขศึกษา และนันทนาการตามหลักการ
3. พัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามลักษณะงาน
4. เป็ นผูน้ าและมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย
5. โน้มน้าวให้ผอู ้ ื่นเข้าใจความต้องการและเหตุผลของตนเองด้วยเทคนิคและวิธีการประชาธิ ปไตย
6. วางแผนดาเนินชีวิตให้สอดคล้องกับวิชาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุ ขศึกษา และนันทนาการ หลักการ
เลือกกิ จกรรมพัฒนาทักษะชี วิตและสุ ขภาพ การจัดกิ จกรรมเพื่ อเสริ มสร้างสัมพันธภาพที่ ดีกบั ครอบครัว เพื่ อน
สังคม กระบวนการทางประชาสังคมเพื่อกาหนดบทบาทของตนเองในการมีส่วนร่ วมเกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนรู ้
เรื่ องเพศอย่างรอบด้าน สารเสพติด สารพิษและอุบตั ิภยั ของชุ มชน และกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ สัมพันธ์กบั
ชุมชน
3000-1602

การบริหารจัดการสุ ขภาพเพื่อภาวะผู้นา
3-0-3
(Healthy Management for Leadership)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริ หารจัดการพื้นฐานทางด้านสุ ขภาพในการดารงชีวิต
2. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่ างกายและจิตใจ มีบุคลิกภาพที่ดี
3. สามารถป้องกันหรื อหลีกเลี่ยงสิ่ งเสพติดทั้งในระดับตนเองและระดับชุมชน
4. มีทกั ษะในการจัดการปัญหาโดยไม่ใช้ความรุ นแรง
5. มีจิตสานึกและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามหลักการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ หารจัดการพื้นฐานทางด้านสุ ขภาพในการดารงชีวิต
2. เลือกเล่นกีฬาเพื่อออกกาลังกายตามหลักการทางพลศึกษา
3. แสดงความเป็ นผูน้ าในการปฏิบตั ิกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนตามหลักการนันทนาการ
4. พัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามลักษณะงาน
5. ให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิ ทธิ
6. จัดการกับข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี
7. มีกระบวนการคิด ไตร่ ตรองการแก้ปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้า
8. วางแผนดาเนินชีวิตให้สอดคล้องกับวิชาชีพ
9. ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักการบริ หารจัดการกับการออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ การพัฒนาทักษะ
ชี วิต เพื่ อภาวะผูน้ า อาชี วอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิ บัติงานอาชี พ เศรษฐศาสตร์ เพื่ อการด ารงชี วิต
พฤติ ก รรมการบริ โภคที่ น าไปสู่ ปั ญ หาสุ ข ภาพ สั ญ ญาณเบื้ อ งต้น ของการเกิ ด โรค ระบบบริ การสุ ข ภาพ
การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการดูแลสุ ขภาพ ปัญหาสุ ขภาพจากแรงงานย้ายถิ่น ทักษะการเรี ยนรู ้และการแก้ปัญหา
สิ่ งเสพติดและความรุ นแรง และการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์เพื่อพัฒนาตนเอง
3000-1603

พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
(Behavioral Recreation and Self Development)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนเองและหลักการนันทนาการ
2. มีทกั ษะพื้นฐานทางด้านนันทนาการ
3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่ างกายและจิตใจ มีบุคลิกภาพที่ดี
4. สามารถจัดกิจกรรมกลุ่มให้สอดคล้องกับงานอาชีพ
5. มีทกั ษะการสื่ อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์กบั บุคคลในสังคม
สมรรถนะรายวิชา
1 แสดงความรู ้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนเองและหลักการนันทนาการ
2. เลือกปฏิบตั ิกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนตามหลักการนันทนาการ
3. ให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิ ทธิ
4. เผยแพร่ ความรู ้เรื่ องสิ ทธิ ในเรื่ องสุ ขภาพที่เกี่ยวกับการทางาน
5. เป็ นผูน้ าและมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย
6. วางแผนดาเนินชีวิตให้สอดคล้องกับวิชาชีพ
7. ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความปลอดภัย
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติเกี่ ย วกับ แนวคิ ด พฤติ กรรมมนุ ษ ย์และปั จจัยที่ มีผลกระทบต่ อสุ ข ภาพของการทางาน
วางแผนแก้ไ ขปั ญ หาเพื่ อ ให้ มี สุ ข ภาวะ อาชี วอนามัย และความปลอดภัย จากการประกอบอาชี พ การพัฒ นา
บุคลิกภาพ การติดต่อสื่ อสาร การทางานเป็ นทีม มนุษยสัมพันธ์ส่งเสริ มภาวะผูน้ าด้วยการออกแบบและจัดกิจกรรม
นันทนาการตามหลักการ นาหลักการมีน้ าใจนักกีฬาประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการประกอบอาชีพ
3000-1604

เทคนิคการพัฒนาสุ ขภาพในการทางาน
2-0-2
(Improving Health Technique for Careers)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการพัฒนาสุ ขภาพในการทางานและการดารงชีวิต
2. มีทกั ษะพื้นฐานทางด้านสุ ขภาพในการดารงชีวิต
3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่ างกายและจิตใจ มีบุคลิกภาพที่ดี
4. สามารถป้องกันหรื อหลีกเลี่ยงสารเสพติดทั้งในระดับตนเองและระดับชุมชน
5. มีทกั ษะในการจัดการปัญหาโดยไม่ใช้ความรุ นแรง
6. วิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ส่งผลกระทบกับตนเองและชุมชนอันเนื่องมาจากการเข้าสู่ อาเซี ยน
7. มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริ ยธรรม ซื่ อสัตย์ มีวินยั เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานในอาชีพนั้น ๆ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการพัฒนาสุ ขภาพในการทางานและการดารงชีวิต
2. ให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิ ทธิ
3. เผยแพร่ ความรู ้เรื่ องสิ ทธิ ในเรื่ องสุ ขภาพที่เกี่ยวกับการทางาน
4. จัดการกับข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี
5. แก้ปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยกระบวนการคิด ไตร่ ตรอง
6. โน้มน้าวให้ผอู ้ ื่นเข้าใจความต้องการและเหตุผลของตนเองด้วยเทคนิคและวิธีการประชาธิ ปไตย
7. ไกล่เกลี่ย ลดความขัดแย้งตามหลักการ
8. วางแผนดาเนินชีวิตให้สอดคล้องกับวิชาชีพ
9. ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ สิ่ งคุกคามสุ ขภาพอนามัยจากการทางานและการป้ องกันโรคจากการทางาน โรคพิ ษสุ รา
เรื้ อรัง โรคจากบุหรี่ ปั ญหาสังคมแรงงาน ปั ญหาสุ ขภาพแรงงานข้ามชาติ โรคอุบตั ิใหม่ และอุบตั ิซ้ าที่ระบาดจาก
การเคลื่อนย้ายแรงงาน สุ ขภาพจิตและการวิเคราะห์ความเชื่ อที่ ส่งผลต่อสุ ขภาพจิ ต ทักษะการป้ องกันภัยจากการ
ก่อการร้าย อาชญากรรมและการหลบหนีเข้าเมือง
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3000-1605

สุ ขภาพชุ มชน
2-0-2
(Community Health)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการดูแลและพัฒนาสุ ขภาพชุมชน สุ ขภาพส่ วนบุคคล
2. มีทกั ษะพื้นฐานทางด้านสุ ขภาพในการดารงชีวิต
3. สามารถแก้ไขปัญหาสุ ขภาพส่ วนบุคคลเบื้องต้น
4. สามารถเผยแพร่ ความรู ้พ้ืนฐานในการดูแลสุ ขภาพสู่ สถานศึกษาหรื อชุมชน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการดูแลและพัฒนาสุ ขภาพชุมชน สุ ขภาพส่ วนบุคคล
2. ให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิ ทธิ
3. เผยแพร่ ความรู ้เรื่ องสิ ทธิ ในเรื่ องสุ ขภาพที่เกี่ยวกับการทางาน
4. จัดการกับข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี
5. มีกระบวนการคิด ไตร่ ตรองการแก้ปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้า
6. วางแผนดาเนินชีวิตให้สอดคล้องกับวิชาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักสุ ขภาพชุมชน สุ ขภาพส่ วนบุคคล การดูแลและแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพส่ วนบุคคลและชุมชน
สุ ขภาพจิ ต การควบคุ มโรคติ ดต่ อ หลักโภชนาการ กลไกคุ ้มครองผูบ้ ริ โภค การบริ โภคที่ ยงั่ ยื น การปฐมพยาบาล
บทบาทและการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสุ ขภาพชุมชน
3000-1606

การคิดอย่ างเป็ นระบบ
2-0-2
(Systematic Thinking)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการพื้นฐานในการคิดอย่างเป็ นระบบ
2. มีทกั ษะการคิดอย่างเป็ นระบบในการจัดลาดับงาน การตัดสิ นใจ การจัดการกับความเสี่ ยงและการแก้ปัญหา
3. สามารถนาทักษะการคิดอย่างเป็ นระบบไปใช้ในการตัดสิ นใจ โดยพิจารณาทั้งส่ วนที่พอใจและความเสี่ ยง
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและแก้ปัญหา
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการดาเนินชีวิตและประกอบอาชีพด้วยความรอบคอบและมีเหตุมีผล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างเป็ นระบบ
2. ประเมินสถานการณ์ตามขั้นตอนที่กาหนด
3. วิเคราะห์การตัดสิ นใจตามขั้นตอนที่กาหนด
4. วิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามขั้นตอนที่กาหนด
5. วิเคราะห์ปัญหาตามขั้นตอนที่กาหนด
6. ประยุกต์ใช้เทคนิคการคิดอย่างเป็ นระบบในการดาเนินชีวิต
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ลักษณะและขั้นตอนของกระบวนการคิ ดอย่างเป็ นระบบ ประเภทและวัตถุประสงค์ของ
คาถามที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนและแนวคิ ดของกระบวนการประเมิ นสถานการณ์ การวิเคราะห์การ
ตัดสิ นใจ การวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ทกั ษะกระบวนการกลุ่มกระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการสื บค้น กระบวนการมีส่วนร่ วม การตั้งคาถามโดยใช้การเรี ยนรู ้ของกลุ่มและ
บริ บทของแต่ละบุคคล
3000-1607

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
0-2-1
(Information for Learning)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งเรี ยนรู ้ สารสนเทศ การใช้สารสนเทศในการเรี ยนรู ้และดารงชีวิต
2. มีทกั ษะในการสื บค้นสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีจากแหล่งสารสนเทศที่หลากหลายอย่างเป็ นสากล
3. สามารถคัดเลือก รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ เพื่อสร้างนวัตกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้สารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับแหล่งการเรี ยนรู ้ สารสนเทศ และการใช้สารสนเทศ
2. สื บค้นสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีอย่างเป็ นระบบสากล
3. คัดเลือกสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ได้ตรงตามความต้องการ
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะในการใช้สารสนเทศสู่ การปฏิบตั ิดา้ นวิชาการและวิชาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บัติ เกี่ ย วกับ สารสนเทศ แหล่ ง เรี ยนรู ้ การสื บ ค้น สารสนเทศ การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
การประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจยั และสร้างนวัตกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ
3000-1608

พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
(Physical Education for Careers)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้พ้ืนฐานเรื่ องความสมบูรณ์ทางกาย
2. มีทกั ษะในการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอ้ ื่น
3. ใช้กิจกรรมทางศึกษาในการจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
4. มีทกั ษะในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า
5. มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริ ยธรรม เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. เล่นกีฬาเพื่อออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอตามหลักการทางพลศึกษา
2. พัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามลักษณะงาน
3. เป็ นผูน้ าและมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย
4. ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงความปลอดภัย
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557วิชาอุตสาหกรรม
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คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บัติ เกี่ ยวกับ กิ จกรรมทางพลศึ กษาหรื อเล่ น กี ฬ าโดยใช้หลักการทางพลศึ กษาเพื่ อส่ งเสริ ม สุ ข ภาพ
วางแผนแก้ปัญหาด้านสุ ขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอ้ ื่น ส่ งเสริ มบุ คลิกภาพ มนุ ษยสัมพันธ์
ภาวะผูน้ า และการมีน้ าใจนักกีฬาให้เหมาะสม ปลอดภัยต่อการทางานและการดารงชีวิต
3000-1609

