
 

 

 

 
 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง 

พทุธศักราช 2557 

(เพิม่เติม พ.ศ.2559) 
 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สาขาวชิาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง 

  

 

 

 

 

 

 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 



คาํนํา 

 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ.2559)  เป็นหลกัสูตรท่ี

พฒันาข้ึนให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา 

พ.ศ. 2551 และความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีเพื่อผลิตกาํลงัคนระดบัเทคนิคท่ีมีคุณภาพครอบคลุมอยา่ง

น้อย  3  ด้าน  คือ  ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  และด้าน

สมรรถนะวชิาชีพ    สามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานท่ีใชเ้ทคนิค  ควบคุมการทาํงาน  มีคุณธรรม  

จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการประกอบอาชีพไดต้รงตามความตอ้งการของ

ตลาดแรงงานในลกัษณะผูป้ฏิบติัหรือประกอบอาชีพอิสระ และพฒันาตนเองให้มีความกา้วหนา้ทางวชิาการ

และวิชาชีพ  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และแผนการศึกษาแห่งชาติ                            

โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเลือกระบบและวิธีการเรียนได้อย่างเหมาะสมตามศกัยภาพ ตามความสนใจและ

โอกาส ของตน  ส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อจดัการศึกษาและพฒันาหลกัสูตรร่วมกนัระหวา่ง

สถาบนั สถานศึกษา หน่วยงาน สถานประกอบการ  และองคก์รต่าง ๆ  ทั้งในระดบัชุมชน ระดบัทอ้งถ่ินและ

ระดบัชาติ 
 

 การพฒันาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ.2559)  สําเร็จ

ลงไดด้ว้ยความร่วมมืออยา่งดียิ่งจากหน่วยราชการ สถานศึกษา ผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูผูส้อน ตลอดจน

ผูท้รงคุณวุฒิ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะคณะกรรมการดงัรายนามท่ีปรากฏ ซ่ึงไดอุ้ทิศสติปัญญา 

ความรู้และประสบการณ์  เพื่ อการพัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศชาติเป็นสําคัญ   สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงขอขอบคุณผูมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินการทุกท่านไว ้  ณ  ท่ีน้ี 
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หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง 

พทุธศักราช 2557 

(เพิม่เติม พ.ศ.2559) 
 

หลกัการของหลกัสูตร 
 

 

1. เป็นหลกัสูตรระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อพฒันากาํลังคนระดับเทคนิคให้มีสมรรถนะ 

มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดต้รงตามความตอ้งการของ

ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ

แผนการศึกษาแห่งชาติ ทั้งในระดบัชุมชน ระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ 
 

2. เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสให้เลือกเรียนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เนน้สมรรถนะดว้ยการปฏิบติัจริง สามารถเลือก

วิธีการเรียนตามศกัยภาพและโอกาสของผูเ้รียน เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน

สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการและ 

สถานประกอบอาชีพอิสระ 
 

3. เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้ให้ผูส้ําเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิ ปฏิบติัไดจ้ริง 

มีความเป็นผูน้าํและสามารถทาํงานเป็นหมู่คณะไดดี้ 
 

4. เป็นหลกัสูตรท่ีสนบัสนุนการประสานความร่วมมือในการจดัการศึกษาร่วมกนั ระหวา่งหน่วยงานและ

องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

5. เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชนและทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรใหต้รงตาม

ความตอ้งการและสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
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จุดหมายของหลกัสูตร 
 

 

1. เพื่อใหมี้ความรู้และทกัษะพื้นฐานในการดาํรงชีวติ สามารถศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมหรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
 

2. เพื่อใหมี้ทกัษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวชิาชีพ 
 

3. เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ สอดคล้องกับ 

การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี
 

4. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีความมัน่ใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองคก์ร สามารถทาํงาน 

เป็นหมู่คณะไดดี้ และมีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรียนวชิาชีพ 
 

5. เพื่อให้มีปัญญา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจดัการ การตดัสินใจและ 

การแก้ปัญหา  รู้จกัแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างงาน 

ใหส้อดคลอ้งกบัวชิาชีพและการพฒันางานอาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
 

6. เพื่อให้มีบุคลิกภาพท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย ์มีวนิยั มีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

เหมาะสมกบัการปฏิบติัในอาชีพนั้น ๆ 
 

7. เพื่อให้เป็นผูมี้พฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด ทั้ งในการทํางาน 

การอยู่ร่วมกนั มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว องค์กร ท้องถ่ินและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม 

เขา้ใจและเห็นคุณค่าของศิลปวฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตระหนกัในปัญหาและความสําคญัของ

ส่ิงแวดลอ้ม 
 

8. เพื่อให้ตระหนกัและมีส่วนร่วมในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นกาํลงัสําคญั

ในดา้นการผลิตและใหบ้ริการ 
 

9. เพื่อให้เห็นคุณค่าและดาํรงไวซ่ึ้งสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ปฏิบติัตนในฐานะพลเมืองดี

ตามระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
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หลกัเกณฑ์การใช้หลกัสูตร 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
 

 

1. การเรียนการสอน 
 

1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรน้ี ผูเ้รียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกวิธีเรียนท่ีกําหนด 

และนาํผลการเรียนแต่ละวธีิมาประเมินผลร่วมกนัได ้สามารถเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบความรู้และ

ประสบการณ์ได ้

1.2 การจดัการเรียนการสอนเน้นการปฏิบติัจริง สามารถจดัการเรียนการสอนไดห้ลากหลายรูปแบบ 

เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในวิชาการท่ีสัมพนัธ์กบัวชิาชีพในการวางแผน แกปั้ญหา

และจดัการทรัพยากรในการดาํเนินงานได้อย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในการพฒันาวิชาการ ริเร่ิมส่ิงใหม่ 

มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้นและหมู่คณะ  เป็นอิสระในการปฏิบติังานท่ีซับซ้อนหรือจดัการงานผูอ่ื้น 

มีส่วนร่วมท่ีเก่ียวกับการวางแผน การประสานงานและการประเมินผล รวมทั้ งมีคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวชิาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการทาํงาน 

 

2. การจดัการศึกษาและเวลาเรียน 
 

2.1 การจดัการศึกษาในระบบปกติสาํหรับผูเ้ขา้เรียนท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

(ปวช.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาและสาขาวิชาตามท่ีหลักสูตรกาํหนด ใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา 

ส่วนผูเ้ขา้เรียนท่ีสําเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผูเ้ขา้เรียนท่ีสําเร็จการศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาท่ีกาํหนด ใช้ระยะเวลา

ประมาณ 3 ปีการศึกษา 

2.2 การจดัเวลาเรียนใหด้าํเนินการ  ดงัน้ี 

 2.2.1 ในปีการศึกษาหน่ึง ๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค 

ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์  โดยมีเวลาเรียนและจาํนวนหน่วยกิตตามท่ีกาํหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ

สถาบนัอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนไดอี้กตามท่ีเห็นสมควร 

 2.2.2 การเรียนในระบบชั้ นเรียน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปิดทําการสอน 

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

 ใหมี้จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร ระหวา่ง  83 - 90  หน่วยกิต  การคิดหน่วยกิตถือเกณฑด์งัน้ี 

3.1 รายวชิาทฤษฎีท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่นอ้ยกวา่ 18 ชัว่โมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.2 รายวิชาปฏิบติัท่ีใชเ้วลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบติัในห้องปฏิบติัการ ไม่น้อยกวา่ 36 ชัว่โมง 

เท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.3 รายวิชาปฏิบติัท่ีใช้เวลาในการฝึกปฏิบติัในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชัว่โมง 

เท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.4 รายวชิาท่ีใชใ้นการศึกษาระบบทวภิาคี ไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.5 การฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวทิยาการ ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง 

เท่ากบั 4 หน่วยกิต 

3.6 การทาํโครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง เท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 

4. โครงสร้าง 
 

 โครงสร้างของหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา และ

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร ดงัน้ี 

4.1 หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

 4.1.1 กลุ่มทกัษะภาษาและการส่ือสาร 

  1) กลุ่มวชิาภาษาไทย 

  2) กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 

 4.1.2 กลุ่มทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา 

  1) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 

  2) กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ 

 4.1.3 กลุ่มทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวติ 

  1) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 

  2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

4.2 หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ 

 4.2.1 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพื้นฐาน 

 4.2.2 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ 

 4.2.3 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก 

 4.2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 

 4.2.5 โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ 

4.3 หมวดวชิาเลือกเสรี 

4.4 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
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 จาํนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลกัสูตร ให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นโครงสร้างของ

แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถ 

จดัตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร และหรือพฒันาไดต้ามความเหมาะสมตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  ทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งกาํหนดรหสัวิชา 

จาํนวนหน่วยกิตและจาํนวนชัว่โมงเรียนตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 

 

5. การฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 
 

เป็นการจดักระบวนการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน 

กบัภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลงัจากท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหดัหรือฝึกปฏิบติัเบ้ืองตน้

ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัแลว้ระยะเวลาหน่ึง  ทั้ งน้ี เพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง ไดส้ัมผสักบัการปฏิบติังานอาชีพ เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั และบรรยากาศ

การทาํงานร่วมกนั ส่งเสริมการฝึกทกัษะการส่ือสาร การใชเ้หตุผล การคิดวิเคราะห์ การแกปั้ญหาและการจดัการ 

การเผชิญสถานการณ์ ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนทาํได ้คิดเป็น ทาํเป็นและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนเกิด

ความมั่นใจและเจตคติท่ีดีในการทํางานและการประกอบอาชีพอิสระโดยการจัดฝึกประสบการณ์ 

ทกัษะวชิาชีพตอ้งดาํเนินการ  ดงัน้ี 

5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้มีการฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ ในรูปของ

การฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ โดยใชเ้วลารวมไม่นอ้ยกวา่ 

320 ชัว่โมง กาํหนดให้มีค่าเท่ากบั 4 หน่วยกิต โดยให้นาํรายวชิาในหมวดวชิาทกัษะวิชาชีพท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบั

ลกัษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถานประกอบการ รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐได ้โดยใชเ้วลารวมกบั

การฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน 

5.2 การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวชิาอ่ืน 
 

6. โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ 
 

เป็นรายวิชาท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ศึกษาค้นควา้  บูรณาการความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ 

จากส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองตามความถนดัและความสนใจในลกัษณะงานวิจยั ตั้งแต่การเลือก

หวัขอ้หรือเร่ืองท่ีจะศึกษาคน้ควา้ การวางแผน การกาํหนดขั้นตอนการดาํเนินการ การดาํเนินงาน การประเมินผล

และการจดัทาํรายงาน ซ่ึงอาจทาํเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัลกัษณะของโครงการนั้น ๆ 

โดยการจดัทาํโครงการดงักล่าวตอ้งดาํเนินการ  ดงัน้ี 

6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจดัให้ผูเ้รียนจดัทาํโครงการพฒันาทักษะวิชาชีพ 

ในภาคเรียน ท่ี  3 และหรือภาคเรียนท่ี  4 รวมจํานวน 4 หน่วยกิต ใช้ เวลาไม่น้อยกว่า 216 ชั่วโมง 

ทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหมี้ชัว่โมงเรียน 4 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ กรณีท่ีใชร้ายวชิาเดียว 

 หากจัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 รายวิชา คือ โครงการ 1 และโครงการ 2 

ใหส้ถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัจดัใหมี้ชัว่โมงเรียนต่อสัปดาห์ท่ีเทียบเคียงกบัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ 

6.2 การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวชิาอ่ืน 
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7. การศึกษาระบบทวภิาค ี
 

 การศึกษาระบบทวิภาคีเป็นรูปแบบการจดัการศึกษาท่ีเกิดจากขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบนักบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผูเ้รียนใชเ้วลาส่วนหน่ึง

ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานของรัฐ  เพื่อให้การจดัการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและ

พฒันากาํลงัคนท่ีตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้ตามจุดหมายของหลกัสูตร สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั

ตอ้งนาํรายวิชาทวิภาคีในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือก ไปร่วมกาํหนดรายละเอียดของรายวิชา ไดแ้ก่ จุดประสงค์

รายวิชา สมรรถนะรายวชิา คาํอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใชฝึ้กและจาํนวนหน่วยกิตให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะงาน

ของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งสมรรถนะวิชาชีพของสาขางาน พร้อมจดัทาํ

แผนฝึกอาชีพ การวดัและประเมินผลในแต่ละรายวชิา  ทั้งน้ี อาจนาํรายวชิาชีพอ่ืนในหมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ

ไปจดัร่วมดว้ยก็ได ้

 จาํนวนหน่วยกิตและจาํนวนชัว่โมงท่ีใชฝึ้กอาชีพของแต่ละรายวิชาทวภิาคีใหเ้ป็นไปตามท่ีหลกัสูตร

กาํหนด และใหร้ายงานการพฒันารายวชิาใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 

 

8. การเข้าเรียน 
 

  ผูเ้ขา้เรียนตอ้งมีพื้นความรู้และคุณสมบติั  ดงัน้ี 

  8.1 พื้นความรู้ 

   สาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือสาํเร็จการศึกษาระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

   ผูเ้ขา้เรียนท่ีสําเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผูส้ําเร็จการศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาท่ีกาํหนด  ตอ้งเรียนรายวชิาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

ใหค้รบตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรแต่ละประเภทวชิาและสาขาวชิา 

   การเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวชิาชีพ ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร สาขาวิชา 

และการตัดสินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและ 

การประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2557 

  8.2 คุณสมบติั 

 คุณสมบติัของผูเ้ขา้เรียน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการจดัการศึกษา

และการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2557 

 

9. การประเมนิผลการเรียน 
 

 เน้นการประเมินสภาพจริง  ทั้ งน้ี ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจดัการศึกษา 

และการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2557 
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10. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
 

10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้มีกิจกรรมเสริมหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์

ทุกภาคเรียน เพื่อพฒันาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัยของตนเอง 

การต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์การทาํงาน ปลูกฝังจิตสํานึก

และเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ใช้กระบวนการกลุ่มในการทาํประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถ่ิน 

รวมทั้งการทะนุบาํรุงขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผลและปรับปรุง

การทาํงาน ทั้งน้ี สาํหรับนกัเรียนอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีสถานประกอบการจดัข้ึน 

10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย 

การจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 

 

11. การจดัแผนการเรียน 
 

การจดัทาํแผนการเรียน เป็นการกาํหนดรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรท่ีจะดําเนินการสอน 

ในแต่ละภาคเรียน โดยจดัอตัราส่วนการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบติัในหมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ ประมาณ 

40 : 60  ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัลกัษณะหรือกระบวนการจดัการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวชิา ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

11.1 จดัรายวิชาในแต่ละภาคเรียน โดยคาํนึงถึงรายวชิาท่ีตอ้งเรียนตามลาํดบัก่อน-หลงั ความง่าย-ยาก

ของรายวิชา ความต่อเน่ืองและเช่ือมโยงสัมพันธ์กันของรายวิชา รวมทั้ งรายวิชาท่ีสามารถบูรณาการ 

จดัการศึกษาร่วมกนั เพื่อเรียนเป็นงานและหรือช้ินงานในแต่ละภาคเรียน 

11.2 จดัให้ผูเ้รียนได้เลือกเรียนรายวิชาชีพเลือกและวิชาเลือกเสรี ตามความถนัด ความสนใจ 

เพื่อสนบัสนุนการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ 

11.3 รายวิชาทวิภาคี หรือการนาํรายวิชาไปเรียนและฝึกในสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการ 

ให้ประสานงานร่วมกบัสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการ เพื่อพิจารณากาํหนดรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีตรงกบั

ลกัษณะงานของสถานประกอบการ/แหล่งวทิยาการนั้น ๆ 

11.4 รายวิชาโครงการ สามารถจดัให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 3 หรือ 4 คร้ังเดียว

จาํนวน 4 หน่วยกิต หรือจดัให้ลงทะเบียนเรียนเป็น 2 คร้ัง คือ ภาคการศึกษาท่ี 3 และภาคการศึกษาท่ี 4 

รวม 4 หน่วยกิต ตามเง่ือนไขของหลกัสูตรนั้น ๆ 

11.5 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร ให้กาํหนดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรไวใ้นแต่ละภาคเรียน โดยนกัศึกษา

ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

11.6 จาํนวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภาคเรียน ในแต่ละภาคเรียนปกติสําหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา 

ใหล้งทะเบียนเรียนไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต  และไม่เกิน 22 หน่วยกิต  ส่วนการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน

ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต ทั้งน้ี เวลาในการจดัการเรียนการสอนโดยเฉล่ีย ไม่ควรเกิน 

35 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 (เพ่ิมเติม พ.ศ.2559) 

12. การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 

12.1 ไดร้ายวชิาและจาํนวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวชิาทกัษะชีวติ  หมวดวชิาทกัษะวิชาชีพ  และ

หมวดวชิาเลือกเสรี ครบถว้นตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวชิา และตามแผนการเรียน

ท่ีสถานศึกษากาํหนด 

12.2 ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 2.00 

12.3 ผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

12.4 ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ “ผ่าน” ทุกภาคเรียน ตามแผนการเรียน 

ท่ีสถานศึกษากาํหนด 

 

13. การพฒันารายวชิาในหลกัสูตร 
 

13.1 หมวดวิชาทกัษะชีวิต สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถพฒันารายวิชาเพิ่มเติม 

ในแต่ละกลุ่มวิชาของหมวดวชิาทกัษะชีวิต ในลกัษณะจาํแนกเป็นรายวชิาหรือลกัษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้

โดยผสมผสานเน้ือหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจาก

มาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มวชิานั้น ๆ เพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคข์องหมวดวชิาทกัษะชีวติ 

13.2 หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถปรับปรุงรายละเอียด

ของรายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะในแผนการจัดการเรียนรู้ และหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม 

ในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือกได ้โดยพิจารณาจากจุดประสงคส์าขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชา  

ตลอดจนความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

13.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถพฒันารายวิชาเพิ่มเติมได ้

ตามความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถ่ิน หรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และหรือเพือ่การศึกษาต่อ 

ทั้งน้ี การกาํหนดรหสัวชิา จาํนวนหน่วยกิตและจาํนวนชัว่โมงเรียนให้เป็นไปตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 (เพ่ิมเติม พ.ศ.2559) 

14.  การปรับปรุงแก้ไข พฒันารายวชิา กลุ่มวชิาและการอนุมตัหิลกัสูตร 
 

14.1 การพฒันาหลกัสูตรหรือการปรับปรุงสาระสําคญัของหลกัสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ให้เป็นหน้าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบนั 

การอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.2 การอนุมติัหลกัสูตร ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.3 การประกาศใชห้ลกัสูตร ใหท้าํเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

14.4 การพฒันารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถดาํเนินการได ้

โดยตอ้งรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 

 

15.  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 

 ใหทุ้กหลกัสูตรกาํหนดระบบประกนัคุณภาพไวใ้หช้ดัเจน อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย 4 ประเด็น คือ 

15.1 คุณภาพของผูส้าํเร็จการศึกษา 

15.2 การบริหารหลกัสูตร 

15.3 ทรัพยากรการจดัการอาชีวศึกษา 

15.4 ความตอ้งการกาํลงัคนของตลาดแรงงาน 
 

ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจดัให้มีการประเมิน

เพื่อพฒันาหลกัสูตรท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบอยา่งต่อเน่ือง อยา่งนอ้ยทุก  5  ปี 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 (เพ่ิมเติม พ.ศ.2559) 

การกาํหนดรหัสวชิา 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ท-ป-น 1 2 3 4 - 5 6 7 8 

 

ช่ือวิชา 

ลําดบัทีวิ่ชา  01-99 

3 0 0 0 

 

3 0 0 1 

 

3 X 0 0 

 

วิชาเรียนร่วม 

หมวดวิชาทกัษะชีวิต 

11 กลุ่มวิชาภาษาไทย 

12 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

13 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

14 กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ 

15 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ 

16 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

17-19  กลุ่มวิชาบูรณาการ 

20 กลุ่มกิจกรรม 

9X กลุ่มวิชาเลือกเสรี 

       

สาขาวิชา/วิชาเรียนร่วม กลุ่มวิชา 

หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ 

กลุ่มทกัษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ 

กลุ่มทกัษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

10 กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสตูร (การจัดการอาชีพ) 

20  กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสตูร (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

00 วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพประเภทวิชา 

10 วิชาชีพพ้ืนฐาน (ร่วมประเภทวิชา) 

0X วิชาชีพพ้ืนฐาน (ร่วมกลุ่ม/สาขาวิชา) 

หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ 00 วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพสาขาวิชา 

10 กลุ่มทกัษะวิชาชีพพ้ืนฐานสาขาวิชา  

20 กลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะ 

21-49 กลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือก 

51-79 กลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี) 

80 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณท์กัษะวิชาชีพ 

85 กลุ่มวิชาโครงการพัฒนาทกัษะวิชาชีพ 

9X กลุ่มวิชาชีพเลือกเสรี  

-  รายวิชาพัฒนาโดยส่วนกลาง     * รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา 

ประเภทวิชา 

1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  6 ประเภทวิชาประมง 

2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว 

3 ประเภทวิชาศิลปกรรม  8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

4 ประเภทวิชาคหกรรม  9 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัสูตร 3  หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสงู  (ปวส.) 

