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หลักการของหลักสู ตร
1. เป็ นหลักสู ตรระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง เพื่อพัฒนากําลังคนระดับเทคนิ คให้มีสมรรถนะ
มีคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติและ
แผนการศึกษาแห่ งชาติ ทั้งในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
2. เป็ นหลักสูตรที่เปิ ดโอกาสให้เลือกเรี ยนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะด้วยการปฏิบตั ิจริ ง สามารถเลือก
วิธีการเรี ยนตามศักยภาพและโอกาสของผูเ้ รี ยน เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนสามารถเทียบโอนผลการเรี ยน
สะสมผลการเรี ยน เทียบความรู ้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการและ
สถานประกอบอาชีพอิสระ
3. เป็ นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู ้เต็มภูมิ ปฏิบตั ิได้จริ ง
มีความเป็ นผูน้ าํ และสามารถทํางานเป็ นหมู่คณะได้ดี
4. เป็ นหลักสู ตรที่สนับสนุนการประสานความร่ วมมือในการจัดการศึกษาร่ วมกัน ระหว่างหน่วยงานและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
5. เป็ นหลักสูตรที่เปิ ดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น มีส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสู ตรให้ตรงตาม
ความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ.2559)

2

จุดหมายของหลักสู ตร
1. เพื่อให้มีความรู ้และทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรื อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อให้มีทกั ษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู ้ ทักษะจากศาสตร์ ต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
4. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมัน่ ใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองค์กร สามารถทํางาน
เป็ นหมู่คณะได้ดี และมีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรี ยนวิชาชีพ
5. เพื่อให้มีปัญญา ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการ การตัดสิ นใจและ
การแก้ปัญหา รู ้จกั แสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกต์ใช้ความรู ้ในการสร้างงาน
ให้สอดคล้องกับวิชาชีพและการพัฒนางานอาชีพอย่างต่อเนื่อง
6. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินยั มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่ างกายและจิตใจ
เหมาะสมกับการปฏิบตั ิในอาชีพนั้น ๆ
7. เพื่อให้เป็ นผูม้ ีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด ทั้งในการทํางาน
การอยูร่ ่ วมกัน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว องค์กร ท้องถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม
เข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักในปั ญหาและความสําคัญของ
สิ่ งแวดล้อม
8. เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็ นกําลังสําคัญ
ในด้านการผลิตและให้บริ การ
9. เพื่อให้เห็นคุณค่าและดํารงไว้ซ่ ึ งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ ปฏิบตั ิตนในฐานะพลเมืองดี
ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
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หลักเกณฑ์ การใช้ หลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรนี้ ผูเ้ รี ยนสามารถลงทะเบียนเรี ยนได้ทุกวิธีเรี ยนที่กาํ หนด
และนําผลการเรี ยนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่ วมกันได้ สามารถเทียบโอนผลการเรี ยน และขอเทียบความรู ้และ
ประสบการณ์ได้
1.2 การจัดการเรี ยนการสอนเน้นการปฏิบตั ิจริ ง สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้หลากหลายรู ปแบบ
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะในวิชาการที่สัมพันธ์กบั วิชาชีพในการวางแผน แก้ปัญหา
และจัดการทรั พยากรในการดําเนิ นงานได้อย่างเหมาะสม มีส่วนร่ วมในการพัฒนาวิชาการ ริ เริ่ มสิ่ งใหม่
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ้ ื่นและหมู่คณะ เป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงานที่ซบั ซ้อนหรื อจัดการงานผูอ้ ื่น
มี ส่ ว นร่ ว มที่ เ กี่ ย วกับ การวางแผน การประสานงานและการประเมิ น ผล รวมทั้ง มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสยั ที่เหมาะสมในการทํางาน