ลีลาศเพื่อการสมาคม
0-2-1
(Social Dance for Association)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติ ความเป็ นมา ประเภทของการลีลาศและประโยชน์ของการลีลาศ
2. มีทกั ษะในการลีลาศ
3. ลีลาศอย่างมีมารยาท
4. สามารถปรับตัวเข้างานสังคม และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
สมรรถนะรายวิชา
1. พัฒนาบุคลิกภาพให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามลักษณะงาน
2. เป็ นผูน้ าและมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมตามหลักการทางพลศึกษา
3. เตรี ยมความพร้อมทางด้านมารยาทและสังคม
4. ปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุ ข
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บัติเกี่ ยวกับ การลีลาศเพื่ อเข้าสังคม ประวัติและความรู ้ พ้ื นฐาน ประโยชน์และรู ปแบบในการลี ลาศ
มารยาทในการเข้าสังคม มนุษยสัมพันธ์และการปรับปรุ งบุคลิกภาพ
3000-1610

คุณภาพชีวติ เพื่อการทางาน
(Quality of Life for Work)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะชีวิตที่จาเป็ นในชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพ
2. มีทกั ษะเฉพาะบุคคลในการดาเนินชีวิต
3. ตระหนักรู ้คุณค่าในตนเอง
4. มีภาวะผูน้ าและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
5. มีทกั ษะในการจัดการปัญหาโดยไม่ใช้ความรุ นแรง
6. มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริ ยธรรม ซื่ อสัตย์ มีวินยั
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับทักษะชีวิตที่จาเป็ นในชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพ
2. ให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิ ทธิ
3. เผยแพร่ ความรู ้เรื่ องสิ ทธิ ในเรื่ องสุ ขภาพที่เกี่ยวกับการทางาน
4. จัดการกับข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี
5. แก้ปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยกระบวนการคิด ไตร่ ตรอง
6. มีเทคนิคและวิธีโน้มน้าวให้ผอู ้ ื่นเข้าใจความต้องการและเหตุผลของตนเองได้ดว้ ยวิธีการประชาธิ ปไตย
7. ดาเนินการไกล่เกลี่ยลดความขัดแย้ง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ทักษะชี วิตที่ จาเป็ นในชี วิตประจาวันและการประกอบอาชี พ การจัดการปั ญหาชี วิตด้าน
สุ ขภาพทางเพศเพื่อให้เกิดสุ ขภาวะ หลีกเลี่ยงพฤติ กรรมเสี่ ยงต่อความรุ นแรง สิ่ งเสพติ ด การอยู่ร่วมกันในสังคม
การเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทางานโดยเน้นทักษะกระบวนการคิ ด เศรษฐศาสตร์
เพื่อการดารงชีวิต พฤติกรรมการบริ โภคที่นาไปสู่ ปัญหาสุ ขภาพ
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคขึน้ รูปพลาสติก
กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
3001-1001
3001-2001
3100-0101
3100-0105
3100-0116

การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
กลศาสตร์วศิ วกรรม
ความแข็งแรงของวัสดุ
การออกแบบเครื่ องจักรกล

3-0-3
2-2-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3114-2001
3114-2002
3114-2003
3114-2004
3114-2005
3114-2006
3114-2007
3114-2008
3114-2009
3114-2010
3114-2011

เทคโนโลยีพลาสติก
กรรมวิธีการขึ้นรู ปชิ้นงานพลาสติก
กระบวนการหลอมละลายพลาสติก
การทดสอบสมบัติพลาสติก
ชิ้นส่ วนเครื่ องจักรในกระบวนการขึ้นรู ปพลาสติก
แม่พิมพ์พลาสติก
ออกแบบผลิตภัณฑ์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การควบคุณภาพผลิตภัณฑ์พลาสติก
การวัดและควบคุมในงานอุตสาหกรรม
นิวเมติกส์และไฮดรอลิกอุตสาหกรรม
การควบคุมอัตโนมัติ

2 - 0 -2
2-0-2
2-0-2
1-2-2
1-3-2
2-0-2
1-3-2
1-2-2
2-0-2
2-2-3
2-2-3

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานเทคนิคขึน้ รู ปพลาสติก
3114-2101
3114-2102
3114-2103
3114-2104
3114-2105
3114-2106
3114-2107

การซ่อมบารุ งเครื่ องขึ้นรู ปพลาสติก
เทคนิคการฉี ดขึ้นรู ปพลาสติก
การตรวจสอบชิ้นงานฉี ดพลาสติก
การวิเคราะห์และแก้ปัญหางานฉี ดขึ้นรู ปพลาสติก
การวิเคราะห์การฉีดพลาสติกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เทคนิคการเป่ าขึ้นรู ปพลาสติกภาชนะกลวง
การตรวจสอบชิ้นงานเป่ าขึ้นรู ปพลาสติกภาชนะกลวง

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557(เพิ่มเติม พ.ศ.2559) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

2–2-3
1-6-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
1-6-3
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3114-2108
3114-2109
3114-2110
3114-2111
3114-2112
3114-2113
3114-2114
3114-2115
3114-2116
3114-2117
3114-2118
3114-2119
3114-2120

การวิเคราะห์และแก้ปัญหางานเป่ าขึ้นรู ปพลาสติกภาชนะกลวง
การวิเคราะห์การฉีดพลาสติกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เทคนิคการเป่ าฟิ ล์มพลาสติก
การตรวจสอบชิ้นงานเป่ าพลาสติกผนังบาง
การวิเคราะห์และแก้ปัญหางานเป่ าพลาสติกผนังบาง
เทคนิคการอัดรี ดขึ้นรู ปพลาสติก
การตรวจสอบชิ้นงานอัดรี ดขึ้นรู ปพลาสติก
การวิเคราะห์และแก้ปัญหางานอัดรี ดขึ้นรู ปพลาสติก
การวิเคราะห์การฉีดพลาสติกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เทคนิคการอัดขึ้นรู ปพลาสติก
เทคนิคการหล่อฟิ ล์มพลาสติก
เทคนิคการขึ้นรู ปพลาสติกแผ่น
เทคนิคการหมุนเหวีย่ งขึ้นรู ปพลาสติก

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557(เพิ่มเติม พ.ศ.2559) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

2-2-3
2-2-3
1-6-3
2-2-3
2-2-3
1-6-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
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1-6-3
1-6-3
1-6-3
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กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
3001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองค์ การ
3-0-3
(Quality Administration in Organization)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการองค์การ หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต หลักการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การทางาน และการประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชี พ โดยประยุกต์ใช้หลักการจัดการองค์การ การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพของ
องค์การ และกิจกรรมการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัดอดทน
และสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดการองค์การ การบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การจัดการความเสี่ ยง
การจัดการความขัดแย้ง การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน
2. วางแผนการจัดการองค์การ และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขององค์การตามหลักการ
3. กาหนดแนวทางจัดการความเสี่ ยง และความขัดแย้งในงานอาชีพตามสถานการณ์
4. เลือกกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานตามหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
5. ประยุกต์ใช้กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ การจัดองค์การ การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพขององค์การ การบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตการ
จัดการความเสี่ ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์การ กลยุทธ์การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการทางาน การนากิ จกรรมระบบ
คุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ
3001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
2-2-3
(Information Technology for Works)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกับ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคม ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ แ ละสารสนเทศ
การสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชี พ
2. สามารถสื บค้น จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่าน จัดดาเนินการข้อมูลสารสนเทศ นาเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศ
ในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม และโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่เกี่ยวข้อง
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการสื บค้น จัดดาเนิ นการและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงาน
อาชี พ โดยใช้ค อมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคม ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ แ ละสารสนเทศ และ
โปรแกรมสาเร็ จรู ปที่เกี่ยวข้อง
2. ใช้คอมพิ วเตอร์ และอุปกรณ์ โทรคมนาคมในการสื บ ค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครื อข่ าย
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3. จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดาเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นาเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
การสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคื น ส่ งผ่านและจัดดาเนิ นการข้อมูลสารสนเทศการประยุกต์ใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปในการนาเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
3100-0101

กลศาสตร์ วศิ วกรรม
3-0-3
(Engineering Mechanics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักสถิตศาสตร์ การใช้เวกเตอร์ช่วยในการคานวณแรงในโครงสร้างและเครื่ องจักรกล
2. สามารถวิเคราะห์แรงในโครงสร้างและเครื่ องจักรกล หาคุณสมบัติของรู ปทรงเรขาคณิ ต
3. มี เจตคติ ที่ ดี ในการสื บ เสาะหาความรู ้ แ ละใช้เหตุ ผ ลทางวิ ท ยาศาสตร์ ใ นการแก้ปั ญ หา มี ค วามละเอี ย ด
รอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. . แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการคานวณแรง โมเมนต์บนระนาบ ปริ ภูมิโดยใช้เวกเตอร์และเครื่ องคานวณช่วย
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์แรงในชิ้นส่ วนโครงสร้างและชิ้นส่ วนเครื่ องกล
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการคานวณเกี่ยวกับแรงกระจายและสถิตศาสตร์ของไหล
4. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการหาจุดศูนย์ถ่วงและเซนทรอยด์ และค่าโมเมนต์ความเฉื่ อยของรู ปทรงเรขาคณิ ต
5. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการคานวณเกี่ยวกับแรงเสี ยดทานในเครื่ องจักรกล
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมโดยใช้หลักสถิตศาสตร์ และเวกเตอร์ ช่วย เกี่ยวกับระบบของแรง ชนิ ด
ของแรง โมเมนต์และแรงคู่ควบ สมดุล แผนภาพวัตถุอิสระ โครงสร้างและหลักการวิเคราะห์เบื้ องต้น แรงกระจายสถิต
ศาสตร์ ของไหล จุดศูนย์ถ่วงและเซนทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่ อย และความเสี ยดทาน การแก้ปัญหาโจทย์สถิตศาสตร์
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
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3100-0105

ความแข็งแรงของวัสดุ
3-0-3
(Strength of Materials)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจแนวคิดของความเค้นและความเครี ยด และสมบัติดา้ นความแข็งแรงของวัสดุ
2. สามารถประยุก ต์ ใช้ห ลัก ความแข็ งแรงของวัส ดุ ในการออกแบบ ตรวจสอบ และตรวจพิ นิ จ ชิ้ น ส่ ว น
โครงสร้างและเครื่ องจักรกล
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บค้นความรู ้และใช้หลักเหตุผลของกลศาสตร์ ของแข็งในการแก้ปัญหา มีความตระหนักถึงความ
ปลอดภัยและความคุม้ ค่าของวัสดุ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของความเค้น ความเครี ยดและสมบัติดา้ นความแข็งแรงของวัสดุ
2. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการคานวณความแข็งแรงของชิ้ นส่ วนเนื่ องจากอุณหภู มิ การต่ อกันโดยใช้แนว
เชื่อมและหมุดย้า
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการคานวณความแข็งแรงของภาชนะความดัน เพลารับแรงและทอร์ก คานรับแรง
และโมเมนต์ดดั
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ แนวคิ ดและองค์ประกอบของความเค้นและความเครี ยด ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและ
ความเครี ยดของวัสดุ กฎสภาพยืดหยุ่นของฮุก มอดูลสั ความยืดหยุน่ ความเค้นเนื่ องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ความเค้น
ในวัสดุซ่ ึ งต่อกันโดยการเชื่ อมและโดยการใช้หมุดย้ า ความเค้นในภาชนะความดัน การบิ ดของเพลา ทฤษฎี ของคาน
แผนภาพแรงเฉื อนและโมเมนต์ดดั ความเค้นดัดและความเค้นเฉื อนในคาน การหาระยะแอ่นตัวของคานโดยวิธีโมเมนต์
ร่ วมกับพื้นที่ พื้นฐานการรวมความเค้น การประยุกต์ความรู ้ในงานอาชีพ
3100-0116