 

3 X X X 

 

สาขาวิชา 

0  วิชาเรียนร่วม 

17 ทกัษะการคดิฯ 

18 ทกัษะทางสงัคมฯ 

19 ทกัษะชีวติ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 (เพ่ิมเติม พ.ศ. 2559) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง 

พุทธศักราช 2557 

(เพิม่เติม พ.ศ.2559) 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สาขาวชิาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง 

 

จุดประสงค์สาขาวชิา 
 

1. เพื่อให้สามารถประยุกตใ์ช้ความรู้และทกัษะดา้นการส่ือสาร ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา และ

ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวติในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

2. เพื่อให้มีความเขา้ใจหลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลกัการ

ของงานอาชีพท่ีสัมพันธ์เก่ียวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง ให้ทันต่อการ

เปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพื้นฐานเทคโนโลยรีะบบขนส่ง

ทางราง 

4. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานตรวจการณ์และตรวจสอบรางรถไฟ 

5. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานติดตั้ง ถอดประกอบรางรถไฟและอุปกรณ์ประกอบ 

6. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานซ่อมบํารุงรางรถไฟรวมทั้ งการใช้ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐาน 

ในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้

7. เพื่อให้ มี เจตคติท่ี ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย 

เป็นผูมี้ความรับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

 

คุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง ประกอบดว้ย 
 

1. ด้านคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ ไดแ้ก่ 

1.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพเช่น ความเสียสละ ซ่ือสัตยสุ์จริต กตญั�ูกตเวที

อดกลั้น ละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั มีจิตสาํนึกและเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพและสังคม เป็นตน้ 

1.2 ด้านพฤติกรรมลักษณ ะนิสัย ได้แก่ความมีวินัย  ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี 

มีมนุษยส์ัมพนัธ์  เช่ือมัน่ในตนเอง ขยนั ประหยดั อดทน พึ่งตนเอง ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัอา

ชีวอนามยั  การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มเป็นตน้ 

1.3 ดา้นทกัษะทางปัญญา เช่น ความรู้ในหลกัทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

ความสามารถในการคิด วเิคราะห์ เป็นตน้ 
 

2. ด้านสมรรถนะหลกัและสมรรถนะทัว่ไป ไดแ้ก่ 

2.1 ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวติประจาํวนัและเพื่อพฒันางานอาชีพ 

2.2 แกไ้ขปัญหาและพฒันางานอาชีพโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลกัษณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพและการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 

2.4 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทกัษะประสบการณ์และเทคโนโลยเีพื่อส่งเสริมและพฒันางานอาชีพ 
 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ 

3.1 วางแผน ดาํเนินงาน จดัการและพฒันางานอาชีพตามหลกัการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึง 

การบริหารงานคุณภาพการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มและหลกัความปลอดภยั 

3.2 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพฒันางานอาชีพ 

3.3 เขียนแบบอ่านแบบงานติดตั้งและซ่อมบาํรุงระบบขนส่งทางราง 

สาขางานซ่อมบํารุงทางรถไฟ (Railway Infrastructure Maintenance) 

3.4 ตรวจการณ์ตรวจสอบสอบรางรถไฟและอุปกรณ์ 

3.5 ซ่อมบาํรุงระบบขนส่งทางราง 

3.6 ติดตั้ง ถอดประกอบรางรถไฟและอุปกรณ์ 

3.7 บาํรุงรักษารางรถไฟและอุปกรณ์ 
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โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2557  

(เพิม่เติม พ.ศ.2559)   

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สาขาวชิาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง 

 

 

ผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ.2559) 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง  จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวชิาต่าง ๆ  

รวมไม่นอ้ยกวา่  83  หน่วยกิต  และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร  ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 
 

1.หมวดวชิาทกัษะชีวติ ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกติ 

1.1  กลุ่มทกัษะภาษาและการส่ือสาร (ไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต) 

1.2 กลุ่มทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 

1.3 กลุ่มทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวิต (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 
 

2. หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกติ 

2.1  กลุ่มทกัษะวชิาชีพพื้นฐาน (15 หน่วยกิต) 

2.2  กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต) 

2.3  กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ (4 หน่วยกิต) 

2.5 โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ (4 หน่วยกิต) 
 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 

4.กจิกรรมเสริมหลกัสูตร(2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 

 รวม ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกติ 
 

 โครงสร้างน้ีสําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาํลงั  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน                         

สาขาวชิาช่างยนต ์ สาขาวชิาช่างเช่ือมโลหะ  หรือเทียบเท่า 
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สําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอ่ืน

หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่าท่ีไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน

วชิาชีพต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

3100-0001 งานเทคนิคพื้นฐาน 0 - 6 - 2 

3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 1 - 3 - 2 

3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 - 3 - 2 

3100-0004 วสัดุช่าง 2 - 0 - 2 

3100-0006 งานช้ินส่วนเคร่ืองกลทัว่ไป 1 - 3 - 2 

3100-0007 งานเช่ือมและโลหะแผน่ 1 - 3 - 2 

3100-0008 งานคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 1 - 2 - 2 

 

1. หมวดวชิาทกัษะชีวติ ไม่น้อยกว่า 21หน่วยกติ 
 

ให้เลือกเรียนในลกัษณะเป็นรายวิชา หรือลกัษณะบูรณาการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวิชา เพื่อพฒันา

ผูเ้รียนให้มีทกัษะในการปรับตวัและดาํเนินชีวิตในสังคมสมยัใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพฒันาตน 

มีความใฝ่รู้ แสวงหาและพฒันาความรู้ใหม่ มีความสามารถในการใชเ้หตุผล การคิดวิเคราะห์ การแกปั้ญหา

และการจดัการ มีทกัษะในการส่ือสาร การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น มีคุณธรรม 

จริยธรรม มนุษยสัมพนัธ์ รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม เพื่อให้บรรลุ

จุดประสงคข์องหมวดวชิาทกัษะชีวติ รวมไม่นอ้ยกวา่  21  หน่วยกิต 
 

 1.1 กลุ่มทกัษะภาษาและการส่ือสาร  (ไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต) 
 

1.1.1  กลุ่มวชิาภาษาไทย(ไม่นอ้ยกวา่  3หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

3000-1101 ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ 3 - 0 - 3 

3000-1102 การเขียนเชิงวชิาชีพ 3 - 0 - 3 

3000-1103 ภาษาไทยเพื่อการนาํเสนองาน 3 - 0 - 3 

3000-1104 การพูดเพื่อส่ือสารงานอาชีพ 3 - 0 - 3 

3000-1105 การเขียนรายงานการปฏิบติังาน 3 - 0 - 3 

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

  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.1.2  กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ(ไม่นอ้ยกวา่  6หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

3000-1201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม 3 - 0 - 3 

3000-1202 กลยทุธ์การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 2 - 0 - 2 

3000-1203 ภาษาองักฤษสาํหรับการปฏิบติังาน 2 - 0 - 2 

3000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0 - 2 - 1 

3000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นเวบ็ไซต ์ 0 - 2 - 1 

3000-1206 การสนทนาภาษาองักฤษ 1 3 - 0 - 3 

3000-1207 การสนทนาภาษาองักฤษ 2 3 - 0 - 3 

3000-1208 ภาษาองักฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3 - 0 - 3 

3000-1209 ภาษาองักฤษเทคโนโลยช่ีางอุตสาหกรรม 3 - 0 - 3 

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

  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

 1.2 กลุ่มทกัษะการคิดและการแก้ปัญหา (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 
 

1.2.1  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

3000-1301 วทิยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการส่ือสาร 2 - 2 - 3 

3000-1302 วทิยาศาสตร์เพื่องานเคร่ืองกลและการผลิต 2 - 2 - 3 

3000-1312 การจดัการทรัพยากร พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2 - 2 - 3 

3000-1313 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อชีวติ 2 - 2 - 3 

3000-1314 วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ 2 - 2 - 3 

3000-1315 ชีวติกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ 2 - 2 - 3 

3000-1317 การวจิยัเบ้ืองตน้ 3 - 0 - 3 

3000*1301 ถึง 3000*1399 รายวชิาในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ * - * - * 

  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.2.2  กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

3000-1401 คณิตศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะการคิด 3 - 0 - 3 

3000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3 - 0 - 3 

3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพือ่งานอาชีพ 3 - 0 - 3 

3000-1406 แคลคูลสัพื้นฐาน 3 - 0 - 3 

3000-1408 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3 - 0 - 3 

3000-1409 การคิดและการตดัสินใจ 3 - 0 - 3 

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

  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

 1.3 กลุ่มทกัษะทางสังคมและการดํารงชีวติ  (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 
 

1.3.1  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

3000-1501 ชีวติกบัสังคมไทย 3 - 0 - 3 

3000-1502 เศรษฐกิจพอเพียง 3 - 0 - 3 

3000-1503 มนุษยส์ัมพนัธ์กบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 - 0 - 3 

3000-1504 ภูมิฐานถ่ินไทย 3 - 0 - 3 

3000-1505 การเมืองการปกครองของไทย 3 - 0 - 3 

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

  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.3.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  3หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

3000-1601 การพฒันาทกัษะชีวติเพื่อสุขภาพและสังคม 3 - 0 - 3 

3000-1602 การบริหารจดัการสุขภาพเพื่อภาวะผูน้าํ 3 - 0 - 3 

3000-1603 พฤติกรรมนนัทนาการกบัการพฒันาตน 3 - 0 - 3 

3000-1604 เทคนิคการพฒันาสุขภาพในการทาํงาน 2 - 0 - 2 

3000-1605 สุขภาพชุมชน 2 - 0 - 2 

3000-1606 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2 - 0 - 2 

3000-1607 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0 - 2 - 1 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

3000-1608 พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0 - 2 - 1 

3000-1609 ลีลาศเพื่อการสมาคม 0 - 2 - 1 

3000-1610 คุณภาพชีวติเพื่อการทาํงาน 1 - 0 - 1 

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

  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

2. หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ (Vocational Skils Courses)   ไม่น้อยกว่า 56  หน่วยกติ 
 

 2.1 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืน้ฐาน  (15  หน่วยกิต) 

(Basic Vocational Skills Courses) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

(Code) (Title)  (T - P - C) 

3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 3 - 0 - 3 

3001-2001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ 2 - 2 - 3 

3133-1001 การเขียนแบบทางรถไฟ 1 - 6 - 3 

 (Railway drawing) 

3133-1002 การเดินรถไฟพื้นฐาน 3- 0 - 3 

 (Basic safety elements for railway operation)  

3133-1003 พื้นฐานการจดัเก็บและขนถ่ายวสัดุทางรถไฟ 3- 0 - 3 

 (Basic knowledge of storage and transportation of materials) 
 

 2.2 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ   (21  หน่วยกิต) 

(Specialized Vocational Skills Courses ) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

(Code) (Title)  (T - P - C) 

3133-2001 งานฝึกพื้นฐานซ่อมทางรถไฟ 1 - 3 - 2 

 (Processing of materials) 

3133-2002 เทคโนโลยทีางรถไฟ 3 - 0 - 3 

 (Track technology)  

3133-2003 อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 2 - 0 - 2 

 (Health and Safety, environmental, legal) 

3133-2004 วสัดุศาสตร์ทางรถไฟ 2 - 0 - 2 

 (Material science used in track work) 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

(Code) (Title)  (T - P - C) 

3133-2005 เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรงานซ่อมบาํรุงราง 1 - 6 - 3 

 (Machinery and equipment for track maintenance)  

3133-2006 งานเช่ือมทางรถไฟและอุปกรณ์ประกอบ 1 - 6 - 3 

 (Welding and equipment) 

3133-2007 การบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั 3 - 0 - 3 

 (Preventive Maintenance) 

3133-2008 อาณติัสัญญาณและโทรคมนาคม 3 - 0 - 3 

 (Signaling and Telecommunication) 
 

 2.3   กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก  (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 

 เลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือกตามท่ีกาํหนด 

    (Elective Vocational Skills Courses) 

 สาขางานซ่อมบํารุงทางรถไฟ ( Railway Infrastructure Maintenance) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

(Code) (Title)  (T - P - C) 

3133-2101 การบาํรุงรักษาทางรถไฟ 1 - 6 - 3 

 (Track maintenance) 

3133-2102 การเช่ือมทางรถไฟ 1 - 6 - 3 

 (Track Welding) 

3133-2103 การควบคุมคุณภาพซ่อมทางรถไฟ 1 - 6 - 3 

 (Quality control) 

3133-2104 อุปกรณ์เสริมบนรางรถไฟ 1 - 6 - 3 

 (Special devices on track) 

3133-2105 การบริการและซ่อมแซมเคร่ืองมือซ่อมทางรถไฟ  1 - 3 - 2 

 (Service and basic repair of machinery) 

3133*2101 ถึง 3133*2199   รายวชิาตามความชาํนาญเฉพาะดา้นของสถานประกอบการ * - * - * 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

                        (Courses on specialized aspects of the establishment) 
 



19 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557 (เพ่ิมเติม พ.ศ. 2559) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง 

รายวชิาทวภิาคี  (Dual Vocational Education) 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

(Code) (Title)  (T - P - C) 

3133-5101 งานซ่อมบาํรุงทางรถไฟ 1 * - * - * 

 (Railway Infrastructure Maintenance Practice 1) 

3133-5102 งานซ่อมบาํรุงทางรถไฟ 2 * - * - * 

 (Railway Infrastructure Maintenance  Practice 2) 

3133-5103 งานซ่อมบาํรุงทางรถไฟ 3 * - * - * 

 (Railway Infrastructure Maintenance  Practice 3) 

3133-5104 งานซ่อมบาํรุงทางรถไฟ  4 * - * - * 

 (Railway Infrastructure Maintenance  Practice 4) 

3133-5105 งานซ่อมบาํรุงทางรถไฟ  … * - * - * 

 (Railway Infrastructure Maintenance  Practice …) 
 

สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาร่วมวิเคราะห์

ลกัษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อนาํมากาํหนดจุดประสงคร์ายวิชา

สมรรถนะรายวิชาและคาํอธิบายรายวิชา ท่ีสอดคล้องกนัระหว่างสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกบัลกัษณะ             

การปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ  รวมทั้งจาํนวนหน่วยกิตและเวลาท่ีใช้ในการฝึกอาชีพในแต่ละ

รายวิชาเพื่อนาํไปจดัแผนการฝึกอาชีพ การวดัและการประเมินผลการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัสมรรถนะ

รายวชิา  ทั้งน้ี  โดยใหใ้ชเ้วลาฝึกในสถานประกอบการไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง  มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 

2.4   ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ (4 หน่วยกิต) 

ใหเ้ลือกเรียนรายวชิา  3133-8001 หรือรายวชิา 3133-8002 และ 3133-8003 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

3133-8001 ฝึกงาน * - * - 4 

3133-8002 ฝึกงาน 1 * - * - 2 

3133-8003 ฝึกงาน 2 * - * - 2 
 

2.5  โครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ (4 หน่วยกติ) 

ใหเ้ลือกเรียนรายวชิา  3133-8501 หรือรายวชิา 3133-8502 และ 3133-8503 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

3133-8501 โครงการ * - * - 4 

3133-8502 โครงการ 1 * - * - 2 

3133-8503 โครงการ 2 * - * - 2 
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3. หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 

ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาท่ีเสนอแนะ หรือเลือกเรียนจากรายวิชา                

ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูงพุทธศกัราช 2557 ทุกประเภทวิชาสาขาวิชาและหมวดวิชา                

โดยตอ้งไม่เป็นรายวชิาท่ีเคยศึกษามาแลว้ และตอ้งไม่เป็นรายวชิาท่ีกาํหนดใหศึ้กษาโดยไม่นบัหน่วยกิตรวม

ในเกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษา 
 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

3000-2001 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0 - 2 - 0 

3000-2002 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0 - 2 - 0 

3000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0 - 2 - 0 

3000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0 - 2 - 0 

3000*2001ถึง3000*2004 กิจกรรมท่ีสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจดั 0 - 2 - 0 
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วชิาปรับพืน้ฐานวชิาชีพ   

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม  สาขาวชิาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง 
 

3100-0001 งานเทคนิคพื้นฐาน 0 - 6 - 2 

3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 1 - 3 - 2 

3100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 - 3 - 2 

3100-0004 วสัดุช่าง 2 - 0 - 2 

3100-0006 งานช้ินส่วนเคร่ืองกลทัว่ไป 1 - 3 - 2 

3100-0007 งานเช่ือมและโลหะแผน่ 1 - 3 - 2 

3100-0008 งานคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 1 - 2 - 2 
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วชิาปรับพืน้ฐานวชิาชีพ 

3100-0001  งานเทคนิคพืน้ฐาน       0 - 6 - 2 

  (Basic Technical Practice) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

 1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการใช ้การบาํรุงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 

 2. มีทกัษะเก่ียวกบัการปฏิบติังานผลิตช้ินงานตามขั้นตอน แกปั้ญหา และนาํไปประยุกตใ์ช้กบังาน

     อ่ืนได ้

 3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความอดทน ปลอดภยั ผลงานประณีตเรียบร้อย        

                 ละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซ่ือสัตย ์รับผดิชอบ และรักษา    

                 สภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ การใช ้การบาํรุงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ในการ

     ผลิตช้ินงาน 

 2. ใชแ้ละบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ และเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 

 3. ปรับแต่ง ปรับตั้ง และลบัคมตดัเคร่ืองมือกลในงานช่างเคร่ืองกล 

 4. ร่างแบบบนช้ินงาน แปรรูป ข้ึนรูป ประกอบ และปรับช้ินงานโลหะดว้ยเคร่ืองมือ (Hand tools) 

     และเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ตามแบบสั่งงาน 

คําอธิบายรายวชิา 

 ปฏิบัติเก่ียวกับ การใช้ การบํารุงรักษาเคร่ืองมือ (Hand tools) และเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น ความ

ปลอดภยัในการปฏิบติังาน งานวดัและตรวจสอบ งานร่างแบบ งานเล่ือย งานสกดั งานตะไบ งานเจาะ งาน

ลบัคมตดั งานทาํเกลียวงานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ และงานประกอบ 
 

3100-0002   เขียนแบบเทคนิค        1 - 3 - 2 

      (Technical Drawing) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

 1. เขา้ใจหลกัการเขียนแบบเทคนิค การใชเ้คร่ืองมือเขียนแบบ 

 2. สามารถเขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคล่ีเบ้ืองตน้ การบอกขนาดมิติท่ีซบัซอ้น 

     และแบบสั่งงาน 

 3. มีเจตคติท่ีดี ในการปฏิบติังานอยา่งประณีตเรียบร้อย มีระเบียบวนิยั อดทน มีกิจนิสัยในการ       

     ทาํงานดว้ยความรอบคอบและปลอดภยั 
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สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการเขียนแบบเทคนิค และการใชเ้คร่ืองมือเขียนแบบ 

 2. เขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคล่ีเบ้ืองตน้ การบอกขนาดมิติท่ีซบัซอ้น และแบบสั่งงาน 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั หลกัการเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน้ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น 

ตวัเลขตวัอกัษร มาตราส่วน องค์ประกอบของการบอกขนาดมิติ กระดาษเขียนแบบ การใช้อุปกรณ์เขียน

แบบเบ้ืองตน้การเขียนเส้น มุม ตวัเลข ตวัอกัษร สัญลกัษณ์งานช่างอุตสาหกรรม การใชม้าตราส่วน การบอก

ขนาดมิติ การสร้างรูปทรงเรขาคณิต ภาพสองมิติ ภาพสามมิติ  หลักการฉายภาพฉาย (Orthographic 

Projection) มุมท่ี 1 และมุมท่ี 3 ภาพพิกทอเรียล (Pictorial) ภาพตดั ภาพช่วย ภาพคล่ีเบ้ืองตน้ การบอกขนาด

มิติท่ีซบัซอ้น และแบบสั่งงาน การอ่านสญัลกัษณ์เบ้ืองตน้ในงานช่างอุตสาหกรรม 
 

3100-0003  งานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์       1 - 3 - 2 

  (Electronic and Electrical Practice) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

 1. เขา้ใจหลกัการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า วสัดุ อุปกรณ์วงจร 

                  ไฟฟ้าวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และวธีิป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้า 

 2. สามารถติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจรและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 

 3. มีเจตคติท่ีดี ปฏิบติังานอยา่งประณีตเรียบร้อย มีระเบียบวนิยั อดทน มีกิจนิสัยในการทาํงาน 

     ดว้ยความรอบคอบและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการของทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ วธีิป้องกนัอนัตราย

     จากไฟฟ้า 

 2. ใชเ้คร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า วสัดุ อุปกรณ์ วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 3. ติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจร ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั หลักการของทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ มาตรการความ

ปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้า ทฤษฎีอิเล็กตรอน ความตา้นทาน ตวันาํ ฉนวน แหล่งกาํเนิดไฟฟ้าหน่วยวดัไฟฟ้า 

การใชเ้คร่ืองมือวดัไฟฟ้าเบ้ืองตน้ สัญลกัษณ์และอุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า สายไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกนัและการต่อ

สายดิน การทาํงานของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก โครงสร้าง สัญลกัษณ์ คุณสมบติั และวงจรใช้งานของตวั

ตา้นทาน คาปาซิเตอร์ อินดกัเตอร์ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เอสซีอาร์ วสัดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หมอ้แปลง

ไฟฟ้า สวติช์ ขั้วต่อสาย ปลัก๊ แจค๊รีเลยล์าํโพง ไมโครโฟน เคร่ืองมือกล หวัแร้งบดักรี คีม ไขควง  

การใชเ้คร่ืองมือวดัพื้นฐานท่ีจาํเป็นในทางอิเล็กทรอนิกส์มลัติมิเตอร์ เคร่ืองจ่ายกาํลงังานไฟฟ้า เคร่ืองกาํเนิด

สัญญาณ และออสซิลโลสโคป การประกอบ และทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 
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3100-0004  วสัดุช่าง         2 - 0 - 2 

  (Materials) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

 1. เขา้ใจหลกัการจาํแนกชนิดการแบ่งกลุ่มลกัษณะมาตรฐาน สมบติัการใชง้านของวสัดุในงาน  

                  อุตสาหกรรม 

 2. สามารถจาํแนก เลือกใช ้ตรวจสอบสมบติัตามมาตรฐานของวสัดุในงานอุตสาหกรรม 

 3. มีเจตคติท่ีดีในการทาํงาน มีความละเอียดรอบคอบ คาํนึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เก่ียวกบัชนิด แบ่งกลุ่ม ลกัษณะ มาตรฐาน สมบติัการใชง้านของวสัดุในงาน          

     อุตสาหกรรม 

 2. แสดงความรู้เก่ียวกบัการเลือกใช ้ตรวจสอบสมบติัตามมาตรฐานของวสัดุในงานอุตสาหกรรม 

3. แสดงความรู้เก่ียวกบัการตรวจสอบป้องกนัการกดักร่อนของวสัดุในงานอุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การกัดกร่อนและการ

ป้องกนัวสัดุชนิดต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม โลหะอโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุต่าง ๆ ท่ีมีต่อโลหะ

ผสม วสัดุเช้ือเพลิง และสารหล่อล่ืน วสัดุไฟฟ้า วสัดุอิเล็กทรอนิกส์ วสัดุก่อสร้าง และวสัดุสังเคราะห์ การ

ตรวจสอบวสัดุเบ้ืองตน้ 
 

3100-0006  งานช้ินส่วนเคร่ืองกลทัว่ไป       1 - 3 - 2 

  (General Machine Elements) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

 1. เขา้ใจหลกัการถอดประกอบ การติดตั้ง และการปรับตั้ง เคร่ืองมือกล 

 2. สามารถวางแผนปฏิบติัการถอดประกอบ ติดตั้ง และปรับตั้งช้ินส่วนยดึประสาน ช้ินส่วนทัว่ไป 

     และช้ินส่วนส่งกาํลงัเคร่ืองมือกล 

 3. มีเจตคติท่ีดีในการปฏิบติังานอยา่งประณีตเรียบร้อย มีระเบียบวนิยั อดทน มีกิจนิสัยในการ     

     ทาํงานดว้ยความรอบคอบและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง เคร่ืองมือกล 

 2. วางแผน เตรียมงาน ตรวจวเิคราะห์การถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง ช้ินส่วนยดึประสาน     

     ช้ินส่วนทัว่ไปและช้ินส่วนส่งกาํลงัเคร่ืองมือกล 

 3. บาํรุงรักษาช้ินส่วนเคร่ืองกลตามหลกัการการใชง้าน 
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คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั หลกัการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ช่วยถอดประกอบ การวดัและตรวจสอบ

ในงานสวม การถอดประกอบ การติดตั้งและการปรับตั้ง ความปลอดภยัทัว่ไป การวางแผนปฏิบติัการ การ

ถอดประกอบช้ินส่วนยดึประสานและช้ินส่วนทัว่ไป สลกั สกรู โบลตแ์ละนตั หมุดย ํ้า สปริง กลไก การถอด

ประกอบช้ินส่วนส่งกาํลงั เพลา ล่ิม สไปลน์ รองล่ืน ตลบัลูกปืน เฟือง สายพานและพูลเลย ์ลูกเบ้ียว คลตัช ์

คปัปลิง เบรกความปลอดภยัเฉพาะงาน 
 

3100-0007 งานเช่ือมและโลหะแผ่น 1 - 3 - 2 

 (Welding and Sheet Metal) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการเบ้ืองตน้ในงานเช่ือมและโลหะแผน่ 

2. สามารถเขียนแบบแผ่นคล่ี จดัเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ข้ึนรูป ประกอบงานโลหะแผ่น เตรียม

ช้ินงาน งานเช่ือมไฟฟ้า เช่ือมแก๊ส แล่นประสานแผน่เหล็กกลา้ รอยต่อชนและต่อตวัที 

3. มีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงานอย่างประณีตเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการ

ทาํงานดว้ยความรอบคอบและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้ในงานเช่ือมและงานโลหะแผน่ 

2. เขียนแบบแผน่คล่ี จดัเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ ข้ึนรูป ประกอบงานโลหะแผน่ตามแบบ 

3. เช่ือมไฟฟ้า และเช่ือมแก๊ส แล่นประสานแผน่เหล็กกลา้ รอยต่อชนและต่อตวัทีตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั หลกัการเช่ือมแก๊สและเช่ือมไฟฟ้าเบ้ืองตน้ การแล่นประสาน การเช่ือม

แผ่นเหล็กกลา้ในตาํแหน่งท่าเช่ือมต่าง ๆ  รอยต่อชน ตวัทีและต่อหน้าแปลน งานโลหะแผ่นเบ้ืองตน้  การ

เขียนแผน่คล่ีอยา่งง่าย การข้ึนรูป การประกอบช้ินงานโลหะแผน่ 
 

3100-0008  งานคอมพวิเตอร์เบื้องต้น       1 - 2 - 2 

  (Basic Computer) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

 1. เขา้ใจหลกัการ และกระบวนการดา้นคอมพิวเตอร์การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป การใชอิ้นเทอร์เน็ต

     ในงานอาชีพ 

 2. ใชร้ะบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสาํเร็จรูปตามลกัษณะงานอาชีพ 

 3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานอยา่งเป็นระบบ รับผดิชอบ รอบคอบ ปลอดภยั และมี   

     คุณธรรม จริยธรรม 
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สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการใชค้อมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ ระบบปฏิบติัการ    

     โปรแกรมสาํเร็จรูปและอินเตอร์เน็ตในงานอาชีพ 

 2. ใชร้ะบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสาํเร็จรูปตามลกัษณะงานอาชีพ 

 3. สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์เบ้ืองตน้  การใชร้ะบบปฏิบติัการ การใชโ้ปรแกรม 

ประมวลผลคาํเพื่อจดัทาํเอกสาร การใชโ้ปรแกรมตารางคาํนวณ การใชโ้ปรแกรมการนาํเสนอผลงาน หรือ

การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปอ่ืนๆ ตามลกัษณะงานอาชีพ การใชอิ้นเทอร์เน็ตสืบคน้ขอ้มูล จริยธรรม และ ความ

รับผดิชอบในการใชค้อมพิวเตอร์กบังานอาชีพ 
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หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557  (เพ่ิมเติม พ.ศ.2559) 

 

กลุ่มทักษะภาษาและการส่ือสาร 

กลุ่มวิชาภาษาไทย 

3000-1101 ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ 3 - 0 - 3 

3000-1102 การเขียนเชิงวชิาชีพ 3 - 0 - 3 

3000-1103 ภาษาไทยเพื่อการนาํเสนองาน 3 - 0 - 3 

3000-1104 การพูดเพื่อส่ือสารงานอาชีพ 3 - 0 - 3 

3000-1105 การเขียนรายงานการปฏิบติังาน 3 - 0 - 3 
 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

3000-1201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม 3 - 0 - 3 

3000-1202 กลยทุธ์การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 2 - 0 - 2 

3000-1203 ภาษาองักฤษสาํหรับการปฏิบติังาน 2 - 0 - 2 

3000-1204  ภาษาองักฤษโครงงาน 0 - 2 - 1 

3000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นเวบ็ไซต ์ 0 - 2 - 1 

3000-1206 การสนทนาภาษาองักฤษ 1 3 - 0 - 3 

3000-1207 การสนทนาภาษาองักฤษ 2 3 - 0 - 3 

3000-1208 ภาษาองักฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3 - 0 - 3 

3000-1209 ภาษาองักฤษเทคโนโลยช่ีางอุตสาหกรรม 3 - 0 - 3 

 

กลุ่มทักษะการคดิและการแก้ปัญหา 
 

กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์ 

3000-1301 วทิยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการส่ือสาร 2 - 2 - 3 

3000-1302 วทิยาศาสตร์เพื่องานเคร่ืองกลและการผลิต 2 - 2 - 3 

3000-1312 การจดัการทรัพยากร พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2 - 2 - 3 

3000-1313 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อชีวติ 2 - 2 - 3 

3000-1314 วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ 2 - 2 - 3 

3000-1315 ชีวติกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ 2 - 2 - 3 

3000-1317 การวจิยัเบ้ืองตน้ 3 - 0 - 3 
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กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ 

3000-1401 คณิตศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะการคิด 3 - 0 - 3 

3000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3 - 0 - 3 

3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพือ่งานอาชีพ 3 - 0 - 3 

3000-1406 แคลคูลสัพื้นฐาน 3 - 0 - 3 

3000-1408 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3 - 0 - 3 

3000-1409 การคิดและการตดัสินใจ 3 - 0 - 3 
 

กลุ่มทักษะทางสังคมและการดาํรงชีวติ 
 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

3000-1501 ชีวติกบัสังคมไทย 3 - 0 - 3 

3000-1502 เศรษฐกิจพอเพียง 3 - 0 - 3 

3000-1503 มนุษยสัมพนัธ์กบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 - 0 - 3 

3000-1504 ภูมิฐานถ่ินไทย 3 - 0 - 3 

3000-1505 การเมืองการปกครองไทย 3 - 0 - 3 
 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

3000-1601 การพฒันาทกัษะชีวติเพื่อสุขภาพและสังคม 3 - 0 - 3  

3000-1602 การบริหารจดัการสุขภาพเพื่อภาวะผูน้าํ 3 - 0 - 3 

3000-1603 พฤติกรรมนนัทนาการกบัการพฒันาตน 3 - 0 - 3 

3000-1604 เทคนิคการพฒันาสุขภาพในการทาํงาน 2 - 0 - 2 

3000-1605 สุขภาพชุมชน 2 - 0 - 2 

3000-1606 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2 - 0 - 2 

3000-1607 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0 - 2 - 1 

3000-1608 พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0 - 2 - 1 

3000-1609 ลีลาศเพื่อการสมาคม 0 - 2 - 1 

3000-1610 คุณภาพชีวติเพื่อการทาํงาน 1 - 0 - 1 
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กลุ่มทักษะภาษาและการส่ือสาร 

กลุ่มวิชาภาษาไทย 
 

3000-1101 ภาษาไทยเพ่ือส่ือสารในงานอาชีพ 3 - 0 - 3 

(Thai for Career Communication) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาไทยส่ือสารในงานอาชีพ 

2. สามารถนาํภาษาไทยไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในงานอาชีพ 

3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการใชภ้าษาไทยส่ือสารในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เลือกใชถ้อ้ยคาํสํานวน ระดบัภาษา ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์เหมาะสมกบักาลเทศะ บุคคล โอกาสและ

สถานการณ์ 

2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสารในชีวิตประจาํวนัและงานอาชีพจากส่ือประเภทต่าง ๆ และ

นาํเสนอขอ้มูลตามหลกัการ 

3. พูดติดต่อกิจธุระ ธุรกิจ  และพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสงัคมตามหลกัการ 

4. เขียนติดต่อกิจธุระ ธุรกิจ  และเขียนรายงานตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาไทยในการส่ือสาร  การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินค่าสาร

ในชีวิตประจาํวนัและในงานอาชีพจากส่ือประเภทต่าง ๆ  การนาํเสนอขอ้มูลหรือบรรยายสรุป  การพูดในงานอาชีพ

และในโอกาสต่างๆของสงัคม  การเขียนเพ่ือติดต่อกิจธุระและธุรกิจ  และการเขียนรายงานวิชาการหรือรายงานการ

วิจยั 
 

3000-1102 การเขียนเชิงวชิาชีพ 3 - 0 - 3 

(Career-based Writing) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจหลกัการเขียนเอกสารเชิงวิชาชีพ 

2. สามารถรวบรวมขอ้มูลเพ่ือวางแผนในการเขียน 

3. สามารถเขียนเอกสารเชิงวิชาชีพประเภทต่าง ๆ 

4. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการเขียนเพ่ือส่ือสารในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เลือกใชถ้อ้ยคาํสาํนวน ระดบัภาษา และเรียบเรียงขอ้ความตามหลกัการเขียน 

2. รวบรวมขอ้มูลเพ่ือวางแผนการเขียนตามหลกัการวิเคราะห์ สงัเคราะห์และประเมินค่า 

3. เขียนขอ้ความติดต่อกิจธุระและธุรกิจตามรูปแบบของเอกสารวิชาชีพ 

4. เขียนรายงานวิชาการหรือรายงานการวิจยัตามหลกัการเขียน 
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คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการใชถ้อ้ยคาํสาํนวน ระดบัภาษา และวิธีการเรียบเรียงขอ้ความ การรวบรวม

ขอ้มูลจากส่ือประเภทต่าง ๆ เพ่ือวางแผนการเขียนตามรูปแบบของเอกสารแต่ละประเภท  การเขียนบทความในงาน

อาชีพ  การเขียนขอ้ความส่ือสารทางจดหมายและบันทึกภายในหน่วยงานทั้ งในราชการและธุรกิจ   การเขียน

โฆษณา ประชาสมัพนัธ์   การเขียนเอกสารการประชุม  การเขียนโครงการ  การเขียนรายงานการปฏิบติังานและการ

เขียนรายงานวิชาการหรือรายงานการวิจยั 
 

3000-1103 ภาษาไทยเพ่ือการนําเสนองาน 3 - 0 - 3 

(Thai for Presentation) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาไทยในการนาํเสนองาน 

2. สามารถใชท้กัษะทางภาษาไทยนาํเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ 

3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการใชภ้าษาไทยเพ่ือการนาํเสนองาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เลือกใช้วจันภาษาและอวจันภาษา ตามหลกัการพูดในท่ีประชุมชน เหมาะสมกบักาลเทศะ บุคคล 

โอกาส และสถานการณ์ 

2. รวบรวมขอ้มูลเพ่ือการนาํเสนองานโดยใชห้ลกัการวิเคราะห์ สงัเคราะห์และประเมินค่า 

3. เลือกขอ้มูลและจดัลาํดบัขอ้มูลตามลกัษณะของโครงเร่ือง 

4. เขียนและพูดเพ่ือการนาํเสนองานตามเทคนิคการนาํเสนอ 

5. เลือกใชส่ื้อประกอบการนาํเสนองาน เหมาะสมตามลกัษณะงาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการพูดในท่ีประชุมชน   องค์ประกอบในการนาํเสนองาน  การรวบรวม

ขอ้มูลเบ้ืองตน้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า   กระบวนการจดัลาํดบัความคิดและการกลัน่กรอง