การออกแบบเครื่ องจักร
3-0-3
(Machine Design)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการออกแบบเครื่ องจักกล
2. สามารถคานวณและออกแบบเครื่ องจักรกล
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัยและประหยัด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการการออกแบบชิ้นส่ วนเครื่ องจักรกลและเลือกใช้วสั ดุ
2. คานวณและออกแบบชิ้นส่ วนซึ่ งมีความเค้นผสมและใช้ทฤษฎีความเสี ยหายชิ้นส่ วนภายใต้ภาวะความล้ า
3. คานวณและออกแบบเครื่ องจักรกล
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบเครื่ องจักรกล โดยพิจารณาสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสี ยหาย และความล้าการ
ออกแบบชิ้นส่ วนเครื่ องจักรกลอย่างง่าย รอยต่อด้วยหมุดย้าและสลักเกลียว ลิ่ม สลัก เพลา เพลาเรี ยว สปริ ง และสกรู ส่งกาลัง
การทาโครงงานออกแบบเครื่ องจักรกล
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557(เพิ่มเติม พ.ศ.2559) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3114-2001

เทคโนโลยีพลาสติก
1-3-2
(Plastic Thchnology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการพื้นฐานพลาสติก ประเภท ชนิด ลักษณะ สมบัติ การใช้งาน การทดสอบ การปรับปรุ งสมบัติ
พฤติกรรมการไหลของพลาสติก และผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
2. มีกิจนิสยั ในการทางานอย่างมีระเบียบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม
ปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานพลาสติก ประเภท ชนิด ลักษณะ สมบัติ การใช้งาน การทดสอบ
การปรับปรุ งสมบัติ พฤติกรรมการไหลของพลาสติก และผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
2. จาแนกชนิด ลักษณะ สมบัติ และการใช้งาน
3. ทดสอบเพื่อจาแนกชนิดของพลาสติก และการปรับปรุ งสมบัติของพลาสติก
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ั ติ เกี่ ย วกั บ ที่ ม าของพลาสติ ก ความหมายและโครงสร้ างผลึ ก ขบวนการเกิ ด Polymerization
ของพลาสติ กชนิ ดต่ างๆ การจาแนกประเภทของพลาสติ ก สมบัติ ของทางกายภาพ สมบัติ เชิ งกล สมบัติ ทางความร้ อน
สมบัติทางไฟฟ้ า ของพลาสติ กชนิ ดต่างๆ ความเหมาะสมในการใช้งานและการเลือกใช้ การทดสอบพลาสติกเพื่อการจาแนก
พลาสติ ก การปรั บปรุ งคุ ณสมบัติ ของพลาสติ ก ศึ กษาถึ งพฤติ กรรม การหลอมละลาย การไหลของพลาสติ ก และปฏิ กิริยา
ของพลาสติกเมื่อได้รับความร้อน การพิจารณาผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม.
3114-2002

กรรมวิธีการขึน้ รู ปชิ้นงานพลาสติก
2-0-2
(Plastic Trans formation Processing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนการขึ้นรู ปชิ้นงานพลาสติก ด้วยกรรมวิธีต่างๆ.
2. มีกิจนิสยั ในการทางานอย่างมีระเบียบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม
ปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย.
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ การขึ้นรู ปชิ้นงานพลาสติก ด้วยกรรมวิธีต่างๆ.
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการขึ้นรู ปชิ้นงานพลาสติก ด้วยกรรมวิธีต่างๆ.
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บัติเกี่ ยวกับสมบัติของพลาสติ ก การเตรี ยมพลาสติ กเพื่ อเข้ากระบวนการผลิ ต หลักการและขั้นตอน
ในการผลิ ต การท าเม็ ดพลาสติ ก การฉี ดพลาสติ ก การอัดรี ดขึ้ นรู ป(Extrusion) แบบต่ างๆ การอัดขึ้ นรู ปพลาสติ กแผ่ น
การอัดขื้ นรู ปพลาสติ ก การเป่ าขึ้ นรู ป การเป่ าพลาสติ กผนังบาง การขึ้ นรู ปด้วยวิธีหมุน การทาไฟเบอร์ กลาส การหล่อโฟม
การเคลือบผิวด้วยพลาสติก
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557(เพิ่มเติม พ.ศ.2559) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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3114-2003

กระบวนการหลอมละลายพลาสติก
2-0-2
(Plastic Trans formation Processing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการหลอมละลายพลาสติก หน่วยของหน่วยการหลอมละลาย (Plasticating Unit).
2. สามารถอธิ บายการหลอมละลายพลาสติกภายในกระบอกหลอม (Plasticating Extruder).
3. มีเจตคติที่ดีในการแสวงหาความรู ้เกี่ยวกับการหลอมละลายพลาสติก และมีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความ
รอบคอบและปลอดภัย.
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของกระบวนการหลอมละลายพลาสติก การทางานของหน่วยหลอม (Plasticating Unit).
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหน้าที่การทางานของกระบอกหลอม (Barrel) และสกรู ชนิดต่างๆ.
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับขั้นตอนของการหลอมละลายพลาสติกภายในกระบอกหลอม (Plasticating Extruder
4. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวิธีการในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการหลอมละลายวัตถุดิบพลาสติก
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับกระบวนการหลอมพลาสติ ก กระบอกหลอมชนิ ดและลักษณะสกรู หลอม หน้าที่ หน่ วยหลอม (Plasticating
Extruder) การล าเลี ยงเม็ ด วัตถุ ดิ บ พลาสติ กภายในกระบอกหลอม (Solid Conveying) การหลอมละลาย (Melting or Plasticating)
การลาเลียงพลาสติกเหลว (Melt Conveying) การระบายแก๊ส (Degassing) การรวมตัวเป็ นเนื้ อเดียวกันของวัตถุดิบพลาสติก (Mixing)
3114-2004

การทดสอบวัสดุพลาสติก
1-2-2
(Plastic Testing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทดสอบพลาสติก มาตรฐานและองค์กรมาตรฐาน การเตรี ยมชิ้นงานทดสอบ เงื่อนไขในการ
ทดสอบ กรรมวิธีการทดสอบ
2. สามารถคานวณและทดสอบสมบัติของพลาสติกในด้านต่างๆ
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บเสาะหาความรู ้เกี่ยวกับการทดสอบพลาสติก และมีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความ

รอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทดสอบสมบัติวสั ดุพลาสติก มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบพลาสติก การ
เตรี ยมชิ้นงานทดสอบพลาสติก
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเตรี ยมชิ้นงานทดสอบสมบัติพลาสติกได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเลือกวิธีการทดสอบได้เหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ์
4. แสดงความรู ้เกี่ยวกับคานวณและทดสอบสมบัติพลาสติกด้านต่างๆ.

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557(เพิ่มเติม พ.ศ.2559) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บัติ การทดสอบรวมทั้งการค านวณเกี่ ย วกับ สมบัติ พ ลาสติ ก มาตรฐานและองค์กรมาตรฐาน
ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ พลาสติ ก การเตรี ย มชิ้ น งานทดสอบพลาสติ ก กระบวนการทดสอบสมบัติ พ ลาสติ ก ประกอบด้ว ย
การทดสอบความหนื ด (Viscosity) ความสามารถในการไหล ความเค้น ความเครี ย ด การต้า นทานการสึ ก หรอ
การทดสอบทนต่ อ แรงกระแทก สมบัติ ท างไฟฟ้ า สมบัติ ท างความร้ อ น ผลกระทบจากอุ ณ หภู มิ การต้า นทาน
ต่ อ สิ่ งแวดล้อ ม ความคงทน การทดสอบการซึ มผ่านของก๊าซ และไอน้ า (Permeability) การทดสอบโดยไม่ ทาลาย
(Non-Destructive Testing) การทดสอบผลิตภัณฑ์
3114-2005

ชิ้นส่ วนเครื่ องจักรในกระบวนการขึน้ รู ปพลาสติก
1-3-2
(Element of Plastic Transformation Machine)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหน้าที่และหลักการทางานของชิ้นส่ วนเครื่ องจักรในกระบวนการขึ้นรู ปพลาสติกชนิดต่าง ๆ
2. สามารถถอดประกอบ ติดตั้ง และบารุ งรักษาชิ้นส่ วนเครื่ องจักรในกระบวนการขึ้นรู ปพลาสติก
3. มีกิจนิ สัยในการทางานอย่างมีระเบี ยบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และส่ วนรวม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหน้าที่และหลักการทางานของชิ้นส่ วนเครื่ องจักรในกระบวนการขึ้นรู ปพลาสติก
2. วางแผน วิเคราะห์ถอดประกอบ ติดตั้ง ชิ้นส่ วนเครื่ องจักรในกระบวนการขึ้นรู ปพลาสติก
3. บารุ งรักษาชิ้นส่ วนเครื่ องจักรในกระบวนการขึ้นรู ปพลาสติกตามหลักการปฏิบตั ิงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บัติ เกี่ ยวกับหน้าที่ หลักการท างานของชิ้ น ส่ วนเครื่ องจักรในกระบวนการขึ้ นรู ปพลาสติ กเช่ น
เพลานาเลื่อน ระบบเปิ ด-ปิ ดแม่พิมพ์ ปากกาจับยึดแม่พิมพ์ ระบบส่ งกาลัง ระบบหลอมละลายพลาสติกเป็ นต้น ของเครื่ องจักร
ในกระบวนการขึ้ นรู ปพลาสติ ก เช่ น เครื่ องฉี ด พลาสติ ก(Injection machine) เครื่ องเป่ าขึ้ นรู ปพลาสติ ก ภาชนะกลวง
(Extrude Blow Machine) เครื่ องฉี ดเป่ า (Injection Blow Machine) เครื่ องเป่ ายืด (Injection stretch blow Machine) เครื่ องอัดขึ้ นรู ป
(Compression machine) เครื่ องอัดรี ดขึ้ นรู ป (Extrusion machine) เครื่ องเป่ าพลาสติ กผนังบาง (Blow film machine) เครื่ องหล่อ
ฟิ ล์มพลาสติ ก (Cast film machine) เครื่ องขึ้ นรู ปพลาสติ กแผ่น (Thermoforming machine) เครื่ องหมุ นเหวี่ยงขึ้ นรู ปพลาสติ ก
(Rotational molding machine) เป็ นต้น วางแผน วิเคราะห์ การถอดประกอบ ติ ดตั้ง และการบ ารุ งรั กษาชิ้ นส่ วนเครื่ องจักรใน
กระบวนการ ขึ้นรู ปพลาสติก ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557(เพิ่มเติม พ.ศ.2559) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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3114-2006

แม่ พมิ พ์ พลาสติก
2-0-2
(Plastic Mold)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจกรรมวิธีการผลิตชิ้นงานพลาสติกด้วยกระบวนการผลิตแบบต่าง ๆ
2. เข้าใจโครงสร้าง ชื่อชิ้นส่ วน ชิ้นส่ วนมาตรฐานของแม่พิมพ์และดายสาหรับผลิตชิ้นงานพลาสติกแบบต่าง ๆ
3. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความประณี ต รอบคอบ ตระหนักถึงคุณภาพของงาน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ส่ วนรวม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตชิ้นงานพลาสติกด้วยกระบวนการผลิตแบบต่าง ๆ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับโครงสร้าง ชื่อชิ้นส่ วน ชิ้นส่ วนมาตรฐานของแม่พิมพ์และดาย ที่ใช้ผลิตชิ้นงาน
พลาสติกแบบต่าง ๆ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับกรรมวิ ธีการผลิ ตชิ้ นงานพลาสติ กและโครงสร้ าง ชื่ อชิ้ นส่ วน ชิ้ นส่ วนมาตรฐานของแม่พิ มพ์หรื อ
ดายแบบต่างๆ ได้แก่ แม่พิมพ์ฉีดพลาสติ ก (Injection Mould) แม่พิมพ์เป่ าขึ้ นรู ปพลาสติ กภาชนะกลวง (Extrude Blow Mould)
แม่ พิ มพ์ ฉี ดเป่ า (Injection Blow Mould) แม่ พิ มพ์ เป่ ายื ด (Injection stretch blow Mould) แม่ พิ มพ์ อ ั ด ขึ้ นรู ปพลาสติ ก
(Compression Mould) แม่ พิ มพ์ ข้ ึ นรู ปพลาสติ กแผ่ น (Thermoforming Mould) ดายเป่ าพลาสติ กผนั งบาง (Blow film die)
ดายหล่อฟิ ล์มพลาสติ ก (Cast Film die) แม่ พิ มพ์อดั รี ดขึ้ นรู ปพลาสติ ก (Extrusion Die) แม่ พิ มพ์หมุ นเหวี่ ยงขึ้ นรู ปพลาสติ ก
(Rotational molding)
3114-2007

การออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1-3-2
(Computer Program for Product Decign)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ .
2. สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ .
3. มีกิจนิสยั ในการทางานอย่างมีระเบียบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม
ปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้อย่างถูกต้อง
2. ออกแบบ เขียนแบบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก
3. วิเคราะห์ความแข็งแรงของวัสดุทางด้านรู ปทรงของผลิตภัณฑ์
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ยวกับวิธีการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ การออกแบบโครงสร้ างของผลิ ตภัณฑ์เช่ น Wall thickness,
corners, Bosses, การเสริ มแข็งRibs การสวมประกอบSnap fit joints ฯลฯ โครงสร้ าง หลักการทางานของCAD ประเภท 3D
แบบ Surface Modeling และSolid Modeling การสร้ างและแก้ไขภาพ ด้วยงาน 3D เพื่ อออกแบบผลิ ตภัณฑ์พลาสติ ก การใช้
โปรแกรมช่ วยวิเคราะห์ทางด้านความแข็งแรงของวัสดุทางด้านรู ปทรงของผลิ ตภัณฑ์ และช่ วยวิเคราะห์การขึ้ นรู ปพลาสติ ก
การวิเคราะห์และแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
3114-2008

การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ พลาสติก
1-2-2
(Quality Control for Plastic Product)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักสถิติและการเก็บข้อมูลจากการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
2. สามารถประยุกต์ใช้และสร้างแผนภูมิควบคุม การชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับสิ นค้า และระบบคุณภาพ
อนุกรมมาตรฐานสากล ISO 9000
3. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. สร้างแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลของกระบวนการผลิตตามหลักสถิติ.
2. เลือกใช้แผนภูมิควบคุมเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกได้ตามหลักการ
3. วางแผนการชักตัวอย่างแบบแปรผันและแบบตามลักษณะของผลิตภัณฑ์พลาสติก
4. จัดตั้งกลุ่มบริ หารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000.
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บัติการควบคุ มคุ ณ ภาพ การวิวฒั นาการของการควบคุ มคุ ณ ภาพ สถิ ติเบื้ องต้นซึ่ ง เกี่ ยวข้องกับ
การควบคุมคุณภาพ ข้อมูลจากงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก การควบคุมกระบวนการด้วยแผนภูมิควบคุม การวางแผนการ
ชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ระบบคุณภาพตามอนุกรมมาตรฐานสากล ISO 9000 นโยบายในการบริ หารงานคุณภาพและ
การประกันคุณภาพ การพัฒนาและแนวคิดของการควบคุมคุณภาพ เบ็ดเสร็ จ (TQC) การหาค่าความผิดพลาดจากการวัด
และวิธีแก้ไขข้อผิดพลาด
3114-2009

การวัดและควบคุมในงานอุตสาหกรรม
(Industrial Measurement and Control))
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการของระบบและเทคนิคทางด้านการวัดและควบคุม
2. สามารถเขียนแบบและอ่านแบบในงานการวัดและควบคุม
3. สามารถวางแผนการทางานทางด้านการวัดและควบคุม
4. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557(เพิ่มเติม พ.ศ.2559) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

2-0-2

สาขาวิชาเทคนิคขึ้นรู ปพลาสติก

68
สมรรถนะรายวิชา
1. เข้าใจหลักการของระบบและเทคนิคการติดตั้งแหล่งจ่ายไฟฟ้ า แหล่งจ่ายลม
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของระบบส่ งสัญญาณ ระบบติดต่อสื่ อสารระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการวัดและควบคุม
3. เขียนแบบ อ่านแบบในงานการวัดและควบคุม
4. ปรับเทียบ การทดสอบระบบควบคุม
5. วางแผน การป้องกันอันตรายและการซ่อมบารุ งในทางการวัดและการควบคุม
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการของระบบและเทคนิ คการติ ดตั้งแหล่งจ่ายไฟ แหล่งจ่ายลม อุปกรณ์ ที่ใช้ใน
ระบบไฟฟ้ าและลมในงานการวัดและควบคุมรายละเอียด ข้อมูลทางเทคนิ คของอุปกรณ์ การวัดและควบคุม ระบบส่ ง
สั ญ ญาณการวัด ทางไฟฟ้ า และนิ วส์ เมติ ก ส์ เขี ย นแบบและอ่ านแบบในงานวัด และควบคุ ม ทดสอบระบบควบคุ ม
ปรับเทียบ ปรับค่าพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ แบ่งพื้นที่อนั ตราย ระบบป้องกัน วางแผนซ่อมบารุ งรักษาอุปกรณ์
3114-2010

นิวเมติกส์ และไฮดรอลิกส์
2-2-3
(Pneumatics and Hydraulics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการทางานของระบบนิวเมติก ระบบไฮดรอลิก และระบบควบคุม
2. สามารถออกแบบ การติดตั้ง และการบารุ งรักษาระบบนิ วเมติกและระบบไฮดรอลิกทั้งแบบเชิ งกลและแบบไฟฟ้า
3. มี เจตคติ ที่ ดีในการสื บ เสาะหาความรู ้ เกี่ ยวกับ การท างานของระบบนิ วเมติ กและไฮดรอลิ กและมี กิจนิ สัย
ในการทางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางานของระบบนิวเมติกและระบบควบคุม
2. ออกแบบ ติดตั้ง และบารุ งรักษาระบบนิวเมติกแบบเชิงกล
3. ออกแบบ ติดตั้ง และบารุ งรักษาระบบนิวเมติกแบบไฟฟ้า
4. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางานของระบบไฮดรอลิกและระบบควบคุม
5. ออกแบบ ติดตั้ง และบารุ งรักษาระบบไฮดรอลิกแบบเชิงกล
6. ออกแบบ ติดตั้ง และบารุ งรักษาระบบไฮดรอลิกแบบไฟฟ้า
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการออกแบบและติดตั้งระบบนิ วเมติก หลักการทางานเบื้องต้นของระบบนิ วเมติกอุปกรณ์ในระบบ
นิ วเมติ ก เช่ น ปั๊ มลม วาล์ว อุปกรณ์ ทางานรวมทั้งระบบสุ ญญากาศ ฯลฯ การเขียนผังวงจรนิ วเมติ กและการแสดงการเคลื่อนที่
การออกแบบและเขี ยนวงจรนิ วเมติ กแบบทางานต่ อเนื่ อง อุปกรณ์ ไฟฟ้ าและโซลิ นอยด์วาล์ว การออกแบบและเขี ยนวงจร
นิ วเมติกควบคุมการทางานด้วยรี เลย์ไฟฟ้ าและโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (พีแอลซี ) การบารุ งรักษาและแก้ไขปั ญหาของ
ระบบนิวเมติก
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ศึ กษาและปฏิ บ ัติ การออกแบบและติ ดตั้งระบบไฮครอลิ ก หลักการทางานเบื้ องต้นของระบบไฮดรอลิ กอุปกรณ์
ในระบบไฮครอลิ ก เช่ น น้ ามันไฮดรอลิ ก ชุ ดต้นก าลัง วาล์ว และ อุ ปกรณ์ ท างาน ฯลฯ การเขี ยนผัง วงจรไฮดรอลิ ก
การออกแบบและเขี ยนวงจรไฮดรอลิกควบคุมด้วยรี เลย์ไฟฟ้ าและโปรแกรมเมเบิ ล คอนโทรลเลอร์ (พีแอลซี ) การบารุ งรักษา
และแก้ไขปัญหาของระบบไฮดรอลิก
3114-2011

การควบคุมอัตโนมัติ
2-2-3
(Automation Control)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ พื้นฐานการควบคุมอัตโนมัติ
2. สามารถวิเคราะห์ คุณสมบัติ และหลักการทางานของระบบควบคุมแบบต่าง ๆ
3. มี ความสามารถปรับ แต่ งค่ าควบคุ มแบบต่ าง ๆ การทดลองปฏิ บตั ิ งานควบคุ มอัต โนมัติ ในกระบวนการ
อุตสาหกรรม
4. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับพื้นฐานการควบคุมอัตโนมัติ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับคุณสมบัติและหลักการทางานระบบควบคุมแบบต่างๆ
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับฟังก์ชนั่ การควบคุม กิริยาควบคุม ผลตอบสนองการควบคุมแบบต่าง ๆ
4. ปรับแต่งค่าควบคุมอัตโนมัติแบบต่าง ๆ
5. ทดลองปฏิบตั ิงานควบคุมอัตโนมัติรูปแบบต่าง ๆ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเพี่ยวกับพื้นฐานในการควบคุมอัตโนมัติ ศัพท์เฉพาะของการควบคุมอัตโนมัติ คณิ ตศาสตร์ที่ใช้
ในการควบคุ มอัตโนมัติ คุ ณ ลักษณะของระบบควบคุ ม ฟั งก์ชั่นการควบคุ ม กิ ริยาควบคุ ม ผลตอบสนองการควบคุ ม
เสถียรภาพการควบคุม ปรับแต่งค่าควบคุม และปฏิบตั ิงานการควบคุมอัตโนมัติรูปแบบต่าง ๆ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557(เพิ่มเติม พ.ศ.2559) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคขึ้นรู ปพลาสติก

70

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานเทคนิคขึน้ รู ปพลาสติก
3114-2101

การซ่ อมบารุ งเครื่ องขึน้ รู ปพลาสติก
2-2-3
(Plastic trans formation Maintenance)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ วิธีการตรวจสอบ และการวางแผนการซ่อมบารุ งเครื่ องขึ้นรู ปพลาสติก
2. มีทกั ษะการตรวจสอบและวางแผนการซ่อมบารุ งเครื่ องขึ้นรู ปพลาสติก
3. มีเจตคติที่ดี มีความคิดริ เริ่ ม มีความรับผิดชอบ มีกิจนิสยั ในการปฏิบตั ิงานด้วยความรอบคอบปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้หลักการและวิธีการตรวจสอบ การซ่อมบารุ งเครื่ องขึ้นรู ปพลาสติกและอุปกรณ์ประกอบ
2. เลือกวิธีการซ่อมบารุ งเครื่ องขึ้นรู ปพลาสติกและอุปกรณ์ประกอบ
3. ซ่อมบารุ งเครื่ องขึ้นรู ปพลาสติกและอุปกรณ์ประกอบ
4. บันทึก/รายงานผลการซ่อมบารุ งเครื่ องขึ้นรู ปพลาสติกและอุปกรณ์ประกอบ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการตรวจสอบ วางแผนและวิธีการซ่อมบารุ งรักษาเครื่ องขึ้นรู ปพลาสติก แม่พิมพ์/ดาย
ระบบระบายความร้อน อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบนิวเมติกส์ไฮดรอลิก ระบบส่ งกาลัง ระบบหลอมพลาสติก การตรวจและ
บารุ งรักษาตามระยะเวลา การตรวจสอบภายหลังการบารุ งรักษา การอ่านคู่มือเครื่ องจักรและการจดบันทึกการบารุ งรักษา
3114-2102

เทคนิคการฉีดขึน้ รู ปพลาสติก
1-6-3
(Plastic Injection Technique)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการตรวจปรับเครื่ องฉี ดพลาสติก.
2. สามารถปฏิบตั ิงานควบคุม การผลิตชิ้นงานฉี ดพลาสติก.
3. มีกิจนิสยั ในการทางานอย่างมีระเบียบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม
ปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย.
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการตรวจปรับเครื่ องฉี ดพลาสติก แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก เครื่ องมือและอุปกรณ์.
2. เตรี ยมความพร้อมในการฉี ดขึ้นรู ปพลาสติก
3. ปรับตั้งพารามิเตอร์ในการฉี ดพลาสติกให้เหมาะสมกับงานฉี ด.
4. ควบคุม การผลิตชิ้นงานฉี ดขึ้นรู ปพลาสติก
5. บารุ งรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและเครื่ องฉี ดพลาสติกให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามหลักความปลอดภัย.