ขอ้มูล   เทคนิคการเขียนและการพูดเพ่ือนาํเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ   และการใชส่ื้อประเภทต่าง ๆ ประกอบการ

นาํเสนองาน 
 

3000-1104 การพูดเพ่ือส่ือสารงานอาชีพ 3 - 0 - 3 

(Speech for Career Communication) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เพ่ือใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการพูด 

2. เพ่ือใหส้ามารถเลือกใชว้จันภาษา อวจันภาษา และวิธีการพูดในงานอาชีพและโอกาสต่าง  ๆของสงัคม 

3. เพ่ือใหใ้ชท้กัษะการพูดพฒันาบุคลิกภาพและงานอาชีพ 

4. เพ่ือใหเ้ห็นคุณค่าและความสาํคญัของการพูดเพ่ือส่ือสารงานอาชีพ 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. เลือกใชถ้อ้ยคาํสาํนวน ระดบัภาษา  และเรียบเรียงถอ้ยคาํตามหลกัการพูด 

2. แสดงการใชอ้วจันภาษา เหมาะสมกบักาลเทศะ บุคคล โอกาส และสถานการณ์ 

3. พูดติดต่อกิจธุระและธุรกิจ ตามหลกัการ 

4. พูดในท่ีประชุมชนในโอกาสต่างๆ ตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการพูด  การใชว้จันภาษาและอวจันภาษาในการพูด   การพูดในงานอาชีพ 

สนทนากิจธุระ พูดอภิปราย  มอบหมายงาน  ขอความร่วมมือ  พูดทางโทรศพัท์  พูดสัมภาษณ์  การพูดเสนอขาย

สินคา้หรือบริการ  การนาํเสนอผลงานหรือบรรยายสรุปในรูปแบบต่าง ๆ การพูดในท่ีประชุมชนในหนา้ท่ีโฆษก

และพิธีกร  กล่าวตอ้นรับ กล่าวขอบคุณ กล่าวแสดงความรู้สึก  กล่าวรายงานและกล่าวเปิดในงานพิธี 
 

3000-1105 การเขียนรายงานการปฏิบัตงิาน 3 - 0 - 3 

(On-the-Job Report Writing) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการเขียนรายงานการปฏิบติังาน 

2. สามารถรวบรวมขอ้มูลเพ่ือวางแผนในการเขียน 

3. สามารถเขียนรายงานการปฏิบติังานประเภทต่าง ๆ 

4. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการเขียนรายงานในวิชาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เลือกใชถ้อ้ยคาํสาํนวน ระดบัภาษา และเรียบเรียงขอ้ความ ตามหลกัการเขียน 

2. รวบรวมขอ้มูลเพ่ือวางแผนการเขียนตามหลกัการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินค่า 

3. เรียบเรียงความคิดและเขียนขอ้มูล ตามขั้นตอนในการเขียน 

4. เขียนรายงานการปฏิบติังานประเภทต่างๆ ตามรูปแบบของการเขียน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการเขียนรายงานการปฏิบติังาน  การเลือกใชถ้อ้ยคาํสาํนวน ระดบัภาษาการ

รวบรวมขอ้มูลเพ่ือวางแผนการเขียนรายงานแต่ละประเภท โดยใชห้ลกัการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า

กระบวนการเรียบเรียงความคิดและการเขียนเน้ือหาตามขั้นตอน  การเขียนรายงานการปฏิบติังานประเภทต่าง ๆ

รายงานการศึกษาคน้ควา้  รายงานการเดินทาง รายงานความคืบหนา้ รายงานการประชุม  รายงานวิเคราะห์เพ่ือเลือก

แนวทาง  และรายงานนาํเสนอภายในองคก์ร  
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กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

3000-1201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกจิและสังคม 3 - 0 - 3 

(English for Business and Social Communication) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษส่ือสารในงานอาชีพ 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารทางธุรกิจและสงัคม 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง - ดู การส่ือสารในชีวิตประจาํวนั และทางดา้นธุรกิจจากส่ือโสตทศัน ์

2. พูดส่ือสารในชีวิตประจาํวนั และทางดา้นธุรกิจ 

3. อ่านขอ้มูล เอกสารการปฏิบติังาน เอกสารธุรกิจ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ หรือส่ือออนไลน์ 

4. เขียนใหข้อ้มูลส่วนตวั บนัทึกรายละเอียด และจดหมายอิเลค็ทรอนิคส์ 

5. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

6. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั

และทางดา้นธุรกิจ ฝึกการสนทนาสอบถามและใหข้อ้มูลเบ้ืองตน้ทางธุรกิจ การใหข้อ้มูล  ส่วนบุคคล การใหข้อ้มูล

หรือคาํแนะนาํเก่ียวกบัสถานท่ี สินคา้ และบริการ โดยใชบ้ทบาทสมมุติ สถานการณ์จาํลอง  สถานการณ์จริงใน

ชีวิตประจาํวนั และสาขางานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ใจความเหมือนความแตกต่างระหว่างวฒันธรรมตามมารยาท

สังคม ประเพณีของเจ้าของภาษา การใช้กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะ

ภาษาองักฤษ 

 

3000-1202 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 2 - 0 - 2 

(Reading Strategies & Writing) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชก้ลยทุธ์อ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. อ่านขอ้มูลข่าวสารทัว่ไปและในงานอาชีพโดยใช้กลยุทธ์การอ่านแบบต่าง ๆ จากส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ 

หรือส่ือออนไลน ์

2. เขียนใหข้อ้มูลโดยใชรู้ปแบบการเขียนต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด 

3. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการอ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557(เพ่ิมเติม พ.ศ.2559)ประเภทวชิาอุตสาหกรรม หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั การอ่านขอ้มูล บทความ ข่าวสารทัว่ไป และในงานอาชีพจากส่ือส่ิงพิมพ ์โดยใช้

กลยุทธ์การอ่านกวาดสายตาหาขอ้มูลท่ีตอ้งการ (Scanning), การอ่านขา้มคน้หาเฉพาะขอ้มูลท่ีตอ้งการ (Skimming) 

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

การบอกรายละเอียด การสรุปความจากเร่ืองท่ีอ่าน   การเขียนให้ข้อมูล การเขียนโต้ตอบทางสังคม การเขียน

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  การเขียนใบสมคัรต่าง ๆ  
 

3000-1203 ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน 2 - 0 - 2 

(English-on-the-Job) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษสาํหรับการปฏิบติังาน 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติังาน 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง ดู การส่ือสารในการปฏิบติังานในสถานประกอบการจากส่ือโสตทศัน์ 

2. พูดส่ือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั และในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้มูล เอกสารการปฏิบติังานจากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ  หรือส่ือออนไลน์ 

4. เขียนใหข้อ้มูล บนัทึกการปฏิบติังาน และจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ตามท่ีกาํหนด 

5. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

6. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษ การส่ือสารในองค์กร ผูร่้วม

ประกอบวิชาชีพ  ฝึกการสนทนาโตต้อบกับลูกคา้ในบริบทท่ีหลากหลาย การให้ข้อมูลหรือคาํแนะนาํเก่ียวกับ

สถานท่ี สินคา้ และบริการ โดยใชบ้ทบาทสมมุติ สถานการณ์จาํลอง  สถานการณ์จริงในสาขางานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง

อ่านคู่มือปฏิบติังาน บทความในงานอาชีพ เขียนรายงานการปฏิบติังาน และจดหมายอิเล็คทรอนิคส์  นาํเสนองาน

ขั้นตอนการปฏิบติังาน เขา้ใจความเหมือนความแตกต่างระหว่างวฒันธรรม ตามมารยาทสังคม ประเพณีและของ

เจา้ของภาษา   การใชก้ระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
 

3000-1204 ภาษาอังกฤษโครงงาน 0 - 2 - 1 

(English Project Work) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจกระบวนการทาํภาษาองักฤษโครงงาน 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. อ่านเร่ืองทัว่ไปและเร่ืองเก่ียวกบัอาชีพเพ่ือสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

2. ดาํเนินขั้นตอนการจดัทาํภาษาองักฤษโครงงานตามแนวคิดและกระบวนการของทาํภาษาองักฤษ

โครงงาน (project work in English Language Teaching) 

3. เขียนบนัทึกยอ่ เขียนบรรยาย รายงานสั้น ๆ 

4. พูดนาํเสนอโครงงานในรูปแบบต่าง ๆ 

5. ใชค้าํศพัทเ์ทคนิคในงานอาชีพ 

6. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

7. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ทกัษะการพูด อ่านและเขียน การเลือกหัวขอ้ทาํภาษาองักฤษโครงงานท่ีบูรณา

การกบัการศึกษาวิชาชีพ  การเขียนโครงร่าง (outline)  การเสนอโครงร่าง (present outline) การดาํเนินการศึกษา

คน้ควา้ การสืบคน้รวบรวมขอ้มูล การนาํเสนอความกา้วหนา้ของโครงงานการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัต่อโครงงานท่ี

นาํเสนอ  การเขียนรายงาน การพูดนาํเสนอโครงงาน  การแสดงบทบาทสมมุติ การจดัแสดงผลงาน  การใชก้ลยุทธ์

การเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
 

3000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผ่านเวบ็ไซต์ 0 - 2 - 1 

(Web-based English Learning) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการคน้หาแหล่งการเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นเวบ็ไซตต่์าง ๆ 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสืบคน้ขอ้มูลต่าง ๆ 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษโดยการเรียนผา่นเวบ็ไซต ์

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง - ดู พูด อ่าน เขียน ภาษาองักฤษจากเวบ็ไซตต่์าง ๆ จากส่ือโสตทศัน ์

2. สืบคน้ขอ้มูลและแหล่งเรียนรู้ภาษาองักฤษจากเวบ็ไซตต่์าง ๆ 

3. เลือกเวบ็ไซต ์หรือ ใชแ้อพพลิเคชัน่ต่าง ๆ ฝึกทกัษะทางภาษาแบบออนไลนด์ว้ยตนเอง 

4. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษจากเวบ็ไซตต่์าง ๆ การพฒันาทกัษะการ

ฟัง การพูด ในสถานการณ์ต่าง ๆ   การอ่านบทความ ข่าว เร่ืองสั้น ๆ  การใชโ้ครงสร้างภาษา  คาํศพัท ์ สาํนวนการ

สืบคน้ขอ้มูลโดยใชค้าํหลกั  (Keywords)  การส่ือสารผา่นสงัคมออนไลน ์และการใชแ้อพพลิเคชัน่ต่าง ๆ 
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3000-1206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3 - 0 - 3 

(English Conversation 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสนทนาภาษาองักฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. สนทนาโตต้อบเร่ืองทัว่ไปทางสงัคมและการทาํงานท่ีคุน้เคย 

2. ใชว้ลี สาํนวนทางภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

3. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

4. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั การฟัง พูด เร่ืองราว  เหตุการณ์  ความสนใจ  กิจกรรมทัว่ ๆ ไปท่ีคุน้เคยความ

เป็นอยู่  ครอบครัว การศึกษา  การทาํงาน การแลกเปล่ียนขอ้มูล  การแสดงความคิดเห็น การเปรียบเทียบความ

เหมือนและความต่างทางวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  การใชก้ระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

พฒันาทกัษะการพูด 
 

3000-1207 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3 - 0 - 3 

(English Conversation 2) 

วิชาบงัคบัก่อน: 3000-1206  การสนทนาภาษาองักฤษ 1 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสนทนาภาษาองักฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ  

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. สนทนาโตต้อบเร่ืองทัว่ไปทางสงัคมและการทาํงาน 

2. ใชว้ลี สาํนวนทางภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

3. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั การฟัง พูด  เร่ืองราว  เหตุการณ์ ความฝัน ความหวงั ความทะเยอทะยานในชีวิต

การวางแผนเร่ืองท่ีสนใจหรือเก่ียวของกบัอาชีพ  ความประทบัใจ การเล่าเร่ือง การบรรยาย  บอกเหตุผล อธิบาย

แสดงความคิดเห็น การใชก้ระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันา 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557(เพ่ิมเติม พ.ศ.2559) หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1208 ภาษาอังกฤษธุรกจิในงานอาชีพ 3 - 0 - 3 

(Business English for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาองักฤษธุรกิจในงานอาชีพ 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง - ดู เร่ืองการติดต่อทางธุรกิจในงานอาชีพจากส่ือโสตทศัน ์ 

2. พูดส่ือสารเก่ียวกบัธุรกิจในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้มูล เอกสารการปฏิบติังาน เอกสารธุรกิจในงานอาชีพจากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ หรือส่ือออนไลน ์

4. เขียนใหข้อ้มูลในเอกสารทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด 

5. การใชค้าํศพัทเ์ทคนิคในงานธุรกิจ 

6. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

7. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษเพ่ือส่ือสาร  การตอ้นรับ  การนดัหมาย

การสนทนาทางโทรศพัท์  การให้บริการ  การซ้ือ-ขาย  รายละเอียดสินคา้หรือบริการ  การสาธิตและนาํเสนอการ

อ่านเอกสารทางธุรกิจ โฆษณา ประกาศ ตาราง กราฟ กาํหนดการ สืบคน้ขอ้มูลทางธุรกิจจากส่ือต่าง ๆ การเขียน

รายงานการปฏิบติังาน  บนัทึกขอ้ความ  การบนัทึกโทรศพัท์  การติดต่อธุรกิจผ่านทางอินเตอร์เน็ต e-commerce 

การใชก้ระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
 

30000-1209 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยช่ีางอุตสาหกรรม 3 - 0 - 3 

(English for Industrial Technology) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง - ดูเร่ืองราวเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีในงานช่างอุตสาหกรรมจากส่ือโสตทศัน์ 

2. พูดส่ือสารในสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นช่างอุตสาหกรรม 

3. อ่านเร่ืองราวดา้นการใชเ้ทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมจากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ หรือส่ือออนไลน ์

4. เขียนใหข้อ้มูล  รายงานการปฏิบติังานช่างอุตสาหกรรมตามท่ีกาํหนด 

5. ใชค้าํศพัทเ์ทคนิคในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557(เพ่ิมเติม พ.ศ.2559)ประเภทวชิาอุตสาหกรรม หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียนเก่ียวกบังานช่างอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง การโต้ตอบ

ส่ือสารเก่ียวกบังานอาชีพ  การถ่ายโอนความหมายคาํศพัทเ์ทคนิค  การแสดงขั้นตอนการปฏิบติังาน การสาธิตและ

นาํเสนอ การสรุปความเน้ือเร่ืองดา้นช่างอุตสาหกรรม  การอ่านกฎ  ระเบียบ  ขอ้ปฏิบติัและขอ้ห้ามในงานช่าง

อุตสาหกรรม การเขียนบนัทึกย่อ  รายงานขอ้มูลการปฏิบติังาน ปัญหา การแกปั้ญหา การเขียนนาํเสนองานดา้นช่าง

อุตสาหกรรม  การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือพฒันาทกัษะ

ทางภาษา 
 

กลุ่มทักษะการคดิและการแก้ปัญหา 

กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์ 
 

3000-1301 วทิยาศาสตร์เพ่ืองานไฟฟ้าและการส่ือสาร 2 - 2 - 3 

(Science for Electrical Works and Communication) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเวกเตอร์  การรวมและการคูณเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง คล่ืน

แม่เหลก็ไฟฟ้า  ไฟฟ้าสถิตย ์ พลงังานศกัยไ์ฟฟ้าและความจุไฟฟ้า  ไฟฟ้าแม่เหลก็  สารละลาย ปฏิกิริยา

เคมี  เคมีไฟฟ้า 

2. มีทกัษะการคาํนวณ การทดลอง การวิเคราะห์และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์และกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิตย ์ ไฟฟ้าแม่เหลก็  

สารละลายและปฏิกิริยาเคมี  เคมีไฟฟ้า 

2. คาํนวณขอ้มูลเก่ียวกบัเวกเตอร์ แรง ไฟฟ้าตามหลกัการ 

3. สาํรวจตรวจสอบเก่ียวกบัสารละลาย ปฏิกิริยาเคมีและเคมีไฟฟ้าตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าและการส่ือสารในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัเวกเตอร์ การรวมและการคูณเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า

ไฟฟ้าสถิตย ์ สนามไฟฟ้า  ศกัยไ์ฟฟ้า  ความจุไฟฟ้า  ไฟฟ้าแม่เหลก็  สารละลาย  ปฏิกิริยาเคมีและเคมีไฟฟ้า 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557(เพ่ิมเติม พ.ศ.2559) หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

3000-1302 วทิยาศาสตร์เพ่ืองานเคร่ืองกลและการผลติ 2 - 2 - 3 

(Science for Mechanical Works) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ  เวกเตอร์  การรวมและการคูณเวกเตอร์   แรงและสมดุลของแรง 

การเคล่ือนท่ี โมเมนตแ์ละทอร์ก  โมเมนตมั  สมบติัของแข็ง ของเหลวและแก๊ส  ปริมาณสารสัมพนัธ์

ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน  ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ ์

2. มีทกัษะการคาํนวณ การทดลอง การวิเคราะห์และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์และกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัเวกเตอร์ แรง โมเมนต์และสมดุลของแรง การเคล่ือนท่ี  โมเมนตมั  ของแข็ง 

ของเหลวและแก๊ส  ปริมาณสารสมัพนัธ์   ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน 

2. คาํนวณขอ้มูลเก่ียวกบัเวกเตอร์ แรง การเคล่ือนท่ี  โมเมนตมัตามหลกัการ 

3. สาํรวจตรวจสอบเก่ียวกบัสมบติัของแขง็  ของเหลว และแก๊ส  ปริมาณสารสัมพนัธ์ ความร้อนและการ

ถ่ายโอนความร้อน  ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑต์ามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลิตในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  เวกเตอร์  การรวมและการคูณเวกเตอร์   แรงและสมดุลของแรง   การเคล่ือนท่ี

โมเมนตแ์ละทอร์ก โมเมนตมั  สมบติัของแขง็ ของเหลว และแก๊ส  ปริมาณสารสมัพนัธ์  ความร้อนและการถ่ายโอน

ความร้อน  ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ ์
 

3000-1312 การจดัการทรัพยากร พลงังานและส่ิงแวดล้อม 2 - 2 - 3 

(Resources Energy and Environmental Management) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแร่ธาตุและองคป์ระกอบทางเคมี  โลหะมีค่าและอญัมณี  ปิโตรเลียมและ

ผลิตภณัฑ์ การใชพ้ลงังานเพ่ือการขนส่ง สารเคมีในอุตสาหกรรม  นิเวศวิทยากบัอาชีพ  การจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ  และการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

2. มีทกัษะการทดลอง การคาํนวณ การวิเคราะห์และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์และกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับแร่ธาตุและองค์ประกอบทางเคมี  โลหะมีค่าและอัญมณี   ปิโตรเลียมและ

ผลิตภณัฑ์ การใชพ้ลงังานเพ่ือการขนส่ง สารเคมีในอุตสาหกรรม  นิเวศวิทยากบัอาชีพ  การจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ  และการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

2. สํารวจตรวจสอบเก่ียวกบัแร่ธาตุและองค์ประกอบทางเคมี โลหะมีค่าและอญัมณี  ปิโตรเลียมและ

ผลิตภณัฑต์ามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

3. ประยกุตใ์ชค้วามรู้ จากการศึกษา การจดัการทรัพยากร พลงังาน และส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557(เพ่ิมเติม พ.ศ.2559)ประเภทวชิาอุตสาหกรรม หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับแร่ธาตุและองค์ประกอบทางเคมี  โลหะมีค่าและอญัมณี   ปิโตรเลียมและ

ผลิตภณัฑ ์ การใชพ้ลงังานเพ่ือการขนส่ง  สารเคมีในอุตสาหกรรม  นิเวศวิทยากบัอาชีพ  การจดัการส่ิงแวดลอ้มใน

งานอาชีพ  การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
 

3000-1313 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพ่ือชีวติ 2 - 2 - 3 

(Science and Technology for Life) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัไฟฟ้าสถิตย ์สนามไฟฟ้า ศกัยไ์ฟฟ้า  การเคล่ือนท่ี  โมเมนต์และทอร์ก

โมเมนตมั  ไฟฟ้าและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในงานอาชีพ  สารและสมบติัของสาร  สารละลาย กรด เบส  เกลือ  

ปริมาณสารสมัพนัธ์  และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

2. มีทกัษะการทดลอง การคาํนวณ การวิเคราะห์และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์และกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบั ไฟฟ้าสถิตย ์สนามไฟฟ้า ศกัยไ์ฟฟ้า  การเคล่ือนท่ี  โมเมนตแ์ละทอร์กโมเมนตมั

ไฟฟ้าและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในงานอาชีพ  สารและสมบติัของสาร  สารละลาย กรด เบส เกลือ  ปริมาณ

สารสมัพนัธ์ และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

2. สาํรวจตรวจสอบเก่ียวกบัไฟฟ้า การเคล่ือนท่ี  โมเมนต ์สารและสมบติัของสารตามกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 

3. ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ไฟฟ้าสถิตย ์สนามไฟฟ้า ศกัยไ์ฟฟ้า  การเคล่ือนท่ี  โมเมนตแ์ละทอร์กโมเมนตมั

ไฟฟ้าและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในงานอาชีพ  สารและสมบติัของสาร  สารละลาย กรด เบส เกลือ  ปริมาณสารสัมพนัธ์

และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
 

3000-1314 วทิยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวติ 2 - 2 - 3 

(Science for Quality of Life) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ ระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิต สารชีวโมเลกุล  การเจริญเติบโตและ

พนัธุกรรม   แสงและการมองเห็น  เสียงและการไดย้ิน  ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน สารเคมี

ในชีวิตประจาํวนัและงานอาชีพ  สารสกดัจากพืชสมุนไพรและการใชป้ระโยชน ์

2. มีทกัษะการทดลอง การคาํนวณ การวิเคราะห์และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์และกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิต สารชีวโมเลกุล  การเจริญเติบโตและพนัธุกรรม   แสง

และการมองเห็น  เสียงและการไดย้ิน  ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน สารเคมีในชีวิตประจาํวนั

และงานอาชีพ  สารสกดัจากพืชสมุนไพรและการใชป้ระโยชน ์

2. คาํนวณขอ้มูลเก่ียวกบัแสง เสียง ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อนตามหลกัการ 

3. สาํรวจตรวจสอบเก่ียวกบัระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิต สารชีวโมเลกลุ  พนัธุกรรม  แสงและการมองเห็น  

เสียงและการไดย้ิน  ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน สารเคมีและสารสกดัจากพืชสมุนไพรตาม

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิตในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  ระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิต  สารชีวโมเลกลุ  การเจริญเติบโตและพนัธุกรรมแสง

และการมองเห็น  เสียงและการไดย้ิน  ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน  สารเคมีในชีวิตประจาํวนัและงาน

อาชีพ  สารสกดัจากพืชสมุนไพรและการใชป้ระโยชน ์
 

3000-1315 ชีวติกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ 2 - 2 - 3 

(Life and Modern Technology) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  เทคโนโลยีการส่ือสาร  จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร  

เทคโนโลยีชีวภาพ  พอลิเมอร์และผลิตภณัฑ ์ เคมีไฟฟ้า สารสี นาโนเทคโนโลย ีและการใชป้ระโยชนใ์นงานอาชีพ 

2. มีทกัษะการทดลอง การคาํนวณ การวิเคราะห์ สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  เทคโนโลยีการส่ือสาร จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยีชีวภาพ  พอลิเมอร์และผลิตภณัฑ ์ เคมีไฟฟ้า  สารสี  นาโนเทคโนโลยีและการใชป้ระโยชน ์

2. คาํนวณขอ้มูลเก่ียวกบัคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าตามหลกัการ 

3. สํารวจตรวจสอบเก่ียวกับจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร  เทคโนโลยีชีวภาพ   พอลิเมอร์และ

ผลิตภณัฑ ์ เคมีไฟฟ้า และสารสีตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการศึกษาชีวิตกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าและการใชป้ระโยชน์  เทคโนโลยีการส่ือสาร  จุลินทรียใ์น

อุตสาหกรรมอาหาร  เทคโนโลยีชีวภาพ  พอลิเมอร์และผลิตภณัฑ ์ เคมีไฟฟ้ากบัการใชป้ระโยชน์สารสีและการใช้

ประโยชนใ์นงานงานอาชีพ  และนาโนเทคโนโลยี 
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3000-1317 การวจิยัเบ้ืองต้น 3 - 0 - 3 

(Introduction to Research) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เพ่ือใหมี้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัทาํโครงการดว้ยกระบวนการวิจยั 

2. เพ่ือให้มีทกัษะในการจดัสัมมนา การจดัทาํโครงการ โครงร่างวิจยัสําหรับเตรียมพร้อมในการสร้าง

เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในงานอาชีพ 

3. เพ่ือใหมี้กิจนิสยัท่ีดีในการคน้ควา้และการพฒันาอาชีพ ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมใน

งานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการจดัทาํโครงการดว้ยกระบวนการวิจยั 

2. จดัสัมมนา เขียนโครงการ โครงร่างวิจยัเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสร้างเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ใน

งานอาชีพ 

3. จดัทาํส่ือและนาํเสนอผลงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัการจดัทาํโครงการดว้ยกระบวนการวิจยั โดยใช้รูปแบบการสัมมนาเพ่ือเลือกโครงการท่ี

เหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพการปฏิบติังานอาชีพและเทคโนโลยีในปัจจุบนั  การสืบคน้ขอ้มูล การจดัทาํโครงร่าง

วิจยั  การนาํเสนอผลงาน  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสร้างเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในงานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 

กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ 

3000-1401 คณิตศาสตร์เพ่ือพฒันาทกัษะการคิด 3 - 0 - 3 

(Mathematics for Thinking Skills Development) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

2. นาํความรู้เร่ืองทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

2. ใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

3. ส่ือสารส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และนาํเสนอในงานอาชีพ 

4. เช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

5. ประยกุตค์วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกบั  การฝึกทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบั  ทกัษะการแกปั้ญหา  ทกัษะการใหเ้หตุผล   

ทกัษะในการส่ือสารการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาํเสนอ   ทกัษะในการเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆทาง

คณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ  และทกัษะการคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
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3000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3 - 0 - 3 

(Industry Mathematics) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ เรขาคณิตวิเคราะห์  ภาคตดักรวย  ฟังก์ชัน

พีชคณิตและฟังกช์นัอดิศยั 

2. นาํความรู้เร่ืองเมทริกซ์ดีเทอร์มิแนนตเ์รขาคณิตวิเคราะห์  ภาคตดักรวย  ฟังก์ชนัพีชคณิตและฟังกช์นั

อดิศยัประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ดาํเนินการเก่ียวกบัเมทริกซ์และอินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์ 

2. ประยกุตก์ารแกร้ะบบสมการเชิงเสน้โดยใชเ้มทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต ์ในงานอาชีพ 

3. คาํนวณหาระยะทาง จุดก่ึงกลาง และความชนัของเสน้ตรง 

4. สร้างสมการเสน้ตรงในรูปทัว่ไปจากเง่ือนไขท่ีกาํหนด 

5. สร้างสมการและเขียนกราฟภาคตดักรวยจากเง่ือนไขท่ีกาํหนด 

6. วิเคราะห์หาส่วนประกอบของภาคตดักรวยจากสมการท่ีกาํหนด 

7. ประยกุตเ์รขาคณิตวิเคราะห์และภาคตดักรวยในงานอาชีพ 

8. ดาํเนินการเก่ียวกบัฟังกช์นัพีชคณิตและฟังกช์นัอดิศยั 

9. นาํฟังกช์นัพีชคณิตและฟังกช์นัอดิศยัประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกบั การฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ  และการแกปั้ญหาเก่ียวกบั  เมทริกซ์ดีเทอร์มิแนนต ์เรขาคณิต

วิเคราะห์   ภาคตดักรวย  ฟังกช์นัพีชคณิตและฟังกช์นัอดิศยั 
 

3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิตเิพ่ืองานอาชีพ 3 - 0 - 3 

(Mathematics and Statistics for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบั ตรรกศาสตร์ สถิติพ้ืนฐานและความน่าจะเป็น 

2. นาํความรู้เร่ืองตรรกศาสตร์ สถิติพ้ืนฐานและความน่าจะเป็นประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงเหตุผลโดยใชต้รรกศาสตร์ 

2. ดาํเนินการเก่ียวกบัสถิติพ้ืนฐาน 

3. ดาํเนินการเก่ียวกบัความน่าจะเป็น 

4. ประยกุตใ์ชต้รรกศาสตร์สถิติพ้ืนฐานและความน่าจะเป็นในงานอาชีพ 
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คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกบั  การฝึกทกัษะการคิดคาํนวณและการแกปั้ญหาเก่ียวกบั  ตรรกศาสตร์ การวดัแนวโนม้เขา้สู่

ส่วนกลาง  การวดัการกระจายของขอ้มูล  ค่ามาตรฐานการประยกุตใ์ชส้ถิติในงานอาชีพ และความน่าจะเป็น 
 

3000-1406 แคลคูลสัพื้นฐาน 3 - 0 - 3 

(Basic Calculus) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับทฤษฏีบททวินามเศษส่วนย่อย ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน

อนุพนัธ์ฟังก์ชนัพีชคณิต อนุพนัธ์ฟังก์ชนัอดิศยั การประยุกต์ของอนุพนัธ์อินทิกรัลฟังก์ชันพีชคณิต

อินทิกรัลฟังกช์นัอดิศยัและอินทิกรัลจาํกดัเขต 

2. นาํความรู้เร่ืองทฤษฏีบททวินามเศษส่วนย่อย ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังกช์นั อนุพนัธ์ของฟังกช์นั

อินทิกรัลของฟังกช์นั  และอินทิกรัลจาํกดัเขตประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ดาํเนินการกระจายทวินาม 

2. ดาํเนินการเก่ียวกบัเศษส่วนยอ่ย 

3. ดาํเนินการเก่ียวกบัลิมิตและตรวจสอบความต่อเน่ืองของฟังกช์นั 

4. ดาํเนินการเก่ียวกบัอตัราการเปล่ียนแปลงของฟังกช์นั 

5. ดาํเนินการเก่ียวกบัอนุพนัธ์ของฟังกช์นัพีชคณิตและฟังกช์นัอดิศยั 

6. ดาํเนินการเก่ียวกบัอนุพนัธ์อนัดบัสูง 

7. ประยกุตอ์นุพนัธ์ในงานอาชีพ 

8. ดาํเนินการเก่ียวกบัอินทิกรัลฟังกช์นัพีชคณิตและฟังกช์นัอดิศยั 

9. ดาํเนินการเก่ียวกบัอินทิกรัลจาํกดัเขตและประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกบั การฝึกทกัษะการคิดคาํนวณและการแกปั้ญหาเก่ียวกบั  ทฤษฏีบททวินามเศษส่วนยอ่ย ลิมิต

และความต่อเน่ืองของฟังก์ชันอนุพนัธ์ฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศยั การประยุกต์ของอนุพนัธ์อินทิกรัล

ฟังกช์นัพีชคณิตและฟังกช์นัอดิศยัอินทิกรัลจาํกดัเขตและการประยกุต ์
 

3000-1408 สถิตแิละการวางแผนการทดลอง 3 - 0 - 3 

(Statistics and Experimental Design) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัสถิติพ้ืนฐานการประมาณค่าการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ

แปรปรวน  และการวางแผนการทดลอง 

2. นาํความรู้เร่ืองสถิติพ้ืนฐานการประมาณค่าการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และ

การวางแผนการทดลองไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. ดาํเนินการเก่ียวกบัสถิติพ้ืนฐาน 

2. ประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากร 

3. ดาํเนินการเก่ียวกบัการทดสอบสมมติฐาน 

4. วิเคราะห์ความแปรปรวน 

5. ดาํเนินการเก่ียวกบัการวางแผนการทดลอง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกบั  การฝึกทกัษะการคิดคาํนวณและการแกปั้ญหาเก่ียวกบั  สถิติพ้ืนฐานการประมาณค่าการ

ทดสอบสมมติฐาน  การวิเคราะห์ความแปรปรวน  และการวางแผนการทดลอง 
 

3000-1409 การคิดและการตดัสินใจ 3 - 0 - 3 

(Thinking and Decision Making) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการคิด กระบวนการคิด การพฒันากระบวนการคิด การแกปั้ญหาและ

การตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล 

2. สามารถประยุกต์ใชห้ลกัการและกระบวนการคิด รวมทั้งหลกัการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ในการตดัสินใจและการแกปั้ญหา 

3. มีเจตคติและมีกิจนิสยัท่ีดีในการคิดและตดัสินใจอยา่งรอบคอบและมีเหตุผล 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการคิดและกระบวนการคิด การพฒันากระบวนการคิด การแกปั้ญหาและ

ตดัสินใจโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

2. รวบรวม วิเคราะห์และสรุปขอ้มูลเพ่ือการคิดและตดัสินใจ 

3. แกปั้ญหาและตดัสินใจโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการคิดและกระบวนการคิด การพฒันากระบวนการคิด ตรรกศาสตร์และการ

ให้เหตุผล  การรวบรวม วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเพ่ือการคิดและตัดสินใจ การแก้ปัญหาและตัดสินใจโดยใช้

หลกัการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
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กลุ่มทักษะทางสังคมและการดาํรงชีวติ 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 

3000-1501 ชีวติกบัสังคมไทย 3 - 0 - 3 

(Thai Life and Society) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสังคม ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  หลกัธรรมาภิบาลในองค์กร 

หลกัธรรมในการพฒันางาน พฒันาคนและสงัคม  สนัติวฒันธรรม และความร่วมมือกบัประเทศต่าง ๆ 

ในสงัคมโลก 

2. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ การเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทย โดยประยุกต์ใช ้

ศาสนธรรมในการพฒันางาน พฒันาคนและสงัคม การใชห้ลกัสนัติวิธีในสงัคมไทยและการอยูร่่วมกนั

อยา่งสนัติสุข 

3. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการประกอบอาชีพและการดาํเนินชีวิต 

4. ตระหนกัในการเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขเห็นคุณค่า

ของศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสังคม ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  หลกัธรรมาภิบาล หลกัธรรมในการ

พฒันางาน คนและสังคม  สันติวฒันธรรม ความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ และหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ การเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทยกบัสังคมโลกบน

พ้ืนฐานของศาสนธรรม 

3. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอาชีพและการดาํเนินชีวิต 

4. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีในสงัคมระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

5. สืบสาน ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับสังคม การจัดระเบียบทางสังคมศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย หลกัธรรมาภิบาล           

ในองค์กร หลกัธรรมเพ่ือพฒันางานพฒันาคนและสังคม สันติวฒันธรรม  ความเป็นพลเมืองดี ความร่วมมือกบั

ประเทศต่าง ๆ  หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิต 
 

3000-1502 เศรษฐกจิพอเพยีง 3 - 0 - 3 

(Sufficiency Economy) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ ทศพิธราชธรรม 

หลกัสปัปุริสธรรม 7 และหลกัการทรงงานในพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

2. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนินชีวิต 

3. ตระหนกัในความสาํคญัของการพ่ึงตนเองและกา้วทนัต่อยคุโลกาภิวตัน ์ 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ ทศพิธราชธรรม  หลกัสัปปุริสธรรม 7

และหลกัการทรงงานในพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

2. วิ เคราะห์หลักปรัชญ าของเศรษฐกิจพอเพียง  ทฤษฎีให ม่  ห ลักธรรมและหลักการทรงงาน                             

ในพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

3. ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมและหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเก่ียวกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ ทศพิธราชธรรม หลกัสัปปุริสธรรม 7

หลกัการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ                 

และการประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใชใ้นการดาํเนินชีวิต 
 

3000-1503 มนุษยสัมพันธ์กบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 3 - 0 - 3 

(Human Relation and Sufficiency Economic Philosophy) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัมนุษยสมัพนัธ์และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. สามารถพฒันาตนทางกาย วาจา ใจ ตามกระบวนการทางจิตวิทยา ศาสนธรรม และหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการสร้างงมนุษยสมัพนัธ์ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัมนุษยสมัพนัธ์และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ปฏิบติัตนเป็นผูน้าํ ผูต้ามท่ีดีภายใตห้ลกัศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ประยุกตใ์ชห้ลกัมนุษยสัมพนัธ์และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเสริมสร้างความสัมพนัธ์

อนัดีระดบับุคคล ชุมชน สงัคม ประเทศชาติ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลกัมนุษยสัมพนัธ์ วิธีการพัฒนาตนตามศาสนธรรมปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และการเสริมสร้างหลกัการพฒันาตนและองคก์รเพ่ือการพฒันาชีวิตและงาน 
 

3000-1504 ภูมฐิานถิ่นไทย 3 - 0 - 3 

(Geographical and History Study on Thailand) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน 

2. สามารถวิเคราะห์อิทธิพลของภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ ต่อการสร้างสรรค์วฒันธรรม  เอกลกัษณ์

การดาํรงชาติไทย  และการท่องเท่ียว 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีต่อการสืบสานภูมิศาสตร์ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน 

2. วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมไทย  ภูมิปัญญาไทย  

การดาํรงชาติไทย  การท่องเท่ียวและการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

3. วิเคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วฒันธรรม

และมีจิตสาํนึกต่อการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 

4. ใชข้อ้มูลภูมิสารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียวและการพฒันา 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเก่ียวกบัภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ท้องถ่ิน อิทธิพลของภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ต่อการ

สร้างสรรค์วฒันธรรม เอกลักษณ์ไทยและการดํารงชาติไทย  ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับการอนุรักษ์และสืบสาน

วฒันธรรมไทย  ภูมิสารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 
 

3000-1505 การเมืองการปกครองของไทย 3 - 0 - 3 

(Thai Politis and Administration) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เข้าใจวิวฒันาการการเมืองการปกครองของไทย นโยบายในการพัฒนาประเทศ สิทธิมนุษยชน           

การบริหารราชการแผน่ดิน และการปกครองทอ้งถ่ิน 

2. สามารถปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการมีส่วนร่วม และติดตามขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาประเทศ

และทอ้งถ่ิน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. วิเคราะห์วิวฒันาการการเมืองการปกครองของไทย นโยบายในการพฒันาประเทศ สิทธิมนุษยชน     

การบริหารราชการแผน่ดิน และการปกครองทอ้งถ่ิน 

2. มีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง 

3. ใชข้อ้มูลทางการเมืองการปกครองเพ่ือการพฒันาตนเองและสงัคม 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกบัวิวฒันาการการเมืองการปกครองของไทย การบริหารราชการแผน่ดิน การปกครองทอ้งถ่ิน 

พรรคการเมือง การเลือกตั้ง องคก์รตามรัฐธรรมนูญ แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และสิทธิมนุษยชน 
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

3000-1601 การพฒันาทักษะชีวติเพ่ือสุขภาพและสังคม 3 - 0 - 3 

(Life skill Development for Health and Society) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนนัทนาการ 

2. สามารถเลือกปฏิบติักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพท่ีสัมพนัธ์กบัชุมชน กิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์กบั

ชุมชนและกิจกรรมสาธารณประโยชน ์  

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการพฒันาทกัษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสงัคม  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลกัการและกระบวนการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพ่ือพฒันา

ทกัษะชีวิตและสุขภาพ 

2. เลือกปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพดว้ยกิจกรรมพลศึกษา สุขศึกษา และนนัทนาการตามหลกัการ 

3. พฒันาสมรรถภาพทางกายใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 

4. เป็นผูน้าํและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

5. โนม้นา้วใหผู้อ่ื้นเขา้ใจความตอ้งการและเหตุผลของตนเองดว้ยเทคนิคและวิธีการประชาธิปไตย 

6. วางแผนดาํเนินชีวิตใหส้อดคลอ้งกบัวิชาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกบั การประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และนนัทนาการ หลกัการ

เลือกกิจกรรมพฒันาทกัษะชีวิตและสุขภาพ  การจดักิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัครอบครัว เพ่ือน

สังคม  กระบวนการทางประชาสังคมเพ่ือกาํหนดบทบาทของตนเองในการมีส่วนร่วมเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้

เร่ืองเพศอย่างรอบดา้น สารเสพติด สารพิษและอุบติัภยัของชุมชน และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพท่ีสัมพนัธ์กบั

ชุมชน 
 

3000-1602 การบริหารจดัการสุขภาพเพ่ือภาวะผู้นํา 3 - 0 - 3 

(Healthy Management for Leadership) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการบริหารจดัการพ้ืนฐานทางดา้นสุขภาพในการดาํรงชีวิต 

2. มีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรงทั้งร่างกายและจิตใจ มีบุคลิกภาพท่ีดี 

3. สามารถป้องกนัหรือหลีกเล่ียงส่ิงเสพติดทั้งในระดบัตนเองและระดบัชุมชน 

4. มีทกัษะในการจดัการปัญหาโดยไม่ใชค้วามรุนแรง 

5. มีจิตสาํนึกและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังานอาชีพตามหลกัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการบริหารจดัการพ้ืนฐานทางดา้นสุขภาพในการดาํรงชีวิต 

2. เลือกเล่นกีฬาเพ่ือออกกาํลงักายตามหลกัการทางพลศึกษา 

3. แสดงความเป็นผูน้าํในการปฏิบติักิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต่์อชุมชนตามหลกัการนนัทนาการ 

4. พฒันาสมรรถภาพทางกายใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 

5. ใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการไม่ละเมิดสิทธิ 

6. จดัการกบัขอ้ขดัแยง้โดยสนัติวิธี 

7. มีกระบวนการคิด ไตร่ตรองการแกปั้ญหาในสถานการณ์เฉพาะหนา้ 

8. วางแผนดาํเนินชีวิตใหส้อดคลอ้งกบัวิชาชีพ 

9. ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยั 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกบัการประยุกตใ์ชห้ลกัการบริหารจดัการกบัการออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ  การพฒันาทกัษะ

ชีวิตเพ่ือภาวะผูน้ํา  อาชีวอนามยัและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ  เศรษฐศาสตร์เพ่ือการดาํรงชีวิต

พฤติกรรมการบริโภคท่ีนําไปสู่ปัญหาสุขภาพ สัญญาณเบ้ืองต้นของการเกิดโรค ระบบบริการสุขภาพ                          

การใชภู้มิปัญญาชาวบา้นในการดูแลสุขภาพ   ปัญหาสุขภาพจากแรงงานยา้ยถ่ิน  ทกัษะการเรียนรู้และการแกปั้ญหา

ส่ิงเสพติดและความรุนแรง  และการศึกษาพฤติกรรมมนุษยเ์พ่ือพฒันาตนเอง 
 

3000-1603 พฤตกิรรมนันทนาการกบัการพฒันาตน 3 - 0 - 3 

(Behavioral Recreation and Self Development) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมมนุษย ์การพฒันาตนเองและหลกัการนนัทนาการ 

2. มีทกัษะพ้ืนฐานทางดา้นนนัทนาการ 

3. มีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรงทั้งร่างกายและจิตใจ มีบุคลิกภาพท่ีดี 

4. สามารถจดักิจกรรมกลุ่มใหส้อดคลอ้งกบังานอาชีพ 

5. มีทกัษะการส่ือสารเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์กบับุคคลในสงัคม 

สมรรถนะรายวชิา 

1 แสดงความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมมนุษย ์การพฒันาตนเองและหลกัการนนัทนาการ 

2. เลือกปฏิบติักิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต่์อชุมชนตามหลกัการนนัทนาการ 

3. ใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการไม่ละเมิดสิทธิ 

4. เผยแพร่ความรู้เร่ืองสิทธิในเร่ืองสุขภาพท่ีเก่ียวกบัการทาํงาน 

5. เป็นผูน้าํและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

6. วางแผนดาํเนินชีวิตใหส้อดคลอ้งกบัวิชาชีพ 

7. ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยั 
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คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกบัแนวคิดพฤติกรรมมนุษยแ์ละปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพของการทาํงาน

วางแผนแก้ไขปัญหาเพ่ือให้มีสุขภาวะ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการประกอบอาชีพ  การพัฒนา

บุคลิกภาพ การติดต่อส่ือสาร การทาํงานเป็นทีม มนุษยสัมพนัธ์ส่งเสริมภาวะผูน้าํดว้ยการออกแบบและจดักิจกรรม

นนัทนาการตามหลกัการ  นาํหลกัการมีนํ้าใจนกักีฬาประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 

3000-1604 เทคนิคการพฒันาสุขภาพในการทํางาน 2 - 0 - 2 

(Improving  Health  Technique  for  Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคนิควิธีการพฒันาสุขภาพในการทาํงานและการดาํรงชีวิต 

2. มีทกัษะพ้ืนฐานทางดา้นสุขภาพในการดาํรงชีวิต 

3. มีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรงทั้งร่างกายและจิตใจ มีบุคลิกภาพท่ีดี 

4. สามารถป้องกนัหรือหลีกเล่ียงสารเสพติดทั้งในระดบัตนเองและระดบัชุมชน 

5. มีทกัษะในการจดัการปัญหาโดยไม่ใชค้วามรุนแรง  

6. วิเคราะห์สภาพการเปล่ียนแปลงของสงัคมท่ีส่งผลกระทบกบัตนเองและชุมชนอนัเน่ืองมาจากการเขา้สู่อาเซียน 

7. มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสตัย ์มีวินยั เหมาะสมกบัการปฏิบติังานในอาชีพนั้น ๆ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัเทคนิควิธีการพฒันาสุขภาพในการทาํงานและการดาํรงชีวิต 

2. ใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการไม่ละเมิดสิทธิ 

3. เผยแพร่ความรู้เร่ืองสิทธิในเร่ืองสุขภาพท่ีเก่ียวกบัการทาํงาน 

4. จดัการกบัขอ้ขดัแยง้โดยสนัติวิธี 

5. แกปั้ญหาในสถานการณ์เฉพาะหนา้ดว้ยกระบวนการคิด ไตร่ตรอง 

6. โนม้นา้วใหผู้อ่ื้นเขา้ใจความตอ้งการและเหตุผลของตนเองดว้ยเทคนิคและวิธีการประชาธิปไตย 

7. ไกล่เกล่ีย ลดความขดัแยง้ตามหลกัการ 

8. วางแผนดาํเนินชีวิตใหส้อดคลอ้งกบัวิชาชีพ 

9. ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยั 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกบั ส่ิงคุกคามสุขภาพอนามยัจากการทาํงานและการป้องกนัโรคจากการทาํงาน  โรคพิษสุรา

เร้ือรัง  โรคจากบุหร่ี  ปัญหาสังคมแรงงาน  ปัญหาสุขภาพแรงงานขา้มชาติ  โรคอุบติัใหม่ และอุบติัซํ้ าท่ีระบาดจาก

การเคล่ือนยา้ยแรงงาน  สุขภาพจิตและการวิเคราะห์ความเช่ือท่ีส่งผลต่อสุขภาพจิต  ทกัษะการป้องกนัภยัจากการ

ก่อการร้าย อาชญากรรมและการหลบหนีเขา้เมือง 
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3000-1605 สุขภาพชุมชน 2 - 0 - 2 

(Community Health) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการดูแลและพฒันาสุขภาพชุมชน สุขภาพส่วนบุคคล 

2. มีทกัษะพ้ืนฐานทางดา้นสุขภาพในการดาํรงชีวิต 

3. สามารถแกไ้ขปัญหาสุขภาพส่วนบุคคลเบ้ืองตน้ 

4. สามารถเผยแพร่ความรู้พ้ืนฐานในการดูแลสุขภาพสู่สถานศึกษาหรือชุมชน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการดูแลและพฒันาสุขภาพชุมชน สุขภาพส่วนบุคคล 

2. ใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการไม่ละเมิดสิทธิ 

3. เผยแพร่ความรู้เร่ืองสิทธิในเร่ืองสุขภาพท่ีเก่ียวกบัการทาํงาน 

4. จดัการกบัขอ้ขดัแยง้โดยสนัติวิธี 

5. มีกระบวนการคิด ไตร่ตรองการแกปั้ญหาในสถานการณ์เฉพาะหนา้ 

6. วางแผนดาํเนินชีวิตใหส้อดคลอ้งกบัวิชาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกบั หลกัสุขภาพชุมชน สุขภาพส่วนบุคคล  การดูแลและแกไ้ขปัญหาสุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน

สุขภาพจิต   การควบคุมโรคติดต่อ  หลกัโภชนาการ กลไกคุ้มครองผูบ้ริโภค  การบริโภคท่ีย ัง่ยืน  การปฐมพยาบาล

บทบาทและการมีส่วนร่วมในการพฒันาสุขภาพชุมชน 
 

3000-1606 การคิดอย่างเป็นระบบ 2 - 0 - 2 

(Systematic Thinking) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพ้ืนฐานในการคิดอยา่งเป็นระบบ 

2. มีทกัษะการคิดอยา่งเป็นระบบในการจดัลาํดบังาน การตดัสินใจ การจดัการกบัความเส่ียงและการแกปั้ญหา 

3. สามารถนาํทกัษะการคิดอยา่งเป็นระบบไปใชใ้นการตดัสินใจ โดยพิจารณาทั้งส่วนท่ีพอใจและความเส่ียง

เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาและแกปั้ญหา 

4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการดาํเนินชีวิตและประกอบอาชีพดว้ยความรอบคอบและมีเหตุมีผล 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดอยา่งเป็นระบบ 

2. ประเมินสถานการณ์ตามขั้นตอนท่ีกาํหนด 

3. วิเคราะห์การตดัสินใจตามขั้นตอนท่ีกาํหนด 

4. วิเคราะห์ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามขั้นตอนท่ีกาํหนด 

5. วิเคราะห์ปัญหาตามขั้นตอนท่ีกาํหนด 

6. ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการคิดอยา่งเป็นระบบในการดาํเนินชีวิต 
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คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกบั ลกัษณะและขั้นตอนของกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ประเภทและวตัถุประสงค์ของ

คาํถามท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูล ขั้นตอนและแนวคิดของกระบวนการประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์การ

ตดัสินใจ  การวิเคราะห์ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนและการวิเคราะห์ปัญหาโดยใชท้กัษะกระบวนการกลุ่มกระบวนการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ  กระบวนการสืบคน้  กระบวนการมีส่วนร่วม  การตั้งคาํถามโดยใชก้ารเรียนรู้ของกลุ่มและ

บริบทของแต่ละบุคคล 
 

3000-1607 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 0 - 2 - 1 

(Information for Learning) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแหล่งเรียนรู้ สารสนเทศ  การใชส้ารสนเทศในการเรียนรู้และดาํรงชีวิต 

2. มีทกัษะในการสืบคน้สารสนเทศดว้ยเทคโนโลยีจากแหล่งสารสนเทศท่ีหลากหลายอยา่งเป็นสากล 

3. สามารถคดัเลือก รวบรวม วิเคราะห์และสงัเคราะห์สารสนเทศ เพ่ือสร้างนวตักรรมทางวิชาการและวิชาชีพ 

4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการใชส้ารสนเทศเพ่ือพฒันาการเรียนรู้และการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัแหล่งการเรียนรู้  สารสนเทศ และการใชส้ารสนเทศ 

2. สืบคน้สารสนเทศดว้ยเทคโนโลยีอยา่งเป็นระบบสากล 

3. คดัเลือกสารสนเทศมาประยกุตใ์ชไ้ดต้รงตามความตอ้งการ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการใชส้ารสนเทศสู่การปฏิบติัดา้นวิชาการและวิชาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 

 ปฏิบัติ เก่ียวกับ  สารสนเทศ   แหล่งเรียนรู้  การสืบค้นสารสนเทศ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การประยกุตใ์ชส้ารสนเทศเพ่ือการศึกษา คน้ควา้ วิจยัและสร้างนวตักรรมทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

3000-1608 พลศึกษาเพ่ืองานอาชีพ 0 - 2 - 1 

(Physical Education for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้พ้ืนฐานเร่ืองความสมบูรณ์ทางกาย 

2. มีทกัษะในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอ่ื้น 

3. ใชกิ้จกรรมทางศึกษาในการจดัทาํโครงการเพ่ือพฒันาสุขภาพ 

4. มีทกัษะในการแกไ้ขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหนา้ 

5. มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เล่นกีฬาเพ่ือออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอตามหลกัการทางพลศึกษา 

2. พฒันาสมรรถภาพทางกายใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 

3. เป็นผูน้าํและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

4. ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยั 
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คําอธิบายรายวิชา 

 ปฏิบัติเก่ียวกับ กิจกรรมทางพลศึกษาหรือเล่นกีฬาโดยใช้หลกัการทางพลศึกษาเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ

วางแผนแกปั้ญหาดา้นสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอ่ื้น  ส่งเสริมบุคลิกภาพ  มนุษยสัมพนัธ์

ภาวะผูน้าํ และการมีนํ้าใจนกักีฬาใหเ้หมาะสม ปลอดภยัต่อการทาํงานและการดาํรงชีวิต 
 

3000-1609 ลลีาศเพ่ือการสมาคม 0 - 2 - 1 

(Social Dance for Association) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประวติั ความเป็นมา  ประเภทของการลีลาศและประโยชนข์องการลีลาศ 

2. มีทกัษะในการลีลาศ 

3. ลีลาศอยา่งมีมารยาท  

4. สามารถปรับตวัเขา้งานสงัคม และมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. พฒันาบุคลิกภาพใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 

2. เป็นผูน้าํและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมตามหลกัการทางพลศึกษา 

3. เตรียมความพร้อมทางดา้นมารยาทและสงัคม 

4. ปรับตวัเขา้กบัสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

คําอธิบายรายวิชา 

 ปฏิบัติเก่ียวกบั การลีลาศเพ่ือเขา้สังคม ประวติัและความรู้พ้ืนฐาน ประโยชน์และรูปแบบในการลีลาศ 

มารยาทในการเขา้สงัคม มนุษยสมัพนัธ์และการปรับปรุงบุคลิกภาพ 
 

3000-1610 คุณภาพชีวติเพ่ือการทํางาน 1 - 0 - 1 

(Quality of Life for Work) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัทกัษะชีวิตท่ีจาํเป็นในชีวิตประจาํวนัและการประกอบอาชีพ 

2. มีทกัษะเฉพาะบุคคลในการดาํเนินชีวิต 

3. ตระหนกัรู้คุณค่าในตนเอง 

4. มีภาวะผูน้าํและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

5. มีทกัษะในการจดัการปัญหาโดยไม่ใชค้วามรุนแรง  

6. มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสตัย ์มีวินยั 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัทกัษะชีวิตท่ีจาํเป็นในชีวิตประจาํวนัและการประกอบอาชีพ 

2. ใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการไม่ละเมิดสิทธิ 

3. เผยแพร่ความรู้เร่ืองสิทธิในเร่ืองสุขภาพท่ีเก่ียวกบัการทาํงาน 

4. จดัการกบัขอ้ขดัแยง้โดยสนัติวิธี 

5. แกปั้ญหาในสถานการณ์เฉพาะหนา้ดว้ยกระบวนการคิด ไตร่ตรอง 

6. มีเทคนิคและวิธีโนม้นา้วใหผู้อ่ื้นเขา้ใจความตอ้งการและเหตุผลของตนเองไดด้ว้ยวิธีการประชาธิปไตย 

7. ดาํเนินการไกล่เกล่ียลดความขดัแยง้ 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเก่ียวกบั ทกัษะชีวิตท่ีจาํเป็นในชีวิตประจาํวนัและการประกอบอาชีพ  การจดัการปัญหาชีวิตดา้น

สุขภาพทางเพศเพ่ือให้เกิดสุขภาวะ  หลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อความรุนแรง ส่ิงเสพติด  การอยู่ร่วมกนัในสังคม 

การเสียสละเพ่ือส่วนรวม ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานโดยเนน้ทกัษะกระบวนการคิด  เศรษฐศาสตร์

เพ่ือการดาํรงชีวิต พฤติกรรมการบริโภคท่ีนาํไปสู่ปัญหาสุขภาพ 
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สาขาวชิาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง 
 

กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืน้ฐาน 

 

3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 3 - 0 - 3 

3001-2001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ 2 - 2 - 3 

3133-1001 Railway drawing 1 - 6 - 3 

3133-1002 Basic safety elements for railway operation 3- 0 - 3 

3133-1003 Basic knowledge of storage and transportation of materials 3- 0 - 3 
  

กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ 

 

3133-2001 Processing of materials 1 - 3 - 2 

3133-2002 Track technology 3 - 0 - 3 

3133-2003 Health and Safety, environmental, legal 2 - 0 - 2 

3133-2004 Material science used in track work 2 - 0 - 2 

3133-2005 Machinery and equipment for track maintenance 1 - 6 - 3 

3133-2006 Welding  and equipment 1 - 6 - 3 

3133-2007 Preventive Maintenance 3 - 0 - 3 

3133-2008 Signaling and Telecommunication 3 - 0 - 3 
 

กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก 

สาขางานRailway Infrastructure Maintenance 
 

3133-2101 Track maintenance 1 - 6 - 3 

3133-2102 Track Welding 1 - 6 - 3 

3133-2103 Quality control 1 - 6 - 3 

3133-2104 Special devices on track 1 - 6 - 3 

3133-2105 Service and basic repair of machinery 1 - 3 - 2 
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กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืน้ฐาน 

3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ      3 - 0 - 3 

  (Quality Administration in Organization) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

 1. เขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการองคก์าร หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต หลกัการเพ่ิม 

 ประสิทธิภาพการทาํงาน และการประยกุตใ์ชใ้นการจดัการงานอาชีพ 

 2. สามารถวางแผนการจดัการงานอาชีพ โดยประยกุตใ์ชห้ลกัการจดัการองคก์าร การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 ขององคก์าร และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 

 3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการจดัการงานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยนั ประหยดั 

 อดทนและสามารถทาํงานร่วมกนั 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัการองคก์าร การบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต การจดัการความ

เส่ียง การจดัการความขดัแยง้ การเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงาน 

 2. วางแผนการจดัการองคก์าร และเพ่ิมประสิทธิภาพขององคก์ารตามหลกัการ 

 3. กาํหนดแนวทางจดัการความเส่ียง และความขดัแยง้ในงานอาชีพตามสถานการณ์ 

 4. เลือกกลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานตามหลกัการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 

 5. ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการจดัการงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเก่ียวกบั การจดัองคก์าร การเพ่ิมประสิทธิภาพขององคก์าร การบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 

การจดัการความเส่ียง การจดัการความขดัแยง้ในองคก์าร กลยทุธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงาน การนาํกิจกรรม 

ระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการงานอาชีพ 

3001-2001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ      2 - 2 - 3 

   (Information Technology for Works) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

 1. เขา้ใจเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศการ

สืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพ 

 2. สามารถสืบคน้ จดัเกบ็ คน้คืน ส่งผา่น จดัดาํเนินการขอ้มูลสารสนเทศ นาํเสนอและส่ือสารขอ้มูล

สารสนเทศในงานอาชีพโดยใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม และโปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจดัการอาชีพ 
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สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสืบคน้ จดัดาํเนินการและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศใน

งานอาชีพ โดยใชค้อมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศและโปรแกรม

สาํเร็จรูปท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2. ใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศผา่นระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

 3. จดัเกบ็ คน้คืน ส่งผา่นและจดัดาํเนินการขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 

 4. นาํเสนอและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ 

สารสนเทศ การสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ การจดัเกบ็ คน้คืน ส่งผา่นและจดัดาํเนินการขอ้มูลสารสนเทศ 

การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการนาํเสนอและส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 

3133-1001 Railway drawing        1 - 6 - 3 

   (การเขียนแบบทางรถไฟ) 

Course objectives to 

 1.  Understand layout plan  and basic drawing railway equipment 

 2.  Drawing basic railway equipment 

3.  Have a good attitude towards the profession. And work habits to work with responsibility. Moral 

discipline, patience, diligence, creativity and ability to work with others. 

Competence subjects 

 1.  Shows knowledge about layout plan  and basic drawing railway equipment 

 2.  Draw basic railway equipment  

Course description 

 Reading and Understand of layout plans, workshop drawings, bill of materials, preparation of drawings 

of small components of turnouts and track, creating sketches and simple drawings 
 

3133 – 1002 Basic safety elements for railway operation                         3 - 0 - 3 

( การเดินรถไฟพ้ืนฐาน) 

Course objectives to 

 1.  Understand terminology, symbols and signs in rail transportation. 

 2.  Knowledge about railway operation and management. 

 3.  Knowledge about the safety in rail transportation. 

 4.  Have a good attitude towards the profession. and work habits to work with responsibility. Moral 

discipline, patience, diligence, creativity and ability to work with others. 
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Competence subjects 

 1.  Explain terminology, symbols and signs in rail transportation. 

 2.  Explain railway operation and management.  

 3.  Explain about the safety rail transportation.  

 4.  Explain safety in rail transportation. 

Course description 

Basic knowledge of railway operations description and symbols track, Signals and safety regulation on 

track, General behavior on the railway system, safety guard, safety supervisor, safety organization: Knowledge of 

speciality in railway operation management, related risks, including possibilities to reduce and/or avoid them. 

Safety principles of the railway operation procedures Risks assessment on railway tricks, Safety guidelines and, 

equipment during normal traffic, Safety guidelines and, equipment during traffic interruption, safety guidelines 

and, equipment during maintenance Basic knowledge of railway engineering: railway track technology, basics 

concerning the rail-wheel contact and its influence on track performance, Knowledge about the handling of 

electricity and related safety rules 
 

3133-1003 Basic knowledge of storage and transportation of materials    3 - 0 - 3 

(พ้ืนฐานการจดัเกบ็และขนถ่ายทางรถไฟ) 

Course objectives to 

 1.  Understand about the management of logistics and supply chain. 

 2.  Understand of the planning system, logistics and supply chain. 

 3.  Understand about management a parcel and Inventory. 

 4.  Have a good attitude towards the profession. and work habits to work with responsibility. Moral 

discipline, patience, diligence, creativity and ability to work with others. 

Competence subjects 

 1.  Shows the knowledge about management of logistics and supply chain. 

 2.  Shows the knowledge about planning system, logistics and supply chain. 

 3.  Shows the knowledge about management a parcel And Inventory. 

4.  Contribute when storing and transporting materials including prefabricated parts, bulk, track and 

turnout rusting in compliance with the loss prevention 
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กลุ่มทักษะวชิาชีพเฉพาะ 

 

3133-2001 Processing of materials        1 - 3 - 2  

  (งานฝึกพ้ืนฐานซ่อมทางรถไฟ) 

Course objectives to 

 1.  Understand about the basic of repairing railway tracks 

 2.  use hand tool to repair work on railway tracks 

3.  Have a good attitude towards the profession. And work habits to work with responsibility. Moral 

discipline, patience, diligence, creativity and ability to work with others. 

Competence subjects 

 1.  Shows the knowledge about the basic of repairing railway tracks 

 2. r epair basic work on railway tracks 

Course description 

 Rail cutting, Rail drilling, turning of cylinders and bolts (turning machines), Milling of railway plates, 

Basic training on welding, Grinding, Drilling of steel, wood 
 

3133-2002 Track technology        3 - 0 - 3 

  ( เทคโนโลยีทางรถไฟ) 

Course objectives to 

 1.  Understand the principle of component and functions of the device in railway 

 2.  Knowledge about the wheel and the movement of the train. 

 3.  Understand about the damage that occurred to the rail 

4.  Have a good attitude towards the profession. and work habits to work with responsibility. Moral 

discipline, patience, diligence , creativity and ability to work with others . 

Competence subjects 

 1.  Shows the knowledge of the principle of component and functions of the device in railway 

 2.  Show knowledge of the wheel and the movement of the train. 

 3.  Show Knowledge about the damage that occurred to the rail 

Course description 

 Track technology   turnout,  turnout  types, turnout components, Rail profiles, rail types, Switch devices, 

Crosses (different types), Guard rails, Clamp lock, Fastening systems, Base plates types Sub & superstructure  

sleepers wood, concrete, steel, ballasted track, direct fixation, Track stability, Static and dynamic forces, 

Drainage 
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3133-2003 Health & Safety, environmental, legal      2 - 0 - 2 

  (อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม) 

Course objectives to 

 1.  Knowledge about control and environmental protection work. 

 2.  Understand the principles of occupational health and safety laws. 

 3.  Knowledge about first aids and victim assistance. 

4.  Have a good attitude towards the profession. And work habits to work with responsibility, discipline. 

Ethics, creativity, diligence, patience, and ability to work with others. 

Competence subjects 

 1. Shows the knowledge of the control and protection of the environment work.   

 2. Show knowledge of the principles of occupational health and safety laws.  

 3. Show Knowledge of first aid and victim assistance. 

Course description 

 First aids  Aims and principles of first aids, What to do in an emergency, Basic Life Support (CPR), 

Assessment and treatment of a casualty who is wounded or bleeding, Behavior in emergencies and incidents, as 

well as providing first and in the case of accidents : Management of the unconscious casualty, Assessment and 

treatment of burns, Assessment and treatment of miscellaneous medical conditions, Record keeping, 

environmental management, Dangerous materialist, liquids and pollutants on site, Behavior and protection, 

National legal regulation, Overview about international guidelines 
 

3133-2004 Material science used in track work     2 - 0 - 2 

  (วสัดุศาสตร์ทางรถไฟ) 

Course objectives to 

 1.  Understand about the structure and properties of materials in track work 

 2.  Understand of the production of materials in track work 

3.  Have a good attitude towards the profession. and work habits to work with responsibility. Moral 

discipline, patience, diligence, creativity and ability to work with others. 

Competence subjects 

 1. Shows the knowledge about structure and properties of materials in track work 

 2. Shows the knowledge about the production of materials in track work 

Course description 

 Material science used in track work Rail, Steel grades for base plates, Manganese steel(crossings), Steel 

grades for fastening material, Materials for sleepers, Typical material failures (rails, fastening, sleepers) 
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3133-2005 Machinery and equipment for track maintenance    1 - 6 - 3 

  ( เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรงานซ่อมบาํรุงราง) 

Course objectives to 

 1.  Understand function of handing  machinery & equipment  maintenance of railway tracks 

 2.  Using handing of machinery & equipment  maintenance of railway tracks  

 3.  Have a good attitude towards the profession. And work habits to work with responsibility. Moral 

discipline, patience, diligence, creativity and ability to work with others. 

Competence subjects 

 1.  Shows the knowledge about function of handing  machinery & equipment  maintenance of  railway tracks 

 2.  use handing of machinery & equipment  maintenance of railway tracks 

Course description 

 Handing of machinery & equipment for track maintenance Rail cutting, Rail drilling, turning of 

cylinders and bolts (turning machines), Milling of railway plates 
 

3133-2006  Welding and equipment       1 - 6 - 3 

  (งานเช่ือมทางรถไฟและอุปกรณ์ประกอบ) 

Course objectives to 

 1.  Understand function of welding and equipment to maintenance of railway tracks 

 2.  Using welding and equipment to maintenance of railway tracks  

 3.  Have a good attitude towards the profession. And work habits to work with responsibility. Moral 

discipline, patience, diligence, creativity and ability to work with others. 

Competence subjects 

 1.  Shows the knowledge about function of welding and equipment to maintenance of railway tracks 

 2.  use welding and equipment to maintenance of railway tracks 

Course description 

Basic training on welding, Grinding, Bending of rails, Oxygen cutting, drilling of steel, wood 
 

3133-2007 Preventive Maintenance       3 - 0 - 3 

   (การบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั) 

Course objectives to 

 1.  Understand principle of preventive maintenance 

 2.  Applying the knowledge to plan or schedule maintenance.  

 3.  Can reduce the risk of accidents or due to malfunctioning of the machine as well as equipment and supplies 
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Competence subjects 

 1.  Shows knowledge about principle of preventive maintenance 

 2.  Plan or schedule maintenance.  

3.  Shows knowledge procedure reduce the risk of accidents or due to malfunctioning of the machine as 

well as equipment and supplies. 

Course description 

 Principle of preventive maintenance, service equipment and accessory of machine to increase efficiency 

and useful life. The main aim to reduce the damage to a minimum of equipment or causing damage to machinery 

zero , as well as to avoid damage due to The shutdown not in the maintenance plan .Customization the machine 

sat work as recommended by the manual , including maintenance  and replacement parts on schedule. 
 

3133-2008 Signaling and Telecommunication     3 - 0 - 3 

   (อาณติัสญัญาณและโทรคมนาคม) 

Course objectives to 

 1.  Understand of safety management principles.  

 2.  Understand maintenance procedure primary device system various signaling and telecommunications. 

 3.  skill for operation and maintenance of the primary Signaling and telecommunication equipment 

4.  Have a good attitude towards the profession. And work habits to work with responsibility. Moral 

discipline, patience, diligence, creativity and ability to work with others. 

Competence subjects 

 1.  Shows safety management principles. 

 2.  Shows knowledge about maintenance procedure primary device system various signaling and 

telecommunications.  

 3.  Operation and maintenance of the primary Signaling and telecommunication equipment. 

Course description 

 Principles of safety management, use of signaling systeminclude Track circuit box wrench each type  .             

A convenient way And telephone service Signaling system winch , Color light signaling system ,Use the Phone 

Control route ,Telephone equipment And communication equipment include Step Equipment maintenance 

various 
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กลุ่มทักษะวชิาชีพเลือก 
 

3133-2101 Track maintenance        1 - 6 - 3 

   (การบาํรุงรักษาทางรถไฟ) 

Course objectives to 

 1.  Understand of the maintenance process  

 2.  Maintenance turnout and track 

 3.  Have a good attitude towards the profession. And work habits to work with responsibility. Moral 

discipline, patience, diligence, creativity and ability to work with others. 

Competence subjects 

 1.  Shows knowledge about maintenance process  

 2.  Maintenance turnout and track 

Course description 

Basic knowledge of the maintenance process and its documentation key element of track maintenance, 

key element of turnout element, key element of superstructure maintenance, Turnout and track maintenance, 

adjust gauges and heights, turnout grinding, adjust guard rails, adjusting clamp locks, repair of wooden sleeps, 

repair of sleeper screw holes of wooden sleepers 
 

3133-2102 Track Welding        1 - 6 - 3 

  (การเช่ือมทางรถไฟ) 

Course objectives to 

 1.  Understand process assembling and dismantling of turnouts 

 2.  Understand process track Welding. 

 3.  Assembling and dismantling of turnouts. 

 4.  Repair track by welding 

 5.  Have a good attitude towards the profession. And work habits to work with responsibility. Moral 

discipline, patience, diligence, creativity and ability to work with others. 

Competence subjects 

 1.  Shows knowledge about process assembling and dismantling of turnouts 

 2.  Shows knowledge about process track Welding. 

 3.  Assembling and dismantling of turnouts. 

 4.  Repair track by welding 

Course description 

 Assembling and dismantling of turnouts assembling of turnouts, dismantling of turnouts, bending, 

oxygen cutting of rails, welding repair welding of manganese crossing, aluminothermy welding 
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3133-2103 Quality control        1 - 6 - 3 

  (การควบคุมคุณภาพซ่อมทางรถไฟ) 

Course objectives to 

 1.  Understand function and the applications of measuring equipment 

 2.  Knowledge about  test procedures 

 3.  Analyzing measurement test results 

 4.  Have a good attitude towards the profession. And work habits to work with responsibility. Moral 

discipline, patience, diligence, creativity and ability to work with others. 

Competence subjects 

 1.  Shows knowledge about function and the applications of measuring equipment 

 2.  Shows knowledge about test procedures 

 3.  Analyze measurement test results 

Course description 

 Knowledge of the function and the applications of measuring equipment for maintenance 

measuring tapes, vernier caliber, gauge measurement tool, torque : Knowledge of the function and the 

applications of measuring equipment for maintenance theodolite,  ultrasonic testing, eddy current testing. 

Participation during quality checks in turnouts and tracks participation in surveying gauge measuring, 

turnout measuring, clamp lock, fastening :Performing quality checks in turnouts and tracks performing 

surveying gauge measuring, turnout measuring, clamp lock, fastening :Tolerances in tracks and 

turnouts(new components, wear).Analyzing measurement , test results and creating documentation. 

Knowledge about final test procedures, commissioning and handing over procedures of railway tracks 
 

3133-2104 Special devices on track        1 - 6 - 3 

  (อุปกรณ์เสริมบนทางรถไฟ) 

Course objectives to 

 1.  Understand the structure and function of special devices on track. 

 2.  Skills to check the working of special devices on track 

3.  Have a good attitude towards the profession. And work habits to work with responsibility. Moral 

discipline, patience, diligence, creativity and ability to work with others. 

Competence subjects 

 1.  Shows the knowledge about the structure and function of special devices on track.  

 2.  check the working of special devices on track 
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Course description 

 Special devices on track double slip, scissors crossover, Rail expansion joints, Insulated rail joints, 

Buffer stopper, Rail road crossings and level crossings, Rail bridge construction and their components Bridge 

structures, Safety rail, entering slope Rail expansion joints 
 

3133-2105 Service and basic repair of machinery          1 - 3 - 2 

  (การบริการและซ่อมแซมเคร่ืองมือซ่อมทางรถไฟ) 

Course objectives to 

 1.  Understand of the principles and processes maintenance machinery & equipment. 

 2.  Skilled in maintenance machinery & equipment. 

 3.  Collect preliminary data about the maintenance  

 4.  Have a good attitude towards the profession. and work habits to work with responsibility. Moral 

discipline, patience, diligence, creativity and ability to work with others. 

Competence subjects 

 1.  Shows the knowledge about principles and processes maintenance machinery & equipment. 

 2.  maintenance machinery & equipment  

 3.  Collect data about the maintenance  

Course description 

 Service and basic repair of machinery & equipment for track work : Rail cutting, Rail drilling, turning of 

cylinders and bolts (turning machines), Milling of railway plates, Basic training on welding, Grinding, Bending 

of rails, Oxygen cutting, Drilling of steel, wood 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2557(เพ่ิมเติม พ.ศ.2559)   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 (เพ่ิมเติม พ.ศ.2559) 

 

ฝึกประสบการณ์ทักษะวชิาชีพ 
 

3133-800X วชิาฝึกงาน * - * - X 

 (On-the-Job Training) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความชาํนาญ  มีทกัษะและประสบการณ์  นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ ขยนั  อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ

แหล่งวิทยาการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหล่งวิทยาการ ใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัเทคนิค โดยผ่านความ

เห็นชอบร่วมกันของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานตลอด

ระยะเวลาการฝึกงาน 
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หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 (เพ่ิมเติม พ.ศ.2559) 

 
โครงการพฒันาทักษะวชิาชีพ 
 

3133-850X วชิาโครงการ * - * - X 

 (Project) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการศึกษาคน้ควา้เพ่ือสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. เขียนโครงการสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลกัการและกระบวนการ 

4. เกบ็ขอ้มูล วิเคราะห์ สรุปและประเมินผลการดาํเนินงานโครงการตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงการตามรูปแบบ 

6. นาํเสนอผลการดาํเนินงานดว้ยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  การบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพ 

ท่ีศึกษาเพ่ือสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง สาํรวจ ประดิษฐคิ์ดคน้ หรือการปฏิบติังานเชิงระบบ

การเลือกหัวขอ้โครงการ การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงการ การดาํเนินงานโครงการ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และแปลผล  การสรุปจดัทาํรายงาน  การนาํเสนอผลงานโครงการ ดาํเนินการ 

เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

 



68 
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หมวดวชิาเลือกเสรี 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 (เพ่ิมเติม พ.ศ.2559) 
 

กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 

3000-9201 ภาษาและวฒันธรรมจีน  2 - 0 - 2 

3000-9202 การสนทนาภาษาจีนสาํหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

3000-9203 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 2 - 0 - 2 

3000-9204 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นสาํหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

3000-9205 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2 - 0 - 2 

3000-9206 การสนทนาภาษาเกาหลีสาํหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

3000-9207 ภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม 2 - 0 - 2 

3000-9208 การสนทนาภาษาเวียดนามสาํหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

3000-9209 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2 - 0 - 2 

3000-9210 การสนทนาภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียสาํหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

3000-9211 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2 - 0 - 2 

3000-9212 การสนทนาภาษามลายสูาํหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

3000-9213 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2 - 0 - 2 

3000-9214 การสนทนาภาษาพม่าสาํหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

3000-9215 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2 - 0 - 2 

3000-9216 การสนทนาภาษาเขมรสาํหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

3000-9217 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2 - 0 - 2 

3000-9218 การสนทนาภาษาลาวเพ่ือการทาํงาน 2 - 0 - 2 

3000-9219 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2 - 0 - 2 

3000-9220 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนสาํหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

3000-9221 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2 - 0 - 2 

3000-9222 การสนทนาภาษารัสเซียสาํหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

3000-9223 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2 - 0 - 2 

3000-9224 การสนทนาภาษาเยอรมนัสาํหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

3000-9225 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2 - 0 - 2 

3000-9226 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสสาํหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 
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 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 

3000-9201 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2 - 0 - 2 

(Chinese Language and Culture)  

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมจีน 

2.  สามารถนาํภาษาจีนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาจีนในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาจีนจากส่ือโสตทศัน ์

2. พูดโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3. อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 

4. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกบั ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมจีน  ระบบเสียงและระบบ

ไวยากรณ์ภาษาจีน   ฝึกการฟังและพูดภาษาจีน   ฝึกการเขียนและอ่านอกัษรจีน   การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาจีน 
 

3000-9202 การสนทนาภาษาจนีสําหรับการทํางาน                     2 - 0 - 2 

(Chinese Conversation for Work) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาจีนสาํหรับการทาํงาน 

2.  สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาจีนในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาจีนจากส่ือโสตทศัน์ 

2. พูดโตต้อบตามสถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ 

3. อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ  ตามท่ีกาํหนด 

4. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 
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คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับ การฟังและพูดภาษาจีนกลาง   ฝึกการอ่านและเขียนประโยค  เร่ืองสั้ น ๆ  การสนทนา

สถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ  การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น การเดินทาง การอ่านป้ายประกาศ 

การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาจีน 
 

3000-9203 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น          2 - 0 - 2 

(Japanese Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3.    ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาญ่ีปุ่นจากส่ือโสตทศัน ์

2. พูดโตต้อบตามสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั 

3. อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือโสตทศัน ์

4. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกบั ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ

ไวยากรณ์ ญ่ี ปุ่น  ฝึกฟังและพูดภาษาญ่ี ปุ่น  ฝึกเขียนและอ่านอักษรญ่ี ปุ่น    การสนทนาสถานการณ์ ต่าง ๆ 

ในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาญ่ีปุ่น 
 

3000-9204 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นสําหรับการทํางาน 2 - 0 - 2 

(Japanese Conversation for Work)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาญ่ีปุ่นสาํหรับการทาํงาน 

2.  สามารถนาํภาษาญ่ีปุ่นไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในการทาํงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 (เพ่ิมเติม พ.ศ.2559) หมวดวชิาเลือกเสรี 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาญ่ีปุ่นจากส่ือโสตทศัน ์

2. พูดโตต้อบตามสถานการณ์ในการทาํงาน 

3. อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ  ตามท่ีกาํหนด 

4. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับ  การฟังและพูดภาษาญ่ีปุ่น   ฝึกการอ่านและเขียนประโยค  เร่ืองสั้ น ๆ   การสนทนา

สถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ  การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น การเดินทาง การอ่านป้ายประกาศ 

และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาญ่ีปุ่น 
 

3000-9205 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี  2 - 0 - 2 

(Korean Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 

2.  สามารถนาํภาษาเกาหลีไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเกาหลีในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาเกาหลีจากส่ือโสตทศัน ์

2.  พูดโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3.  อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ   

4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

5.  ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกบั ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ

ไวยากรณ์เกาหลี    ฝึกฟังและพูดภาษาเกาหลี   ฝึกเขียนและอ่านอกัษรเกาหลี   การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาเกาหลี 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 (เพ่ิมเติม พ.ศ.2559) หมวดวชิาเลือกเสรี 

3000-9206    การสนทนาภาษาเกาหลีสําหรับการทํางาน 2 - 0 - 2 

(Korean Conversation for Work)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเกาหลีสาํหรับการทาํงาน 

2.  สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเกาหลีในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาเกาหลีจากส่ือโสตทศัน ์

2.   พูดโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทาํงาน 

3.   อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด 

4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

5.  ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับ  การฟังและพูดภาษาเกาหลี   ฝึกการอ่านและเขียนประโยค  เร่ืองสั้ น ๆ  การสนทนา

สถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ  การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง ผูอ่ื้น และสถานท่ี การอ่านป้ายประกาศ และ

การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาเกาหลี 
 

3000-9207 ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 2 - 0 - 2 

(Vietnamese Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม 

2.  สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเวียดนามในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาเวียดนามจากส่ือโสตทศัน ์

2.  พูดโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆในชีวิตประจาํวนั 

3.  อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 

4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

5.  ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557 (เพ่ิมเติม พ.ศ.2559) หมวดวชิาเลือกเสรี 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกบั ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ

ไวยากรณ์   ฝึกฟังและพูดภาษาเวียดนาม   ฝึกเขียนและอ่านอกัษรเวียดนาม   การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในชีวิตประจาํวนั  การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาเวียดนาม 
 

3000-9208 การสนทนาภาษาเวยีดนามสําหรับการทํางาน  2 - 0 - 2 

(Vietnamese  Conversation for Work)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเวียดนามสาํหรับการทาํงาน 

2.  สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเวียดนามในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาเวียดนามจากส่ือโสตทศัน ์

2.   พูดโตต้อบตามสถานการณ์ในการทาํงาน 

3.   อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่างๆ ตามท่ีกาํหนด 

4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

5.  ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกบั การฟังและพูดภาษาเวียดนาม   ฝึกการอ่านและเขียนประโยค  เร่ืองสั้น ๆ    การสนทนา

สถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ  การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น การทาํงาน การอ่านป้ายประกาศ 

และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาเวียดนาม 
 

3000-9209 ภาษาและวฒันธรรมอนิโดนีเซีย  2 - 0 - 2 

(Bahasa Indonesia Language and Culture)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 

2.  สามารถนาํภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาบาฮาซาอินโดนีเซียในชีวิตประจาํวนั 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 (เพ่ิมเติม พ.ศ.2559) หมวดวชิาเลือกเสรี 

สมรรถนะรายวชิา 

1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียจากส่ือโสตทศัน ์

2.  พูดโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3.  อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 

4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

5.  ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกบั  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ

ไวยากรณ์   ฝึกฟังและพูดภาษาอินโดนีเซีย   ฝึกเขียนและอ่านคาํและประโยค เร่ืองสั้น ๆ  การสนทนาสถานการณ์

ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 
 

3000-9210 การสนทนาภาษาบาฮาซาอนิโดนีเซียสําหรับการทํางาน                2 - 0 - 2 

(Bahasa Indonesia Conversation for Work ) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาบาฮาซาอินโดนีเซียสาํหรับการทาํงาน 

2.  สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาบาฮาซาอินโดนีเซียในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียจากส่ือโสตทศัน ์

2.   พูดโตต้อบตามสถานการณ์ในการทาํงาน 

3.   อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด 

4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

5.  ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกบั  การฟังและพูดภาษาอินโดนีเซีย   ฝึกการอ่านและเขียนประโยค  เร่ืองสั้น ๆ   การสนทนา

สถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ  การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น การเดินทาง  การอ่านป้ายประกาศ 

และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาอินโดนีเซีย 
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3000-9211 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2 - 0 - 2 

(Bahasa Malayu Language and Culture)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 

2.  สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาบาฮาซามลายใูนชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาบาฮาซามลายจูากส่ือโสตทศัน ์

2.  พูดโตต้อบในสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั 

3.  อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ 

4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

5.  ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกบั  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ

ไวยากรณ์   ฝึกฟังและพูดภาษาบาฮาซามลายู   การเขียนและอ่านคําและประโยค เร่ืองสั้ น ๆ  การสนทนา

สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาบาฮาซามลาย ู
 

3000-9212 การสนทนาภาษามลายูสําหรับการทํางาน  2 - 0 - 2 

(Bahasa Malayu Conversation for Work)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษามลายสูาํหรับการทาํงาน 

2.  สามารถนาํภาษาบาฮาซามลายไูปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาบาฮาซามลายใูนชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาบาฮาซามลายจูากส่ือโสตทศัน ์

2.  พูดโตต้อบในสถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ 

3.   อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่างๆ ตามท่ีกาํหนด 

4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

5.  ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 
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คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกบั  การฟังและพูดภาษาบาฮาซามลาย ู  ฝึกการอ่านและเขียนประโยค  เร่ืองสั้น ๆ   การสนทนา

สถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ  การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น การเดินทาง  การอ่านป้ายประกาศ 

และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาบาฮาซามลาย ู
 

3000-9213 ภาษาและวฒันธรรมพม่า                       2 - 0 - 2 

(Burmese Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมพม่า 

2.  สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาพม่าในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาพม่าจากส่ือโสตทศัน ์

2.  พูดโตต้อบตามสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั 

3.  อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 

4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

5.  ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกบั ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ

ไวยากรณ์   ฝึกฟังและพูดภาษาพม่า   ฝึกเขียนและอ่านคาํและประโยค เร่ืองสั้น ๆ   การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาพม่า 
 

3000-9214 การสนทนาภาษาพม่าสําหรับการทํางาน  2 - 0 - 2 

(Burmese Conversation for Work) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาพม่าสาํหรับการทาํงาน 

2.  สามารถนาํภาษาพม่าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาพม่าในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 
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สมรรถนะรายวชิา 

1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาพม่าจากส่ือโสตทศัน ์

2.   พูดโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆในการทาํงาน 

3.   อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด 

4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

5.  ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับ  การฟังและพูดภาษาพม่า  ฝึกการอ่านและเขียนประโยค  เร่ืองสั้ น ๆ การสนทนา

สถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ  การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น การเดินทาง  การอ่านป้ายประกาศ   

การกรอกแบบฟอร์มในเอกสารต่าง ๆ  การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาพม่า 
 

3000-9215 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2 - 0 - 2 

(Khmer Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเขมร 

2.  สามารถนาํภาษาเขมรไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเขมรในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาเขมรจากส่ือโสตทศัน ์

2.   พูดโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆในชีวิตประจาํวนั 

3.   อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือโสตทศัน์ 

4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

5.  ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกบั  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ

ไวยากรณ์   ฝึกฟังและพูดภาษาเขมร   ฝึกเขียนและอ่านคาํและประโยค เร่ืองสั้น ๆ    การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาเขมร 

 

 

 



78 
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3000-9216 การสนทนาภาษาเขมรสําหรับการทาํงาน 2 - 0 - 2 

(Khmer Conversation for Work) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเขมรสาํหรับการทาํงาน 

2.  สามารถนาํภาษาเขมรไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเขมรในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาเขมรจากส่ือโสตทศัน ์

2.   พูดโตต้อบตามสถานการณ์ในการทาํงาน  

3.   อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามทีกาํหนด 

4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

5.  ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับ  การฟังและพูดภาษาเขมร   ฝึกการอ่านและเขียนประโยค  เร่ืองสั้ น ๆ   การสนทนา

สถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ  การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและ ผูอ่ื้น การเดินทาง   การอ่านป้ายประกาศ 

และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาเขมร 
 

3000-9217 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2 - 0 - 2 

(Lao Language and Culture)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมของประเทศลาว 

2.    สามารถนาํภาษาลาวไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3.   ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาลาวในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาลาวจากส่ือโสตทศัน ์

3.   พูดโตต้อบในสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั 

4.   อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆจากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 

5.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

6.  ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

 

คําอธิบายรายวิชา 
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ศึกษาเก่ียวกบั  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ

ไวยากรณ์   ฝึกฟังและพูดภาษาลาว   ฝึกเขียนและอ่านคาํและประโยค เร่ืองสั้น ๆ  การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาลาว 
 

3000-9218 การสนทนาภาษาลาวเพ่ือการทํางาน    2 - 0 - 2 

(Lao Conversation for Work)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1.   มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาลาวสาํหรับการทาํงาน 

2.   สามารถนาํภาษาลาวไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3.   ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาลาวในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาลาวจากส่ือโสตทศัน ์

2.   พูดโตต้อบตามสถานการณ์การทาํงาน 

3.   อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ จากส่ือโสตทศัน ์

4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

5.  ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับ การฟังและพูดภาษาลาว   ฝึกการอ่านและเขียนประโยค  เร่ืองสั้ น ๆ  การสนทนา

สถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ  การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น การเดินทาง   การอ่านป้ายประกาศ 

และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาลาว 
 

3000-9219 ภาษาและวฒันธรรมฟิลปิปินส์    2 - 0 - 2 

(Filipino Language and Culture)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมของประเทศฟิลิปปินส์ 

2.   สามารถนาํภาษาฟิลิปิโนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาฟิลิปิโนในชีวิตประจาํวนั 
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สมรรถนะรายวชิา 

1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาฟิลิปิโนจากส่ือโสตทศัน ์

2.   พูดโตต้อบตามสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั 

3.   อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือโสตทศัน์ 

4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

5.  ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกบั  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ

ไวยากรณ์   ฝึกฟังและพูดภาษาฟิลิปิโน  ฝึกเขียนและอ่านคาํและประโยค เร่ืองสั้น ๆ  การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาฟิลิปิโน 
 

3000-9220 การสนทนาภาษาฟิลปิิโนสําหรับการทํางาน 2 - 0 - 2 

(Filipino Conversation for Work)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาฟิลิปิโนสาํหรับการทาํงาน 

2.  สามารถนาํภาษาฟิลิปิโนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาฟิลิปิโนในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาฟิลิปิโนจากส่ือโสตทศัน ์

2.   พูดโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทาํงาน 

3.   อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด 

4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

5.  ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกบั  การฟังและพูดภาษาฟิลิปิโน   ฝึกการอ่านและเขียนประโยค  เร่ืองสั้ น ๆ  การสนทนา

สถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ  การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น การเดินทาง   การอ่านป้ายประกาศ   

การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาฟิลิปิโน 
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3000-9221 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2 - 0 - 2 

(Russian Language and Culture)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมของประเทศรัสเซีย 

2.   สามารถนาํภาษารัสเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3.   ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษารัสเซียในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  ฟังและออกเสียงคาํ  ประโยคภาษารัสเซียจากส่ือโสตทศัน ์

2.   พูดโตต้อบในสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั 

3.   อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 

4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

5.  ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกบั ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ

ไวยากรณ์   ฝึกฟังและพูดภาษารัสเซีย  ฝึกเขียนและอ่านคาํและประโยค เร่ืองสั้น ๆ    การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษารัสเซีย 
 

3000-9222 การสนทนาภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน 2 - 0 - 2 

(Russian Conversation for Work)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษารัสเซียสาํหรับการทาํงาน 

2.  สามารถนาํภาษารัสเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษารัสเซียในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษารัสเซียจากส่ือโสตทศัน ์

2.   พูดโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆในการทาํงาน 

3.   อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด 

4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

5.  ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

 

คําอธิบายรายวิชา 
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ศึกษาเก่ียวกับ  การฟังและพูดภาษารัสเซีย  การอ่านและเขียนประโยค  เร่ืองสั้ น ๆ  การสนทนา

สถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ  การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น  การเดินทาง  การอ่านป้ายประกาศ 

และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษารัสเซีย 
 

3000-9223 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2 - 0 - 2 

(German Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจภาษาและวฒันธรรมของประเทศเยอรมนั 

2. สามารถนาํภาษาเยอรมนัไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  ฟังและออกเสียงคาํ  ประโยคภาษาเยอรมนัจากส่ือโสตทศัน ์

2.   พูดโตต้อบตามสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนั 

3.   อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 

4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

5.  ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกบั  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ

ไวยากรณ์   การฟังและพูดภาษาเยอรมนั  การเขียนและการอ่านคาํและประโยค เร่ืองสั้น ๆ  การสนทนาสถานการณ์

ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาเยอรมนั 
 

3000-9224 การสนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน 2 - 0 - 2 

(German Conversation for Work) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเยอรมนัเพ่ือการทาํงาน 

2.  สามารถนาํภาษาเยอรมนัไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเยอรมนัในชีวิตประจาํวนั การทาํงานและการศึกษาต่อ 
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สมรรถนะรายวชิา 

1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาเยอรมนัจากส่ือโสตทศันจ์ากส่ือโสตทศัน ์

2.   พูดโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทาํงาน 

3.   อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ  

4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

5.  ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกบั  การฟังและพูดภาษาเยอรมนั  การอ่านคาํและเขียนประโยค  เร่ืองสั้ น ๆ  การสนทนา

สถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ  การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง  ผูอ่ื้น และสถานท่ี   การอ่านป้ายประกาศ 

และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาเยอรมนั 
 

3000-9225 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส                              2 - 0 - 2 

(French language and Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. มีความรู้ความเขา้ใจภาษาและวฒันธรรมของประเทศฝร่ังเศส 

2. เพ่ือใหส้ามารถนาํภาษาฝร่ังเศสไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาฝร่ังเศสในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1.   ฟังและออกเสียงคาํ ประโยคภาษาฝร่ังเศสจากส่ือโสตทศัน ์

2.   พูดโตต้อบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3.   อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 

4.  ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

5.  ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกบั  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรม ระบบเสียงและระบบ

ไวยากรณ์ การฟังและพูดภาษาฝร่ังเศส  การเขียนและอ่านคาํและประโยค เร่ืองสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในชีวิตประจาํวนั   การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาฝร่ังเศส 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 (เพ่ิมเติม พ.ศ.2559) หมวดวชิาเลือกเสรี 

3000-9226 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสสําหรับการทํางาน                           2 - 0 - 2 

(French Conversation for Work)  

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาฝร่ังเศสเพ่ือการทาํงาน 

2.  สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

3.  ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาฝร่ังเศสในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  ฟังและออกเสียงคาํ ประโยค ภาษาฝร่ังเศสจากส่ือโสตทศัน ์

2.  พูดโตต้อบตามสถานการณ์ในการทาํงาน 

3.  อ่านและเขียนประโยค ขอ้ความต่าง ๆ ตามท่ีกาํหนด 

4. ใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลกัฐานการ 

     เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการฟังและพูดภาษาฝร่ังเศส   การอ่านและเขียนประโยค  เร่ืองสั้ น ๆ    การสนทนา

สถานการณ์การทาํงานอาชีพต่าง ๆ  การถามตอบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง  ผูอ่ื้น และสถานท่ี   การอ่านป้ายประกาศ 

และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาฝร่ังเศส 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557(เพ่ิมเติม พ.ศ.259) กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557 

(เพ่ิมเติม พ.ศ.2559) 

 

3000-2001 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 1 0 - 2 - 0 

3000-2002 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 2 0 - 2 - 0 

3000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 3 0 - 2 - 0 

3000-2004 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 4 0 - 2 - 0 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557(เพ่ิมเติม พ.ศ.259) กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

 

3000-200X กจิกรรมองค์การวชิาชีพ … 0 - 2 - 0 

 (Vocational Activities ..) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ  เพ่ือพฒันาตน  องคก์ร 

ชุมชนและสงัคม 

2. วางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวิชาชีพ 

2. วางแผนและดาํเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์

ของกิจกรรม 

3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  

4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเก่ียวกบั กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  กิจกรรมพฒันาทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ 

เพ่ือพฒันาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันา

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  การใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยในการจดัและ

ร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 
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