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557(เพิ่มเติม พ.ศ.2559) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการตรวจปรับเครื่ องฉี ดพลาสติก แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก เครื่ องมือและอุปกรณ์ วัตถุดิบ
การจับ ยึดแม่พิมพ์เข้ากับเครื่ องฉี ดพลาสติ ก ปรั บระยะการปิ ด-เปิ ดแม่พิมพ์และระยะการปลดชิ้ นงาน ระบบระบาย
ความร้อน ปรับตั้งพารามิเตอร์ ในการฉี ดพลาสติ กให้เหมาะสมกับงานฉี ด เช่น ตั้งค่าแรงปิ ดแม่พิมพ์ ระบบปลดชิ้นงาน
ความเร็ วฉี ด อุ ณ หภู มิ ห ลอมละลาย ความดัน ฉี ด เวลาหล่ อ เย็น (Cooling Time) ปริ ม าณของเนื้ อพลาสติ ก ควบคุ ม
การผลิตชิ้นงาน บารุ งรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและเครื่ องฉี ดพลาสติก ให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามหลักความปลอดภัย
3114-2103

การตรวจสอบชิ้นงานฉีดพลาสติก
2-2-3
(Inspection for Plastics Injection Molding)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและวิธีการตรวจสอบชิ้นงานที่ได้จากการฉี ดขึ้นรู ปพลาสติก
2. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานที่ได้จากการฉี ดขึ้นรู ปพลาสติก
3. มีกิจนิสยั ในการทางานอย่างมีระเบียบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และส่ วนรวม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวิธีการ และเครื่ องมือที่ใช้ในการตรวจสอบชิ้นงานฉี ดขึ้นรู ปพลาสติก
2. เลือกเครื่ องมือที่ใช้ในการตรวจสอบชิ้นงานฉี ดขึ้นรู ปพลาสติก
3. ตรวจสอบชิ้นงานฉี ดขึ้นรู ปพลาสติกได้
4. บันทึกข้อมูล/รายงานผลการตรวจสอบชิ้นงานฉี ดขึ้นรู ปพลาสติก
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบชิ้นงานฉี ดขึ้นรู ปพลาสติกเช่น ตรวจสอบน้ าหนักชิ้นงาน
(Weight) การตรวจสอบขนาดชิ้นงาน (Dimension) การตรวจสอบสภาพทัว่ ไปของชิ้นงาน (Visual Check) เช่น สี รู ปร่ าง
คุณภาพผิวชิ้นงาน เป็ นต้น เกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการตรวจสอบชิ้นงาน การบันทึกข้อมูล
ในการตรวจสอบการบารุ งรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
3114-2104

การวิเคราะห์ และแก้ ปัญหางานฉีดขึน้ รู ปพลาสติก
2-2-3
(Plastic Injection Processing Analysis and Correcting)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ วิธีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในงานฉี ดขึ้นรู ปพลาสติก
2. วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานฉี ดขึ้นรู ปพลาสติก
3. มีเจตคติที่ดี มีความคิดริ เริ่ ม มีวินยั มีความรับผิดชอบ มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรอบคอบปลอดภัย

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557(เพิ่มเติม พ.ศ.2559) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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สมรรถนะรายวิชา.
1. แสดงความรู ้หลักการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดข้อบกพร่ องต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ที่ผา่ น
กระบวนการผลิตโดยการฉี ดขึ้นรู ปพลาสติก
2. เลือกวิธีการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์
3. แก้ไขข้อบกพร่ องหรื อปัญหาในงานฉี ดขึ้นรู ปพลาสติก
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับวัตถุดิบ การเลือกใช้และเตรี ยมวัสดุ พลาสติ ก ค่ าพารามิเตอร์ ที่มีผลต่ อการเกิ ดปั ญหาเช่ น
อุณหภู มิ ความดัน ความเร็ ว เวลา และระยะทางเป็ นต้น ลักษณะของปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นในงานการฉี ดเช่ นงานฉี ดไม่เต็ม (Short
shot) งานยุบตัว (Sink mark) งานโก่ งงอ (Warpage) รอยประสาน (Weld line) งานมี ครี บ (Flash) รอยไหล (Flow mark) รอยพุ่ ง
(Jetting) งานไหม้ (Burning) ประการสี เงิ น (Silver streak) ฟองอากาศภายใน (Void/bubble) เป็ นต้น วิเคราะห์ หาสาเหตุ หลัก
สาเหตุ รองที่ ท าให้เกิ ดปั ญหาเช่ น ปั ญหาที่ เกิ ดจากวัสดุ พลาสติ ก แม่พิ มพ์ฉีด เครื่ องฉี ด การปรั บตั้งเครื่ องฉี ดและพนักงาน
เป็ นต้น แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานฉี ดพลาสติก.
3114-2105

การวิเคราะห์ การฉีดขึน้ รู ปพลาสติกด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2-2-3
(Computer Program for Plastic Injection Processing Analysis)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการพื้นฐานกระบวนการฉี ดขึ้นรู ปพลาสติก พฤติกรรมการไหล รู ปแบบการไหล การกาหนด
Meshและพารามิเตอร์ในการฉี ดได้อย่างเหมาะสม.
2. สามารถวิเคราะห์การฉี ดพลาสติกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม.
3. มีกิจนิสยั ในการทางานอย่างมีระเบียบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม
ปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย.
สมรรถนะรายวิชา.
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานกระบวนการฉี ดขึ้นรู ปพลาสติก การใช้โปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ พฤติกรรม
การไหล รู ปแบบการไหล การกาหนด Meshและการ เลือกจานวนเอลิเมนต์ ที่มีต่อผลลัพธ์ ได้อย่างถูกต้อง.
2. ปฏิบตั ิการวิเคราะห์การฉี ดพลาสติกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ .
3. แก้ไขปัญหา การเกิดข้อบกพร่ อง (Defects) ในชิ้นงานที่เกิดขึ้น

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557(เพิ่มเติม พ.ศ.2559) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กระบวนการฉี ดขึ้นรู ปพลาสติก การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จาลองการฉี ดขึ้นรู ปพลาสติก
เพื่ อวิเคราะห์ พฤติ กรรมการไหลและรู ปแบบการไหลของพลาสติ กในงานฉี ด ความหนื ดของพลาสติ ก MFI, PVT diagram
การน าชิ้ นงาน 3มิ ติ เข้าสู่ โปรแกรมการวิเคราะห์ ลักษณะของ Mesh ผลของการเลื อกจานวนเอลิ เมนต์ที่มีต่ อผลลัพธ์ที่ ได้
การก าหนด Meshing และ ก าหนด Runner System ,Gate ก าหนด Cooling System และ Cooling Time การวิ เคราะห์
แบบ CAEMode การวิเคราะห์ การไหลในCavity โดยการเปลี่ ยนต าแหน่ ง Gate หรื อการเพิ่ มGate การแปรผลและเทคนิ ค
การตรวจสอบผล การหาตาแหน่ งจุดอับอากาศเพื่อระบายอากาศ การวิเคราะห์การหดตัวและการบิดตัว การปรับขนาด Runner
และต าแหน่ ง Gate ในแม่ พิ มพ์ การวิ เคราะห์ แบบMachine Mode การปรั บตั้งค่ าพารามิ เตอร์ ทางด้าน ความเร็ ว ความดัน
และเวลา ที่ มีผลกระทบต่ อกระบวนการฉี ดขึ้ นรู ปพลาสติ ก การวิเคราะห์การฉี ดขึ้ นรู ปพลาสติ ก และการแก้ไขข้อบกพร่ อง
ในชิ้นงาน (Defects) ที่เกิดขึ้น.
3114-2106

เทคนิคการเป่ าขึน้ รู ปพลาสติกภาชนะกลวง
1-6-3
(Plastics Blow Mold Technique)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการตรวจปรับเครื่ องเป่ าพลาสติกภาชนะกลวง
2. สามารถปฏิบตั ิงานควบคุม การผลิตชิ้นงานเป่ าพลาสติกภาชนะกลวง
3. มีกิจนิสยั ในการทางานอย่างมีระเบียบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม
ปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา.
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการตรวจปรับเครื่ องเป่ าพลาสติกภาชนะกลวง แม่พิมพ์เป่ าพลาสติก เครื่ องมือและ
อุปกรณ์
2. เตรี ยมความพร้อมในการเป่ าขึ้นรู ปพลาสติกภาชนะกลวง
3. ปรับตั้งพารามิเตอร์ในการเป่ าพลาสติกภาชนะกลวง
4. ควบคุม การผลิตชิ้นงานเป่ าขึ้นรู ปพลาสติกภาชนะกลวง
5. บารุ งรักษาแม่พิมพ์เป่ าและเครื่ องเป่ าพลาสติกให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามหลักความปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการตรวจปรับความพร้อมเครื่ องเป่ าพลาสติ ก แม่พิมพ์เป่ าพลาสติ ก เครื่ องมือและอุปกรณ์
วัตถุดิบ การจับยึดแม่พิมพ์เข้ากับเครื่ องเป่ าพลาสติ ก ปรับระยะการปิ ด-เปิ ดแม่พิมพ์และระยะการปลดชิ้ นงาน ระบบระบาย
ความร้อน ปรับตั้งพารามิเตอร์ ในการเป่ าพลาสติ กให้เหมาะสมกับงานเป่ าพลาสติ กแบบฉี ด-เป่ า (Injection Blow Mold, IBM)
ตั้งค่าแรงปิ ดแม่พิมพ์ อุณหภูมิอบพรี ฟอร์ ม ความดันลมเป่ า เวลาในการเป่ า เป่ าชิ้ นงาน ควบคุม การผลิตชิ้ นงาน บารุ งรักษา
แม่พิมพ์เป่ าพลาสติกและเครื่ องเป่ าพลาสติก ให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามหลักความปลอดภัย

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557(เพิ่มเติม พ.ศ.2559) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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3114-2107

การตรวจสอบชิ้นงานเป่ าขึน้ รู ปพลาสติกภาชนะกลวง
2-2-3
(Inspection for Plastic Blow Molding)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและวิธีการ ตรวจสอบชิ้นงานที่ได้จากการเป่ าขึ้นรู ปพลาสติก.
2. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเป่ าขึ้นรู ปพลาสติก
3. มีกิจนิสยั ในการทางานอย่างมีระเบียบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม
ปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา.
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการและเครื่ องมือที่ใช้ในการตรวจสอบชิ้นงานเป่ าขึ้นรู ปพลาสติก
2. . เลือกเครื่ องมือที่ใช้ในการตรวจสอบชิ้นงานเป่ าขึ้นรู ปพลาสติก
3. . ตรวจสอบผลิตภัณฑ์งานเป่ าขึ้นรู ปพลาสติก
4. บันทึก/รายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์งานเป่ าขึ้นรู ปพลาสติก
อธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบชิ้ นงานเป่ าขึ้ นรู ปพลาสติ ก เช่ น ขนาด รู ปทรง ความหนา – บาง
น้ าหนัก รอยงับ ( Pinch off) คุณภาพผิว ปริ มาตรบรรจุ ลวดลาย เป็ นต้น เกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเป่ าขึ้นรู ปพลาสติก การบันทึกและรายงานผล การบารุ งรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์
ที่ใช้ในการตรวจสอบ
3114-2108

การวิเคราะห์ และแก้ ไขปัญหางานเป่ าขึน้ รู ปพลาสติก
2-2-3
(Plastic Blow Mold Processing Analysis and Correcting)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ วิธีการ วิเคราะห์และแก้ปัญหาในงานเป่ าขึ้นรู ปพลาสติก.
2. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเป่ าขึ้นรู ปพลาสติก
3. มีกิจนิสยั ในการทางานอย่างมีระเบียบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม
ปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา.
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากการเป่ าขึ้นรู ปพลาสติก
2. เลือกวิธีการแก้ไขข้อบกพร่ องได้เหมาะสมกับลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น
3. . แก้ไขข้อบกพร่ องหรื อปั ญหาในงานเป่ าขึ้นรู ปพลาสติก

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557(เพิ่มเติม พ.ศ.2559) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคขึ้นรู ปพลาสติก

75
อธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานเป่ าขึ้นรู ปพลาสติก การค้นหาสาเหตุ
ของจุ ด บกพร่ องที่ เกิ ด จาก วัต ถุ ดิ บ เครื่ อ งเป่ าพลาสติ ก แม่ พิ ม พ์ ระบบระบายความร้ อ น การปรั บ ตั้งพารามิ เตอร์
(Parameter) ที่มีผลกระทบต่อข้อบกพร่ องหรื อปัญหาของผลิตภัณฑ์ การแก้ไขข้อบกพร่ องหรื อปัญหาของผลิตภัณฑ์ ที่ได้
จากการเป่ าขึ้นรู ปพลาสติก
3114-2109

การวิเคราะห์ การเป่ าขึน้ รู ปพลาสติกด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2-2-3
(Computer Program for Blow Mold Analysis)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการพื้นฐานกระบวนการเป่ าขึ้นรู ปพลาสติก พฤติกรรมการไหล รู ปแบบการไหล การกาหนด
Meshและพารามิเตอร์ในการฉี ดได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถวิเคราะห์การเป่ าขึ้นรู ปพลาสติกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3. มีกิจนิสยั ในการทางานอย่างมีระเบียบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม
ปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา.
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการพื้ นฐานกระบวนการเป่ าขึ้ นรู ปพลาสติ ก การใช้โปรแกรมเพื่ อการวิ เคราะห์
พฤติ กรรมการไหล รู ปแบบการไหล การก าหนด Meshและการ เลื อ กจ านวนเอลิ เมนต์ ที่ มี ต่ อ ผลลัพ ธ์
ได้อย่างถูกต้อง
2. วิเคราะห์การเป่ าขึ้นรู ปพลาสติกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้อย่างถูกต้อง
3. แก้ไขปัญหา การเกิดข้อบกพร่ อง (Defects) ในชิ้นงานที่เกิดขึ้น ได้อย่างถูกต้อง
อธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บัติ เกี่ ยวกับ กระบวนการเป่ าขึ้ นรู ปพลาสติ ก การใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ จาลองการเป่ าขึ้ นรู ป
พลาสติ ก เพื่อวิเคราะห์ พฤติ กรรมการไหลและรู ปแบบการไหลของพลาสติ กในงานเป่ า ความหนื ดของพลาสติ ก MFI, PVT
diagram การนาชิ้นงาน 3มิติ เข้าสู่ โปรแกรมการวิเคราะห์ ลักษณะของ Mesh ผลของการเลือกจานวนเอลิเมนต์ ที่มีต่อผลลัพธ์ที่
ได้ การกาหนดอุณหภูมิ การกาหนดความหนาจาก Parison จาก Perform การกาหนดวัสดุ กาหนด Cooling System และ Cooling
Time การวิเคราะห์แบบ CAE Mode การแปรผลและเทคนิ คการตรวจสอบผล การหาตาแหน่ งจุดอับอากาศเพื่ อระบายอากาศ
การวิเคราะห์การหดตัวและการบิ ดตัว การปรั บขนาด Parison การวิเคราะห์แบบMachine Mode การปรั บตั้งค่ าพารามิ เตอร์
ทางด้าน ความเร็ ว ความดัน และเวลา ที่ มีผลกระทบ ต่อกระบวนการเป่ าขึ้ นรู ปพลาสติ ก การวิเคราะห์การเป่ าขึ้ นรู ปพลาสติ ก
และการแก้ไขข้อบกพร่ องในชิ้นงาน (Defects) ที่เกิดขึ้น

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557(เพิ่มเติม พ.ศ.2559) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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3114-2110

เทคนิคการเป่ าฟิ ล์ มพลาสติก
1-6-3
(Plastic Blow Film Technique)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการตรวจปรับเครื่ องเป่ าฟิ ล์มพลาสติก
2. ปฏิบตั ิงานควบคุม การผลิตชิ้นงานเป่ าฟิ ล์มพลาสติก
3. มีกิจนิสยั ในการทางานอย่างมีระเบียบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม
ปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา.
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการตรวจปรับเครื่ องเป่ าฟิ ล์มพลาสติก เครื่ องมือและอุปกรณ์
2. เตรี ยมความพร้อมในการเป่ าฟิ ล์มพลาสติก
3. ปรับตั้งพารามิเตอร์ในการเป่ าฟิ ล์มพลาสติก
4. .ควบคุม การผลิตชิ้นงานเป่ าฟิ ล์มพลาสติก
5. บารุ งรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์และเครื่ องฉี ดเป่ าฟิ ล์มพลาสติกให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามหลักความปลอดภัย
อธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ยวกับการตรวจปรับความพร้อมเครื่ องเป่ าฟิ ล์มพลาสติ ก หัวดาย เครื่ องมือและอุปกรณ์ วัตถุดิบ
การจับยึดหัวดายเข้ากับเครื่ องเป่ าฟิ ล์มพลาสติ ก ปรับตั้งพารามิ เตอร์ ในการเป่ าฟิ ล์มพลาสติ กให้เหมาะสมกับงานเป่ าฟิ ล์ม
พลาสติกเช่น ปรับขนาดความหนาของพลาสติก ปรับแรงดันลม ปรับอัตราการไหลของเนื้ อพลาสติก ระบบระบายความร้อน
ควบคุม การผลิตชิ้นงาน บารุ งรักษาหัวดาย เครื่ องเป่ าฟิ ล์มพลาสติก ให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามหลักความปลอดภัย
3114-2111

การตรวจสอบชิ้นงานเป่ าพลาสติกผนังบาง
2-2-3
(Inspection for Plastic Blow Film Product)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและวิธีการ ตรวจสอบชิ้นงานที่ได้จากการเป่ าพลาสติกผนังบาง
2. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเป่ าพลาสติกผนังบาง
3. มีกิจนิ สัยในการทางานอย่างมีระเบี ยบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม ปฏิ บตั ิ งาน
อย่างปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการและเครื่ องมือที่ใช้ในการตรวจสอบชิ้นงานเป่ าพลาสติกผนังบาง
2. เลือกเครื่ องมือที่ใช้ในการตรวจสอบชิ้นงานเป่ าพลาสติกผนังบาง
3. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์งานเป่ าพลาสติกผนังบาง
4. บันทึก/รายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์งานเป่ าพลาสติกผนังบาง

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557(เพิ่มเติม พ.ศ.2559) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบชิ้ นงานเป่ าพลาสติกผนังบาง เช่ น รอยยับรอยย่น ความหนาไม่คงที่
ฟิ ล์มถุงไม่ใส เกิ ดจุดดา ลูกโปร่ งถุงส่ ายไม่คงรู ป ผิวฟิ ล์มหยาบ เป็ นต้น เกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเป่ าพลาสติกผนังบาง การบันทึ กและรายงานผล การบารุ งรักษาเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ
3114 - 2112

การวิเคราะห์ และแก้ ไขปัญหางานเป่ าพลาสติกผนังบาง
2-2-3
(Plastic Blow Film Processing Analysis and Correcting)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ วิธีการ วิเคราะห์และแก้ปัญหาในงานเป่ าพลาสติกผนังบาง
2. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานเป่ าพลาสติกผนังบาง
3. มีกิจนิสยั ในการทางานอย่างมีระเบียบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม
ปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากการเป่ าพลาสติกผนังบาง
2. เลือกวิธีการแก้ไขข้อบกพร่ องได้เหมาะสมกับลักษณะของปั ญหาที่เกิดขึ้น
3. แก้ไขข้อบกพร่ องหรื อปัญหาในงานเป่ าพลาสติกผนังบาง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บัติ เกี่ ยวกับการวิ เคราะห์ และแก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นกับชิ้ นงานเป่ าพลาสติ กผนังบาง การค้นหาสาเหตุ
ของจุ ดบกพร่ องที่ เกิ ดจาก วัตถุ ดิ บ เครื่ องเป่ าพลาสติ กบาง ดาย ระบบระบายความร้ อน การปรั บตั้งพารามิ เตอร์ (Parameter)
ที่มีผลกระทบต่อข้อบกพร่ องหรื อปั ญหาของผลิตภัณฑ์ การแก้ไขข้อบกพร่ องหรื อปั ญหาของผลิตภัณฑ์ ที่ ได้จากการเป่ าพลาสติ ก
ผนังบาง
3114 - 2113

เทคนิคการการอัดรีดขึน้ รู ปพลาสติก
1-6-3
(Plastic Extrusion Technique)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการตรวจปรับเครื่ องอัดรี ดขึ้นรู ปพลาสติก
2. สามารถปฏิบตั ิงานควบคุม การผลิตชิ้นงานอัดรี ดขึ้นรู ปพลาสติก
3. มีกิจนิสยั ในการทางานอย่างมีระเบียบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม
ปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการตรวจปรับเครื่ องอัดรี ดขึ้นรู ปพลาสติก ดาย เครื่ องมือและอุปกรณ์
2. เตรี ยมความพร้อมในการอัดรี ดขึ้นรู ปพลาสติก
3. ปรับตั้งพารามิเตอร์ในการอัดรี ดขึ้นรู ปพลาสติกให้เหมาะสม
4. ควบคุม การผลิตชิ้นงานอัดรี ดรู ปขึ้นรู ปพลาสติก
5. บารุ งรักษาดายและเครื่ องอัดรี ดรู ปขึ้นรู ปพลาสติกให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามหลักความปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการตรวจปรับความพร้อมเครื่ องอัดรี ดพลาสติก ดาย เครื่ องมือและอุปกรณ์ วัตถุดิบ การจับ
ยึ ดหั วดายเข้ากับเครื่ องอัดรี ดขึ้ นรู ป ปรั บขนาดของชิ้ นงานพลาสติ ก ระบบหล่ อเย็นดาย ระบบการตัดชิ้ นงาน ปรั บตั้ง
พารามิเตอร์ ในการอัดรี ดขึ้ นรู ปให้เหมาะสม เช่นความเร็ ว อุณหภูมิ อัตราการไหลของเนื้ อพลาสติก ควบคุม การผลิตชิ้ นงาน
บารุ งรักษาหัวดายและเครื่ องอัดรี ดขึ้นรู ปพลาสติก ให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามหลักความปลอดภัย
3114 - 2114

การตรวจสอบชิ้นงานอัดรีดขึน้ รู ปพลาสติก
2-2-3
(Inspection for Plastic Extrusion Product)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและวิธีการตรวจสอบชิ้นงานที่ได้จากการอัดรี ดขึ้นรู ปพลาสติก
2. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงานอัดรี ดขึ้นรู ปพลาสติก
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน และมีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรอบคอบปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้หลักการ วิธีการ และเครื่ องมือที่ใช้ในการตรวจสอบชิ้นงานอัดรี ดขึ้นรู ปพลาสติกประเภทต่างๆ
2. เลือกเครื่ องมือใช้ในการตรวจสอบชิ้นงานอัดรี ดขึ้นรู ปพลาสติก
3. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์งานอัดรี ดขึ้นรู ปพลาสติกได้
4. บันทึก/รายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์งานอัดรี ดขึ้นรู ปพลาสติก
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ยวกับขั้นตอนและวิ ธีการตรวจสอบชิ้ นงานอัดรี ดขึ้ นรู ปพลาสติ ก เช่ น ขนาด รู ปทรง น้ าหนัก
คุ ณภาพผิ ว เป็ นต้น เกณฑ์ที่ ใช้ในการตรวจสอบ เครื่ องมื อและอุ ปกรณ์ ที่ใช้ในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบผลิ ตภัณฑ์
ชนิดต่างๆ จากการอัดรี ดขึ้นรู ป การตรวจสอบ การบันทึก/รายงานผล การบารุ งรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ
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3114 - 2115

การวิเคราะห์ และแก้ ปัญหางานอัดรีดขึน้ รู ปพลาสติก
2-2-3
(Plastic Extrusion Processing Analysis and Correcting)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ วิธีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในงานอัดรี ดขึ้นรู ปพลาสติก
2. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานอัดรี ดขึ้นรู ปพลาสติก
3. มีเจตคติที่ดี มีความคิดริ เริ่ ม มีวินยั มีความรับผิดชอบ มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรอบคอบปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้หลักการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดข้อบกพร่ องต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ที่ผา่ น
กระบวนการผลิตโดยการอัดรี ดขึ้นรู ปพลาสติก
2. เลือกวิธีการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์
3. แก้ไขข้อบกพร่ องหรื อปัญหาในงานอัดรี ดขึ้นรู ปพลาสติก
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการวิเคราะห์ และแก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นกับชิ้ นงานอัดรี ดขึ้ นรู ปพลาสติ ก การค้นหาสาเหตุ
ปั ญหาที่ เกิ ดจากวัตถุดิ บ อุปกรณ์ เครื่ องมื อ เครื่ องจักร ดาย (Die) การปรั บตั้งค่ าที่ เหมาะสม (Parameter) ที่ มีผลกระทบต่ อ
การเกิดปัญหา การแก้ไขข้อบกพร่ องหรื อปั ญหาในงานอัดรี ดขึ้นรู ปพลาสติก
3114 - 2116

การวิเคราะห์ การอัดรีดขึน้ รู ปพลาสติกด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2-2-3
(Computer Program for Plastic Extrusion Processing Analysis)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการพื้นฐานกระบวนการอัดรี ดขึ้นรู ปพลาสติก พฤติกรรมการไหล รู ปแบบการไหล การกาหนด
Meshและพารามิเตอร์ในการฉี ด
2. วิเคราะห์การอัดรี ดขึ้นรู ปพลาสติกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. มีกิจนิสยั ในการทางานอย่างมีระเบียบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม
ปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานกระบวนการอัดรี ดขึ้นรู ปพลาสติก การใช้โปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ พฤติกรรม
การไหล รู ปแบบการไหล การกาหนด Meshและการ เลือกจานวนเอลิเมนต์ที่มีต่อผลลัพธ์ ได้อย่างถูกต้อง
2. วิเคราะห์การอัดรี ดขึ้นรู ปพลาสติกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. แก้ไขปัญหา การเกิดข้อบกพร่ อง (Defects) ในชิ้นงานที่เกิดขึ้น
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ยวกับ กระบวนการอัดรี ด(Extrusion)ขึ้ นรู ปพลาสติ ก การใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ จ าลอง
การอัดรี ดขึ้ นรู ปพลาสติ ก เพื่อวิเคราะห์ พฤติ กรรมการไหลและรู ปแบบการไหลของพลาสติ กในงานอัดรี ดขึ้ นรู ป ความหนื ด
ของพลาสติก MFI, PVT diagram การนาชิ้ นงาน 3มิติ เข้าสู่ โปรแกรมการวิเคราะห์ ลักษณะของ Mesh ผลของการเลือกจานวน
เอลิ เมนต์ ที่ มีต่อผลลัพธ์ที่ได้ การกาหนด Meshing และ กาหนด อุณหภู มิ ความเร็ ว ความดัน Cooling System ในการอัดรี ด
ขึ้นรู ปพลาสติก การวิเคราะห์แบบ CAE Mode การแปรผลและเทคนิคการตรวจสอบผล การหาตาแหน่งจุดอับอากาศเพื่อระบาย
อากาศ การวิ เคราะห์ การหดตัวและการบิ ดตัว การวิเคราะห์แบบMachine Mode การปรั บตั้งพารามิ เตอร์ ทางด้าน ความเร็ ว
ความดัน และเวลา ที่มีผลกระทบต่อ กระบวนการอัดรี ดขึ้นรู ปพลาสติ ก การวิเคราะห์การอัดรี ดขึ้นรู ปพลาสติ ก และการแก้ไข
ข้อบกพร่ องในชิ้นงาน (Defacts) ที่เกิดขึ้น
3114 - 2117

เทคนิคการการอัดขึน้ รู ปพลาสติก
1-6-3
(Plastic Compression Technique)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการตรวจปรับเครื่ องอัดขึ้นรู ปพลาสติก
2. สามารถปฏิบตั ิงานควบคุม การผลิตชิ้นงานอัดขึ้นรู ปพลาสติก
3. มีกิจนิสยั ในการทางานอย่างมีระเบียบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม
ปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการตรวจปรับเครื่ องอัดขึ้นรู ปพลาสติก แม่พิมพ์ เครื่ องมือและอุปกรณ์
2. เตรี ยมความพร้อมในการอัดขึ้นรู ปพลาสติก
3. ปรับตั้งพารามิเตอร์ในการอัดขึ้นรู ปพลาสติก
4. ควบคุม การผลิตชิ้นงานอัดรู ปขึ้นรู ปพลาสติก
5. บารุ งรักษาดายและเครื่ องอัดรู ปขึ้นรู ปพลาสติกให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามหลักความปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บัติเกี่ ยวกับการตรวจปรั บความพร้ อมเครื่ องอัดพลาสติ ก แม่พิ มพ์ เครื่ องมื อและอุปกรณ์ วัตถุดิ บ
การจับยึดหัวดายเข้ากับเครื่ องอัดขึ้นรู ป ปรับขนาดของชิ้นงานพลาสติก ระบบระบายความร้อน แม่พิมพ์ ปรับตั้งพารามิเตอร์
ในการอัดขึ้ นรู ปให้เหมาะสม เช่ นความเร็ ว อุณหภู มิ อัตราการไหลของเนื้ อพลาสติ ก ควบคุ มการผลิ ตชิ้ นงาน บารุ งรั กษา
แม่พิมพ์และเครื่ องอัดขึ้นรู ปพลาสติก ให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามหลักความปลอดภัย
3114 - 2118

เทคนิคการการหล่ อฟิ ล์ มพลาสติก
1-6–3
(Plastic Cast Film Technique)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการตรวจปรับเครื่ องหล่อฟิ ล์มพลาสติก
2. สามารถปฏิบตั ิงานควบคุม การผลิตชิ้นงานหล่อฟิ ล์มพลาสติก
3. มีกิจนิสยั ในการทางานอย่างมีระเบียบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม
ปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการตรวจปรับเครื่ องหล่อฟิ ล์มพลาสติก หัวดาย เครื่ องมือและอุปกรณ์
2. เตรี ยมความพร้อมในการหล่อฟิ ล์มพลาสติก
3. ปรับตั้งพารามิเตอร์ในการหล่อฟิ ล์มพลาสติก
4. ควบคุม การผลิตชิ้นงานหล่อฟิ ล์มพลาสติก
5. บารุ งรักษาเครื่ องมือ อุปกรณ์ และเครื่ องอัดรู ปขึ้นรู ปพลาสติกให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามหลักความ
ปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการตรวจปรั บความพร้อมเครื่ องหล่อฟิ ล์มพลาสติ ก หัวดาย เครื่ องมื อและอุปกรณ์
วัตถุดิบ การจับยึดหัวดายเข้ากับเครื่ องหล่อฟิ ล์มพลาสติ ก ปรับตั้งพารามิเตอร์ ในการหล่อฟิ ล์มพลาสติ กให้เหมาะสมกับงาน
หล่อฟิ ล์มพลาสติ ก ได้แก่ ปรั บขนาดความหนาของพลาสติ ก แรงดัน ปรั บอัตราการไหลของเนื้ อพลาสติ ก ระบบระบาย
ความร้ อน ควบคุ ม การผลิ ตชิ้ นงาน บ ารุ งรั กษาหั วดาย เครื่ องหล่ อฟิ ล์มพลาสติ ก ให้ การปฏิ บัติ งานเป็ นไปตามหลัก
ความปลอดภัย
3114 - 2119

เทคนิคการขึน้ รู ปพลาสติกแผ่ น (
1-6-3
(Plastic Thermoforming Technique))
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการตรวจปรับเครื่ องขึ้นรู ปพลาสติกแผ่น
2. สามารถปฏิบตั ิงานควบคุม การผลิตชิ้นงานขึ้นรู ปพลาสติกแผ่น
3. มีกิจนิสยั ในการทางานอย่างมีระเบียบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม
ปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการตรวจปรับเครื่ องขึ้นรู ปพลาสติกแผ่น เครื่ องมือและอุปกรณ์
2. เตรี ยมความพร้อมในการขึ้นรู ปพลาสติกแผ่น
3. ปรับตั้งพารามิเตอร์ในการขึ้นรู ปพลาสติกแผ่น
4. ควบคุม การผลิตชิ้นงานขึ้นรู ปพลาสติกแผ่น
5. บารุ งรักษาเครื่ องมือ อุปกรณ์ และเครื่ องขึ้นรู ปพลาสติกแผ่นให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามหลักความปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการตรวจปรับความพร้อมเครื่ องขึ้นรู ปพลาสติกแผ่น แม่พิมพ์ข้ ึนรู ปพลาสติกแผ่น เครื่ องมือ
และอุปกรณ์ วัตถุดิบ การจับยึดแม่พิมพ์เข้ากับเครื่ องขึ้ นรู ปพลาสติ กแผ่น ปรั บตาแหน่ งแม่พิมพ์ ระบบปลดชิ้ นงาน ระบบ
ระบายความร้ อน ปรั บ ตั้งพารามิ เตอร์ ในการขึ้ นรู ปพลาสติ กแผ่ น (Thermoforming) แบบดู ดอากาศ (Vacuum Forming)
แบบอัดอากาศ (Pressure Forming) และแบบแผ่นประกบ (Matched Mold Forming) ให้เหมาะสมกับงานขึ้ นรู ป พลาสติ กแผ่น
เช่ น อุณหภูมิ ความดัน เวลา ควบคุม การผลิตชิ้ นงาน บารุ งรักษาแม่พิมพ์ข้ ึ นรู ปพลาสติ กแผ่นและเครื่ องขึ้ นรู ปพลาสติ กแผ่น
ให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามหลักความปลอดภัย
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3114 - 2120

เทคนิคการหมุนเหวีย่ งขึน้ รู ปพลาสติก
1-6-3
(Plastic Rotational Molding Technique))
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการตรวจปรับเครื่ องหมุนเหวี่ยงขึ้นรู ปพลาสติก
2. สามารถปฏิบตั ิงานควบคุม การผลิตชิ้นงานหมุนเหวี่ยงขึ้นรู ปพลาสติก
3. มีกิจนิสยั ในการทางานอย่างมีระเบียบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม
ปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการตรวจปรับเครื่ องหมุนเหวี่ยงขึ้นรู ปพลาสติก แม่พิมพ์ เครื่ องมือและอุปกรณ์
2. เตรี ยมความพร้อมในการเครื่ องหมุนเหวี่ยงขึ้นรู ปพลาสติก
3. ปรับตั้งพารามิเตอร์ในการเครื่ องหมุนเหวี่ยงขึ้นรู ปพลาสติก
4. ควบคุม การผลิตชิ้นงานเครื่ องหมุนเหวี่ยงขึ้นรู ปพลาสติก
5. บารุ งรักษาเครื่ องมือ อุปกรณ์ และเครื่ องเครื่ องหมุนเหวี่ยงขึ้นรู ปพลาสติกให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามหลัก
ความปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการตรวจปรับความพร้อมเครื่ องหมุนเหวี่ยง แม่พิมพ์หมุนเหวี่ยงขึ้ นรู ปพลาสติ ก เครื่ องมือ
และอุปกรณ์ วัตถุดิบ การจับยึดแม่พิมพ์เข้ากับเครื่ องหมุนเหวี่ยง ปรับตาแหน่ งแม่พิมพ์ ระบบปลดชิ้ นงาน ระบบระบาย
ความร้อน ปริ มาณของเนื้ อพลาสติ ก ปรับตั้งพารามิเตอร์ ในการหมุนเหวี่ยงให้เหมาะสม เช่น อุณหภูมิ ความเร็ วรอบการหมุน
ควบคุม การผลิตชิ้นงาน บารุ งรักษาแม่พิมพ์และเครื่ องหมุนเหวี่ยงพลาสติก ให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามหลักความปลอดภัย
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ.2559)
ฝึ กประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ
3114-800X

วิชาฝึ กงาน
*-*-X
(On-the-Job Training)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิ บ ัติ งานอาชี พ ในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ อิ ส ระหรื อแหล่ งวิ ท ยาการ
จนเกิดความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติ ที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชี พ และมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิ บตั ิ งานอาชี พตามขั้นตอนและกระบวนการที่ สถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อ
แหล่งวิทยาการกาหนด
3. พัฒนาการทางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ งานที่ สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชี พในระดับเทคนิ ค โดยผ่านความ
เห็ น ชอบร่ ว มกัน ของผูร้ ั บ ผิ ด ชอบการฝึ กงานในสาขาวิ ช านั้น ๆ บัน ทึ กและรายงานผลการปฏิ บัติ งานตลอด
ระยะเวลาการฝึ กงาน
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ.2559)
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3111-850X

วิชาโครงการ

*-*-X

(Project)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชี พตามกระบวนการ
วางแผน ดาเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทารายงานและนาเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดาเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุ ปและประเมินผลการดาเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรู ปแบบ
6. นาเสนอผลการดาเนินงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การบูรณาการความรู ้และทักษะในระดับเทคนิ คที่ สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พ
ที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการปฏิบตั ิงานเชิ งระบบ
การเลือกหัวข้อโครงการ การศึ กษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขี ยนโครงการ การดาเนิ นงานโครงการ
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และแปลผล การสรุ ปจัดทารายงาน การนาเสนอผลงานโครงการ ดาเนิ นการ
เป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาหนด
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หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
3000-9201
3000-9202
3000-9203
3000-9204
3000-9205
3000-9206
3000-9207
3000-9208
3000-9209
3000-9210
3000-9211
3000-9212
3000-9213
3000-9214
3000-9215
3000-9216
3000-9217
3000-9218
3000-9219
3000-9220
3000-9221
3000-9222
3000-9223
3000-9224
3000-9225
3000-9226

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
การสนทนาภาษาจีนสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
การสนทนาภาษาญี่ปุ่นสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
การสนทนาภาษาเกาหลีสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
การสนทนาภาษาเวียดนามสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซี ย
การสนทนาภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี ยสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซี ย
การสนทนาภาษามลายูสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
การสนทนาภาษาพม่าสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
การสนทนาภาษาเขมรสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซี ย
การสนทนาภาษารัสเซี ยสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
การสนทนาภาษาเยอรมันสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
การสนทนาภาษาฝรั่งเศสสาหรับการทางาน
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2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2

หมวดวิชาเลือกเสรี

86

กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
3000-9201

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
(Chinese Language and Culture)
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน
2. สามารถนาภาษาจีนไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในงานอาชีพและการศึกษาต่อ

2-0-2

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยคภาษาจีนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมจีน ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ภาษาจี น ฝึ กการฟั งและพูดภาษาจี น ฝึ กการเขี ยนและอ่านอักษรจี น การสนทนาสถานการณ์ ต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน
3000-9202

การสนทนาภาษาจีนสาหรับการทางาน
(Chinese Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาจีนสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยค ภาษาจีนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์การทางานอาชีพต่าง ๆ
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาหนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ การฟั งและพู ด ภาษาจี นกลาง ฝึ กการอ่านและเขี ยนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน
3000-9203

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2-0-2
(Japanese Language and Culture)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยคภาษาญี่ปุ่นจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อโสตทัศน์
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ญี่ ปุ่ น ฝึ กฟั ง และพู ด ภาษาญี่ ปุ่ น ฝึ กเขี ย นและอ่ า นอัก ษรญี่ ปุ่ น การสนทนาสถานการณ์ ต่ า ง ๆ
ในชีวิตประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่น
3000-9204

การสนทนาภาษาญี่ปุ่นสาหรับการทางาน
(Japanese Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาญี่ปุ่นไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทางาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยค ภาษาญี่ปุ่นจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาหนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ย วกับ การฟั งและพู ด ภาษาญี่ ปุ่ น ฝึ กการอ่ านและเขี ย นประโยค เรื่ องสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่น
3000-9205

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
(Korean Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2. สามารถนาภาษาเกาหลีไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยคภาษาเกาหลีจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ เกาหลี ฝึ กฟั งและพู ดภาษาเกาหลี ฝึ กเขี ยนและอ่านอักษรเกาหลี การสนทนาสถานการณ์ ต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเกาหลี
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3000-9206

การสนทนาภาษาเกาหลีสาหรับการทางาน
(Korean Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเกาหลีสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาวันและการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยค ภาษาเกาหลีจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาหนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ย วกับ การฟั งและพู ด ภาษาเกาหลี ฝึ กการอ่ านและเขี ย นประโยค เรื่ องสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ายประกาศ และ
การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเกาหลี
3000-9207

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
(Vietnamese Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยคภาษาเวียดนามจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟั งและพู ด ภาษาเวี ยดนาม ฝึ กเขี ยนและอ่ านอักษรเวีย ดนาม การสนทนาสถานการณ์ ต่ าง ๆ
ในชีวิตประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเวียดนาม
3000-9208

การสนทนาภาษาเวียดนามสาหรับการทางาน
(Vietnamese Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเวียดนามสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวันและการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยค ภาษาเวียดนามจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่างๆ ตามที่กาหนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ การฟั งและพูดภาษาเวียดนาม ฝึ กการอ่านและเขี ยนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การทางาน การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเวียดนาม
3000-9209

ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
(Bahasa Indonesia Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซี ย
2. สามารถนาภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี ยไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี ยในชีวิตประจาวัน
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยคภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี ยจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟั งและพูดภาษาอินโดนี เซี ย ฝึ กเขียนและอ่านคาและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี ย
3000-9210

การสนทนาภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียสาหรับการทางาน
(Bahasa Indonesia Conversation for Work )

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี ยสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี ยในชีวิตประจาวันและการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยค ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี ยจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาหนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟั งและพูดภาษาอินโดนี เซี ย ฝึ กการอ่านและเขี ยนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอินโดนีเซี ย
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3000-9211

ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
(Bahasa Malayu Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซี ย
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาบาฮาซามลายูในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยคภาษาบาฮาซามลายูจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ในชี วิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟั งและพู ด ภาษาบาฮาซามลายู การเขี ย นและอ่ า นค าและประโยค เรื่ อ งสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาบาฮาซามลายู
3000-9212

การสนทนาภาษามลายูสาหรับการทางาน
(Bahasa Malayu Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษามลายูสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาบาฮาซามลายูไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาบาฮาซามลายูในชีวิตประจาวันและการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยค ภาษาบาฮาซามลายูจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์การทางานอาชีพต่าง ๆ
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่างๆ ตามที่กาหนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟังและพูดภาษาบาฮาซามลายู ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาบาฮาซามลายู
3000-9213

ภาษาและวัฒนธรรมพม่ า
(Burmese Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมพม่า
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยคภาษาพม่าจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟั งและพูดภาษาพม่า ฝึ กเขียนและอ่านคาและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาพม่า
3000-9214

การสนทนาภาษาพม่ าสาหรับการทางาน
(Burmese Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพม่าสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาพม่าไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจาวันและการทางาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยค ภาษาพม่าจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆในการทางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาหนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การฟั ง และพู ด ภาษาพม่ า ฝึ กการอ่ า นและเขี ย นประโยค เรื่ อ งสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
การกรอกแบบฟอร์มในเอกสารต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาพม่า
3000-9215

ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
(Khmer Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเขมร
2. สามารถนาภาษาเขมรไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเขมรในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยคภาษาเขมรจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อโสตทัศน์
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟังและพูดภาษาเขมร ฝึ กเขียนและอ่านคาและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเขมร
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3000-9216

การสนทนาภาษาเขมรสาหรับการทางาน
(Khmer Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเขมรสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาเขมรไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเขมรในชีวิตประจาวันและการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยค ภาษาเขมรจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามทีกาหนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การฟั งและพู ด ภาษาเขมร ฝึ กการอ่ า นและเขี ย นประโยค เรื่ องสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ ผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเขมร
3000-9217

ภาษาและวัฒนธรรมลาว
(Lao Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศลาว
2. สามารถนาภาษาลาวไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาลาวในชีวิตประจาวันและการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยคภาษาลาวจากสื่ อโสตทัศน์
3. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ในชี วิตประจาวัน
4. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง

คาอธิบายรายวิชา
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ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟั งและพูดภาษาลาว ฝึ กเขี ยนและอ่านคาและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ ต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาลาว
3000-9218

การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทางาน
(Lao Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาลาวสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาลาวไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาลาวในชีวิตประจาวันและการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยค ภาษาลาวจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์การทางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ จากสื่ อโสตทัศน์
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การฟั ง และพู ด ภาษาลาว ฝึ กการอ่ า นและเขี ย นประโยค เรื่ องสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาลาว
3000-9219

ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
(Filipino Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศฟิ ลิปปิ นส์
2. สามารถนาภาษาฟิ ลิปิโนไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในชีวิตประจาวัน
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยคภาษาฟิ ลิปิโนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อโสตทัศน์
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟังและพูดภาษาฟิ ลิปิโน ฝึ กเขียนและอ่านคาและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฟิ ลิปิโน
3000-9220

การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนสาหรั บการทางาน
(Filipino Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาฟิ ลิปิโนไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยค ภาษาฟิ ลิปิโนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาหนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ การฟั งและพู ดภาษาฟิ ลิ ปิโน ฝึ กการอ่านและเขี ยนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฟิ ลิปิโน
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3000-9221

ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
(Russian Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศรัสเซี ย
2. สามารถนาภาษารัสเซี ยไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษารัสเซี ยในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยคภาษารัสเซี ยจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ในชี วิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟังและพูดภาษารัสเซี ย ฝึ กเขียนและอ่านคาและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษารัสเซี ย
3000-9222

การสนทนาภาษารัสเซียสาหรั บการทางาน
(Russian Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษารัสเซี ยสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษารัสเซี ยไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษารัสเซี ยในชีวิตประจาวันและการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยค ภาษารัสเซี ยจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆในการทางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาหนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง

คาอธิบายรายวิชา
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การฟั ง และพู ด ภาษารั ส เซี ย การอ่ า นและเขี ย นประโยค เรื่ อ งสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษารัสเซี ย
3000-9223

ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
(German Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเยอรมัน
2. สามารถนาภาษาเยอรมันไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยคภาษาเยอรมันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ การฟั งและพูดภาษาเยอรมัน การเขียนและการอ่านคาและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเยอรมัน
3000-9224

การสนทนาภาษาเยอรมันสาหรับการทางาน
(German Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเยอรมันเพื่อการทางาน
2. สามารถนาภาษาเยอรมันไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเยอรมันในชีวิตประจาวัน การทางานและการศึกษาต่อ
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หมวดวิชาเลือกเสรี

100
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยค ภาษาเยอรมันจากสื่ อโสตทัศน์จากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ การฟั งและพู ด ภาษาเยอรมัน การอ่ านค าและเขี ยนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเยอรมัน
3000-9225

ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
(French language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส
2. เพื่อให้สามารถนาภาษาฝรั่งเศสไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยคภาษาฝรั่งเศสจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ การฟั งและพูดภาษาฝรั่งเศส การเขียนและอ่านคาและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฝรั่งเศส
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3000-9226

การสนทนาภาษาฝรั่งเศสสาหรับการทางาน
(French Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทางาน
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวันและการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยค ภาษาฝรั่งเศสจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาหนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติ การฟั งและพู ด ภาษาฝรั่ งเศส การอ่ านและเขี ยนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฝรั่งเศส
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กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
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103

กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
3000-200X

กิจกรรมองค์ การวิชาชีพ …

0-2-0

(Vocational Activities ..)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชี พ เพื่อพัฒนาตน องค์กร
ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดาเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มี เจตคติ แ ละกิ จนิ สัยในการทางานด้วยความรั บ ผิ ดชอบ มี วินัย คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ความคิ ด ริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและด าเนิ นกิ จกรรมองค์การวิช าชี พตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บัติเกี่ ยวกับ กิ จกรรมองค์การวิชาชี พ กิ จกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์ วิช าการและวิชาชี พ
เพื่ อพัฒนาตนเอง องค์กร ชุ มชนและสังคม การวางแผน ดาเนิ นการ ติ ดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและพัฒนา
กิจกรรมองค์การวิชาชี พ การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยในการจัดและ
ร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
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104
3000-2005

กิจกรรมส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
(.

0-2-0

)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจความสาคัญและหลักการในการประพฤติ ตนเป็ นคนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม ธรรมาภิ บาลตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2. สามารถ วิเคราะห์ ตัดสิ นใจ ประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตนตามหลักธรรม กฎระเบี ยบ วัฒนธรรมอันดี งามของ
สังคม มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรมทาความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และท้องถิ่น
3. มีจิตสานึ กและกิ จนิ สัยที่ ดีในการปฏิ บตั ิ กิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ เสี ยสละ มี วินัย ซื่ อสัตย์สุจริ ต
และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะห์และตัดสิ นใจปฏิบตั ิในสิ่ งที่ควรปฏิบตั ิ และไม่ปฏิบตั ิในสิ่ งที่ไม่ควรปฏิบตั ิ
2. ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
3. วางแผนและปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสานึ กความเป็ นคนดี กิจกรรมทาความดีตามรอยพระยุคลบาท
กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น
และประเทศชาติ
4. ปฏิบตั ิกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิ ยมตามหลักของคนไทย 12
ประการ กิ จ กรรมปลู ก จิ ต ส านึ ก ความเป็ นคนดี กิ จ กรรมท าความดี ต ามรอยพระยุ ค ลบาท กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์
ศิ ลปวัฒ นธรรม กิ จกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง และกิ จกรรมอื่ น ๆ ที่ เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ โดยการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ บันทึก ประเมินผล และการปรับปรุ งการทางาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร