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน
2.1 การจัดการศึกษาในระบบปกติสาํ หรับผูเ้ ข้าเรี ยนที่สาํ เร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หรื อเที ยบเท่ าในประเภทวิชาและสาขาวิชาตามที่ หลักสู ตรกําหนด ใช้ระยะเวลา 2 ปี การศึ กษา
ส่ วนผูเ้ ข้าเรี ยนที่สาํ เร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า และผูเ้ ข้าเรี ยนที่สาํ เร็ จการศึกษา
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) หรื อเทียบเท่าต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กาํ หนด ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 3 ปี การศึกษา
2.2 การจัดเวลาเรี ยนให้ดาํ เนินการ ดังนี้
2.2.1 ในปี การศึกษาหนึ่ ง ๆ ให้แบ่งภาคเรี ยนออกเป็ น 2 ภาคเรี ยนปกติหรื อระบบทวิภาค
ภาคเรี ยนละ 18 สัปดาห์ โดยมีเวลาเรี ยนและจํานวนหน่วยกิตตามที่กาํ หนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อ
สถาบันอาจเปิ ดสอนภาคเรี ยนฤดูร้อนได้อีกตามที่เห็นสมควร
2.2.2 การเรี ยนในระบบชั้นเรี ยน ให้สถานศึ กษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันเปิ ดทําการสอน
ไม่นอ้ ยกว่าสัปดาห์ละ 5 วัน ๆ ละไม่เกิน 7 ชัว่ โมง โดยกําหนดให้จดั การเรี ยนการสอนคาบละ 60 นาที
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3. หน่ วยกิต
ให้มีจาํ นวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตร ระหว่าง 83 - 90 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ดงั นี้
3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปราย ไม่นอ้ ยกว่า 18 ชัว่ โมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.2 รายวิชาปฏิบตั ิที่ใช้เวลาในการทดลองหรื อฝึ กปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการ ไม่นอ้ ยกว่า 36 ชัว่ โมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.3 รายวิชาปฏิบตั ิที่ใช้เวลาในการฝึ กปฏิบตั ิในโรงฝึ กงานหรื อภาคสนาม ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.4 รายวิชาที่ใช้ในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.5 การฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรื อแหล่งวิทยาการ ไม่นอ้ ยกว่า 320 ชัว่ โมง
เท่ากับ 4 หน่วยกิต
3.6 การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต

4. โครงสร้ าง
โครงสร้างของหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 แบ่งเป็ น 3 หมวดวิชา และ
กิจกรรมเสริ มหลักสูตร ดังนี้
4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
4.1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร
1) กลุ่มวิชาภาษาไทย
2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
4.1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
2) กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
4.1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต
1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
4.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
4.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
4.2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
4.2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
4.4 กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
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จํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลักสู ตร ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในโครงสร้างของ
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถ
จัดตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร และหรื อพัฒนาได้ตามความเหมาะสมตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องกําหนดรหัสวิชา
จํานวนหน่วยกิตและจํานวนชัว่ โมงเรี ยนตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสูตร

5. การฝึ กประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ
เป็ นการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ โ ดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบัน
กับภาคการผลิตและหรื อภาคบริ การ หลังจากที่ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ภาคทฤษฎีและการฝึ กหัดหรื อฝึ กปฏิบตั ิเบื้องต้น
ในสถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันแล้วระยะเวลาหนึ่ ง ทั้งนี้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ จาก
ประสบการณ์จริ ง ได้สัมผัสกับการปฏิบตั ิงานอาชีพ เครื่ องมือเครื่ องจักร อุปกรณ์ที่ทนั สมัย และบรรยากาศ
การทํางานร่ วมกัน ส่ งเสริ มการฝึ กทักษะการสื่ อสาร การใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ
การเผชิญสถานการณ์ ซึ่ งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนทําได้ คิดเป็ น ทําเป็ นและเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนเกิด
ความมั่น ใจและเจตคติ ที่ ดี ใ นการทํา งานและการประกอบอาชี พ อิ ส ระโดยการจัด ฝึ กประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพต้องดําเนินการ ดังนี้
5.1 สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีการฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ ในรู ปของ
การฝึ กงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานของรัฐ โดยใช้เวลารวมไม่นอ้ ยกว่า
320 ชัว่ โมง กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต โดยให้นาํ รายวิชาในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพที่ตรงหรื อสัมพันธ์กบั
ลักษณะงานไปเรี ยนหรื อฝึ กในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานของรัฐได้ โดยใช้เวลารวมกับ
การฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคเรี ยน
5.2 การตัดสิ นผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยน ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น

6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็ นรายวิชาที่เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการความรู ้ ทักษะและประสบการณ์
จากสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองตามความถนัดและความสนใจในลักษณะงานวิจยั ตั้งแต่การเลือก
หัวข้อหรื อเรื่ องที่จะศึกษาค้นคว้า การวางแผน การกําหนดขั้นตอนการดําเนิ นการ การดําเนินงาน การประเมินผล
และการจัดทํารายงาน ซึ่ งอาจทําเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั ลักษณะของโครงการนั้น ๆ
โดยการจัดทําโครงการดังกล่าวต้องดําเนินการ ดังนี้
6.1 สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อสถาบัน ต้อ งจัด ให้ผูเ้ รี ย นจัด ทํา โครงการพัฒ นาทัก ษะวิชาชี พ
ในภาคเรี ยนที่ 3 และหรื อภาคเรี ยนที่ 4 รวมจํานวน 4 หน่ วยกิต ใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า 216 ชัว่ โมง
ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีชวั่ โมงเรี ยน 4 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ กรณี ที่ใช้รายวิชาเดียว
หากจัด ให้ มี โ ครงการพัฒ นาทัก ษะวิ ช าชี พ 2 รายวิ ช า คื อ โครงการ 1 และโครงการ 2
ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันจัดให้มีชวั่ โมงเรี ยนต่อสัปดาห์ที่เทียบเคียงกับเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้น
6.2 การตัดสิ นผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยน ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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7. การศึกษาระบบทวิภาคี
การศึกษาระบบทวิภาคีเป็ นรู ปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดจากข้อตกลงร่ วมกันระหว่างสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรื อสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ โดยผูเ้ รี ยนใช้เวลาส่ วนหนึ่ ง
ในสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบัน และเรี ย นภาคปฏิ บ ัติ ใ นสถานประกอบการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่ วยงานของรั ฐ เพื่อให้การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและ
พัฒนากําลังคนที่ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ตามจุดหมายของหลักสู ตร สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
ต้องนํารายวิชาทวิภาคีในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก ไปร่ วมกําหนดรายละเอียดของรายวิชา ได้แก่ จุดประสงค์
รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คําอธิ บายรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกับลักษณะงาน
ของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งสมรรถนะวิชาชีพของสาขางาน พร้อมจัดทํา
แผนฝึ กอาชีพ การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชา ทั้งนี้ อาจนํารายวิชาชีพอื่นในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไปจัดร่ วมด้วยก็ได้
จํานวนหน่วยกิตและจํานวนชัว่ โมงที่ใช้ฝึกอาชีพของแต่ละรายวิชาทวิภาคีให้เป็ นไปตามที่หลักสู ตร
กําหนด และให้รายงานการพัฒนารายวิชาให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ

8. การเข้ าเรียน
ผูเ้ ข้าเรี ยนต้องมีพ้นื ความรู ้และคุณสมบัติ ดังนี้
8.1 พื้นความรู ้
สําเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อเทียบเท่า หรื อสําเร็ จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
ผูเ้ ข้าเรี ยนที่สาํ เร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า และผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กาํ หนด ต้องเรี ยนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
ให้ครบตามที่ระบุไว้ในหลักสู ตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา
การเรี ยนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในหลักสู ตร สาขาวิชา
และการตัด สิ น ผลการเรี ย นให้ เ ป็ นไปตามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว่ า ด้ว ยการจัด การศึ ก ษาและ
การประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
8.2 คุณสมบัติ
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าเรี ยน ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

9. การประเมินผลการเรียน
เน้นการประเมินสภาพจริ ง ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ.2559)
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10. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริ มหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ทุกภาคเรี ยน เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม ระเบียบวินยั ของตนเอง
การต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด ส่ งเสริ มการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์การทํางาน ปลูกฝังจิตสํานึ ก
และเสริ มสร้างการเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ใช้กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น
รวมทั้งการทะนุบาํ รุ งขนบธรรมเนี ยมประเพณี อนั ดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ประเมินผลและปรับปรุ ง
การทํางาน ทั้งนี้ สําหรับนักเรี ยนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้เข้าร่ วมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น
10.2 การประเมินผลกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตร ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

11. การจัดแผนการเรียน
การจัด ทํา แผนการเรี ย น เป็ นการกํา หนดรายวิ ชาตามโครงสร้ า งหลัก สู ต รที่ จ ะดํา เนิ น การสอน
ในแต่ละภาคเรี ยน โดยจัดอัตราส่ วนการเรี ยนรู ้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบตั ิในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ประมาณ
40 : 60 ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะหรื อกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
11.1 จัดรายวิชาในแต่ละภาคเรี ยน โดยคํานึงถึงรายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนตามลําดับก่อน-หลัง ความง่าย-ยาก
ของรายวิ ช า ความต่ อเนื่ อ งและเชื่ อ มโยงสัม พัน ธ์ กัน ของรายวิ ช า รวมทั้ง รายวิช าที่ ส ามารถบูร ณาการ
จัดการศึกษาร่ วมกัน เพื่อเรี ยนเป็ นงานและหรื อชิ้นงานในแต่ละภาคเรี ยน
11.2 จัดให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกเรี ยนรายวิชาชี พเลือกและวิชาเลือกเสรี ตามความถนัด ความสนใจ
เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพหรื อศึกษาต่อ
11.3 รายวิชาทวิภาคี หรื อการนํารายวิชาไปเรี ยนและฝึ กในสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการ
ให้ประสานงานร่ วมกับสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการ เพื่อพิจารณากําหนดรายวิชาหรื อกลุ่มวิชาที่ตรงกับ
ลักษณะงานของสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการนั้น ๆ
11.4 รายวิชาโครงการ สามารถจัดให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาที่ 3 หรื อ 4 ครั้งเดียว
จํานวน 4 หน่ วยกิ ต หรื อจัดให้ลงทะเบี ยนเรี ยนเป็ น 2 ครั้ ง คือ ภาคการศึกษาที่ 3 และภาคการศึกษาที่ 4
รวม 4 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น ๆ
11.5 กิจกรรมเสริ มหลักสูตร ให้กาํ หนดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรไว้ในแต่ละภาคเรี ยน โดยนักศึกษา
ต้องเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
11.6 จํานวนหน่ วยกิตรวมในแต่ละภาคเรี ยน ในแต่ละภาคเรี ยนปกติสาํ หรับการลงทะเบียนเต็มเวลา
ให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส่ วนการลงทะเบียนเรี ยนในภาคฤดูร้อน
ให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิ น 12 หน่ วยกิ ต ทั้งนี้ เวลาในการจัดการเรี ยนการสอนโดยเฉลี่ย ไม่ควรเกิ น
35 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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12. การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
12.1 ได้รายวิชาและจํานวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และ
หมวดวิชาเลือกเสรี ครบถ้วนตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรี ยน
ที่สถานศึกษากําหนด
12.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 2.00
12.3 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
12.4 ได้เ ข้า ร่ ว มปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมเสริ ม หลัก สู ต รและ “ผ่า น” ทุ ก ภาคเรี ย น ตามแผนการเรี ย น
ที่สถานศึกษากําหนด

13. การพัฒนารายวิชาในหลักสู ตร
13.1 หมวดวิชาทักษะชี วิต สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม
ในแต่ละกลุ่มวิชาของหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจําแนกเป็ นรายวิชาหรื อลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้
โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ในสัดส่ วนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ของกลุ่มวิชานั้น ๆ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต
13.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชี พ สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถปรับปรุ งรายละเอียด
ของรายวิ ช าในกลุ่ ม ทัก ษะวิ ช าชี พ เฉพาะในแผนการจัด การเรี ย นรู ้ และหรื อ พัฒ นารายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม
ในกลุ่มทักษะวิชาชี พเลือกได้ โดยพิจารณาจากจุดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชี พสาขาวิชา
ตลอดจนความชํา นาญเฉพาะด้า นของสถานประกอบการหรื อ สภาพยุท ธศาสตร์ ข องภู มิ ภ าค เพื่ อ เพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
13.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมได้
ตามความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ ชุ มชน ท้องถิ่ น หรื อสภาพยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และหรื อเพื่อการศึกษาต่อ
ทั้งนี้ การกําหนดรหัสวิชา จํานวนหน่วยกิตและจํานวนชัว่ โมงเรี ยนให้เป็ นไปตามที่หลักสู ตรกําหนด
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14. การปรับปรุงแก้ ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและการอนุมตั หิ ลักสู ตร
14.1 การพัฒนาหลักสู ตรหรื อการปรับปรุ งสาระสําคัญของหลักสู ตรตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ให้เป็ นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา สถาบัน
การอาชีวศึกษา หรื อสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.2 การอนุมตั ิหลักสูตร ให้เป็ นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.3 การประกาศใช้หลักสูตร ให้ทาํ เป็ นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
14.4 การพัฒนารายวิชาหรื อกลุ่มวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถดําเนิ นการได้
โดยต้องรายงานให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ

15. การประกันคุณภาพหลักสู ตร
ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชดั เจน อย่างน้อยประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ
15.1 คุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
15.2 การบริ หารหลักสู ตร
15.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
15.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน
ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดให้มีการประเมิน
เพื่อพัฒนาหลักสู ตรที่อยูใ่ นความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 5 ปี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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การกําหนดรหัสวิชา
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
1 2 3 4 - 5 6 7 8

ชื่อวิชา
ลําดับที่วิชา 01-99

สาขาวิชา/วิชาเรียนร่วม

กลุ่มวิชา

วิชาเรียนร่วม
หมวดวิชาทักษะชีวิต

11 กลุ่มวิชาภาษาไทย
12 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
13 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
14 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
15 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
16 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 17 ทักษะการคิดฯ
17-19 กลุ่มวิชาบูรณาการ 18 ทักษะทางสังคมฯ
19 ทักษะชีวิต
20 กลุ่มกิจกรรม
9X กลุ่มวิชาเลือกเสรี

3 0 0 1

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

10 กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสูตร (การจัดการอาชีพ)
20 กลุ่มวิชาเรียนร่วมหลักสูตร (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

3 X 0 0

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

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

3 X X X

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

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

3 0 0 0

- รายวิชาพัฒนาโดยส่วนกลาง

* รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา

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

6
7
8
9

ประเภทวิชาประมง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
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หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
พุทธศักราช 2557
(เพิม่ เติม พ.ศ.2559)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่ างเทคนิคระบบขนส่ งทางราง

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะด้านการสื่ อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา และ
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริ หารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
ของงานอาชี พ ที่ สั ม พัน ธ์ เ กี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นาวิ ช าชี พ ระบบขนส่ ง ทางราง ให้ ท ัน ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุ่มงานพื้นฐานเทคโนโลยีระบบขนส่ ง
ทางราง
4. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานตรวจการณ์และตรวจสอบรางรถไฟ
5. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานติดตั้ง ถอดประกอบรางรถไฟและอุปกรณ์ประกอบ
6. เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บ ัติ ง านซ่ อ มบํา รุ ง รางรถไฟรวมทั้ง การใช้ค วามรู ้ แ ละทัก ษะเป็ นพื้ น ฐาน
ในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
7. เพื่ อ ให้ มี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ งานอาชี พ มี ค วามคิ ด ริ เริ่ มสร้ า งสรรค์ ซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต มี ร ะเบี ย บวิ นั ย
เป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่ งทางราง ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ได้แก่
1.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเช่น ความเสี ยสละ ซื่ อสัตย์สุจริ ต กตัญญูกตเวที
อดกลั้น ละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน มีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม เป็ นต้น
1.2 ด้ า นพฤติ ก รรมลัก ษณะนิ สั ย ได้ แ ก่ ค วามมี วิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบ ความรั ก สามัค คี
มีมนุษย์สมั พันธ์ เชื่อมัน่ ในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ปฏิบตั ิงานโดยคํานึ งถึงความปลอดภัยอา
ชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อมเป็ นต้น
1.3 ด้านทักษะทางปั ญญา เช่น ความรู ้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่ รู ้ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็ นต้น
2. ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป ได้แก่
2.1 สื่ อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2.2 แก้ไขปั ญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานอาชีพและการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
2.4 ประยุกต์ใช้ความรู ้ทกั ษะประสบการณ์และเทคโนโลยีเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนางานอาชีพ
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
การบริ หารงานคุณภาพการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อมและหลักความปลอดภัย
3.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3.3 เขียนแบบอ่านแบบงานติดตั้งและซ่อมบํารุ งระบบขนส่ งทางราง
สาขางานซ่ อมบํารุงทางรถไฟ (Railway Infrastructure Maintenance)
3.4 ตรวจการณ์ตรวจสอบสอบรางรถไฟและอุปกรณ์
3.5 ซ่อมบํารุ งระบบขนส่ งทางราง
3.6 ติดตั้ง ถอดประกอบรางรถไฟและอุปกรณ์
3.7 บํารุ งรักษารางรถไฟและอุปกรณ์
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งพุทธศักราช 2557
(เพิม่ เติม พ.ศ.2559)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่ างเทคนิคระบบขนส่ งทางราง
ผูส้ ําเร็ จการศึ กษาตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติ ม พ.ศ.2559)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่ งทางราง จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ
รวมไม่นอ้ ยกว่า 83 หน่วยกิต และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1.หมวดวิชาทักษะชีวติ
ไม่ น้อยกว่ า 21 หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร
(ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 56 หน่ วยกิต
(15 หน่วยกิต)
(21 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
(4 หน่วยกิต)
(4 หน่วยกิต)
ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

4.กิจกรรมเสริมหลักสู ตร(2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่ า 83 หน่ วยกิต
โครงสร้างนี้ สาํ หรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ ากําลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิ กส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิ กส์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ หรื อเทียบเท่า
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สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรื อสาขาวิชาอื่น
หรื อมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรื อเทียบเท่าที่ไม่มีพ้ืนฐานวิชาชีพ จะต้องเรี ยนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพต่อไปนี้
รหัสวิชา
3100-0001
3100-0002
3100-0003
3100-0004
3100-0006
3100-0007
3100-0008

ชื่อวิชา
งานเทคนิคพื้นฐาน
เขียนแบบเทคนิค
งานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
วัสดุช่าง
งานชิ้นส่ วนเครื่ องกลทัว่ ไป
งานเชื่อมและโลหะแผ่น
งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

1. หมวดวิชาทักษะชีวติ

ท-ป-น
0-6-2
1-3-2
1-3-2
2-0–2
1-3-2
1-3-2
1-2-2

ไม่ น้อยกว่ า 21หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนในลักษณะเป็ นรายวิชา หรื อลักษณะบูรณาการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวิชา เพื่อพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการปรั บตัวและดําเนิ นชี วิตในสังคมสมัยใหม่ เห็ นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน
มีความใฝ่ รู ้ แสวงหาและพัฒนาความรู ้ใหม่ มีความสามารถในการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา
และการจัดการ มีทกั ษะในการสื่ อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น มีคุณธรรม
จริ ยธรรม มนุ ษยสัมพันธ์ รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในสัดส่ วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุ
จุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต รวมไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร (ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย(ไม่นอ้ ยกว่า 3หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1101
ภาษาไทยเพื่อสื่ อสารในงานอาชีพ
3000-1102
การเขียนเชิงวิชาชีพ
3000-1103
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน
3000-1104
การพูดเพื่อสื่ อสารงานอาชีพ
3000-1105
การเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน
3000*1101 ถึง 3000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทย
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*
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1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ(ไม่นอ้ ยกว่า 6หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุรกิจและสังคม
3000-1202
กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3000-1203
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบตั ิงาน
3000-1204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
3000-1205
การเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์
3000-1206
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3000-1207
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3000-1208
ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
3000-1209
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม
3000*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1301
วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้ าและการสื่ อสาร
3000-1302
วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่ องกลและการผลิต
3000-1312
การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
3000-1313
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3000-1314
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ
3000-1315
ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3000-1317
การวิจยั เบื้องต้น
3000*1301 ถึง 3000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
3-0-3
*-*-*
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1.2.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1401
คณิ ตศาสตร์เพือ่ พัฒนาทักษะการคิด
3000-1402
คณิ ตศาสตร์อุตสาหกรรม
3000-1404
คณิ ตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
3000-1406
แคลคูลสั พื้นฐาน
3000-1408
สถิติและการวางแผนการทดลอง
3000-1409
การคิดและการตัดสิ นใจ
3000*1401 ถึง 3000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.3 กลุ่มทักษะทางสั งคมและการดํารงชีวติ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3.1 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1501
ชีวิตกับสังคมไทย
3000-1502
เศรษฐกิจพอเพียง
3000-1503
มนุษย์สมั พันธ์กบั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3000-1504
ภูมิฐานถิ่นไทย
3000-1505
การเมืองการปกครองของไทย
3000*1501 ถึง 3000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม

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

1.3.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3000-1601
3000-1602
3000-1603
3000-1604
3000-1605
3000-1606
3000-1607

ชื่อวิชา
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุ ขภาพและสังคม
การบริ หารจัดการสุ ขภาพเพือ่ ภาวะผูน้ าํ
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
เทคนิคการพัฒนาสุ ขภาพในการทํางาน
สุ ขภาพชุมชน
การคิดอย่างเป็ นระบบ
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-0-2
2-0–2
2-0-2
0-2-1
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1608
พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
3000-1609
ลีลาศเพื่อการสมาคม
3000-1610
คุณภาพชีวิตเพื่อการทํางาน
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ (Vocational Skils Courses)

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1
1-0-1
*-*-*

ไม่ น้อยกว่ า 56 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (15 หน่วยกิต)
(Basic Vocational Skills Courses)
รหัสวิชา
(Code)
3001-1001
3001-2001
3133-1001
3133-1002
3133-1003

ชื่อวิชา
(Title)
การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
การเขียนแบบทางรถไฟ
(Railway drawing)
การเดินรถไฟพื้นฐาน
(Basic safety elements for railway operation)
พื้นฐานการจัดเก็บและขนถ่ายวัสดุทางรถไฟ
(Basic knowledge of storage and transportation of materials)

ท-ป-น
(T - P - C)
3-0-3
2-2–3
1-6-3
3- 0 - 3
3- 0 - 3

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (22 หน่วยกิต)
(Specialized Vocational Skills Courses )
รหัสวิชา
(Code)
3133-2001
3133-2002
3133-2003
3133-2004

ชื่อวิชา
(Title)
งานฝึ กพื้นฐานซ่อมทางรถไฟ
(Processing of materials)
เทคโนโลยีทางรถไฟ
(Track technology)
อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
(Health and Safety, environmental,legal)
วัสดุศาสตร์ทางรถไฟ
(Material science used in track work)

ท-ป-น
(T - P – C)
1-3-2
3-0-3
2-0-2
2-0-2
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รหัสวิชา
(Code)
3133-2005
3133-2006
3133-2007
3133-2008

ชื่อวิชา
(Title)
เครื่ องมือและเครื่ องจักรงานซ่อมบํารุ งราง
(Machinery andequipment for track maintenance)
งานเชื่อมทางรถไฟและอุปกรณ์ประกอบ
(Welding and equipment)
การบํารุ งรักษาเชิงป้ องกัน
(Preventive Maintenance)
อาณัติสญ
ั ญาณและโทรคมนาคม
(Signaling and Telecommunication)

ท-ป-น
(T - P - C)
1-6-3
1–6-3
3-0-3
3-0-3

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกตามที่กาํ หนด
(Elective Vocational Skills Courses)
สาขางานซ่ อมบํารุ งทางรถไฟ ( Railway Infrastructure Maintenance)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
(Code)
(Title)
(T - P - C)
3133-2101
การบํารุ งรักษาทางรถไฟ
1-6–3
(Track maintenance)
3133-2102
การเชื่อมทางรถไฟ
1-6-3
(Track Welding)
3133-2103
การควบคุมคุณภาพซ่อมทางรถไฟ
1-6-3
(Quality control)
3133-2104
อุปกรณ์เสริ มบนรางรถไฟ
1-6-3
(Special devices on track)
3133-2105
การบริ การและซ่อมแซมเครื่ องมือซ่อมทางรถไฟ
1-3-2
(Service and basic repair of machinery)
3133*2101 ถึง 3133*2199 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ * - * - *
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
(Courses on specialized aspects of the establishment)
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รายวิชาทวิภาคี (Dual Vocational Education)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
(Code)
(Title)
3133-5101
งานซ่อมบํารุ งทางรถไฟ 1
(Railway Infrastructure Maintenance Practice 1)
3133-5102
งานซ่อมบํารุ งทางรถไฟ 2
(Railway Infrastructure Maintenance Practice 2)
3133-5103
งานซ่อมบํารุ งทางรถไฟ 3
(Railway Infrastructure Maintenance Practice 3)
3133-5104
งานซ่อมบํารุ งทางรถไฟ 4
(Railway Infrastructure Maintenance Practice 4)
3133-5105
งานซ่อมบํารุ งทางรถไฟ …
(Railway Infrastructure Maintenance Practice …)

ท-ป-น
(T - P - C)
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาร่ วมวิเคราะห์
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนดจุดประสงค์รายวิชา
สมรรถนะรายวิชาและคําอธิ บายรายวิชา ที่สอดคล้องกันระหว่างสมรรถนะวิชาชี พสาขางานกับลักษณะ
การปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ รวมทั้งจํานวนหน่ วยกิ ตและเวลาที่ใช้ในการฝึ กอาชี พในแต่ละ
รายวิชาเพื่อนําไปจัดแผนการฝึ กอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
รายวิชา ทั้งนี้ โดยให้ใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2.4 ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3133-8001 หรื อรายวิชา 3133-8002 และ 3133-8003
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3133-8001
ฝึ กงาน
3133-8002
ฝึ กงาน 1
3133-8003
ฝึ กงาน 2

ท-ป–น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่ วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3133-8501 หรื อรายวิชา 3133-8502 และ 3133-8503
รหัสวิชา
3133-8501
3133-8502
3133-8503

ชื่อวิชา
โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2

ท-ป–น
*-*-4
*-*-2
*-*-2
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า

6หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่เสนอแนะ หรื อเลือกเรี ยนจากรายวิชา
ในหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งพุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชาสาขาวิชาและหมวดวิชา
โดยต้องไม่เป็ นรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้ศึกษาโดยไม่นบั หน่วยกิตรวม
ในเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-2001
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3000-2002
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
3000-2003
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3000-2004
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
3000*2001ถึง3000*2004 กิจกรรมที่สถานศึกษาหรื อสถานประกอบการจัด

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
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วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่ างเทคนิคระบบขนส่ งทางราง
3100-0001
3100-0002
3100-0003
3100-0004
3100-0006
3100-0007
3100-0008

งานเทคนิคพื้นฐาน
เขียนแบบเทคนิค
งานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
วัสดุช่าง
งานชิ้นส่ วนเครื่ องกลทัว่ ไป
งานเชื่อมและโลหะแผ่น
งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

0-6-2
1-3-2
1-3-2
2-0–2
1-3-2
1-3-2
1-2-2
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วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
3100-0001

งานเทคนิคพืน้ ฐาน
0-6-2
(Basic Technical Practice)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ การบํารุ งรักษาเครื่ องมือและเครื่ องมือกลเบื้องต้น
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานผลิตชิ้นงานตามขั้นตอน แก้ปัญหา และนําไปประยุกต์ใช้กบั งาน
อื่นได้
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณี ตเรี ยบร้อย
ละเอียดรอบคอบ เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษา
สภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ การใช้ การบํารุ งรักษาเครื่ องมือและเครื่ องมือกลเบื้องต้นในการ
ผลิตชิ้นงาน
2. ใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือ และเครื่ องมือกลเบื้องต้น
3. ปรับแต่ง ปรับตั้ง และลับคมตัดเครื่ องมือกลในงานช่างเครื่ องกล
4. ร่ างแบบบนชิ้นงาน แปรรู ป ขึ้นรู ป ประกอบ และปรับชิ้นงานโลหะด้วยเครื่ องมือ (Hand tools)
และเครื่ องมือกลเบื้องต้นตามแบบสัง่ งาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การใช้ การบํารุ งรักษาเครื่ องมือ (Hand tools) และเครื่ องมือกลเบื้องต้น ความ
ปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน งานวัดและตรวจสอบ งานร่ างแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งาน
ลับคมตัด งานทําเกลียวงานเครื่ องมือกลเบื้องต้น และงานประกอบ
3100-0002

เขียนแบบเทคนิค
1-3-2
(Technical Drawing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่ องมือเขียนแบบ
2. สามารถเขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องต้น การบอกขนาดมิติที่ซบั ซ้อน
และแบบสัง่ งาน
3. มีเจตคติที่ดี ในการปฏิบตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั อดทน มีกิจนิสยั ในการ
ทํางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิค และการใช้เครื่ องมือเขียนแบบ
2. เขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องต้น การบอกขนาดมิติที่ซบั ซ้อน และแบบสัง่ งาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิ ค เส้น
ตัวเลขตัวอักษร มาตราส่ วน องค์ประกอบของการบอกขนาดมิติ กระดาษเขียนแบบ การใช้อุปกรณ์เขียน
แบบเบื้องต้นการเขียนเส้น มุม ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์งานช่างอุตสาหกรรม การใช้มาตราส่ วน การบอก
ขนาดมิติ การสร้างรู ปทรงเรขาคณิ ต ภาพสองมิติ ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพฉาย (Orthographic
Projection) มุมที่ 1 และมุมที่ 3 ภาพพิกทอเรี ยล (Pictorial) ภาพตัด ภาพช่วย ภาพคลี่เบื้องต้น การบอกขนาด
มิติที่ซบั ซ้อน และแบบสัง่ งาน การอ่านสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม
3100-0003

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1-3-2
(Electronic and Electrical Practice)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ า วัสดุ อุปกรณ์วงจร
ไฟฟ้ าวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ า
2. สามารถติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจรและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3. มีเจตคติที่ดี ปฏิบตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั อดทน มีกิจนิสยั ในการทํางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของทฤษฎีไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น วิธีป้องกันอันตราย
จากไฟฟ้ า
2. ใช้เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ า วัสดุ อุปกรณ์ วงจรไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
3. ติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจร ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการของทฤษฎีไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์เบื้องต้น มาตรการความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ า ทฤษฎีอิเล็กตรอน ความต้านทาน ตัวนํา ฉนวน แหล่งกําเนิดไฟฟ้ าหน่วยวัดไฟฟ้ า
การใช้เครื่ องมือวัดไฟฟ้ าเบื้องต้น สัญลักษณ์และอุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า อุปกรณ์ป้องกันและการต่อ
สายดิน การทํางานของเครื่ องใช้ไฟฟ้ าขนาดเล็ก โครงสร้าง สัญลักษณ์ คุณสมบัติ และวงจรใช้งานของตัว
ต้านทาน คาปาซิ เตอร์ อินดักเตอร์ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เอสซีอาร์ วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ หม้อแปลง
ไฟฟ้ า สวิตช์ ขั้วต่อสาย ปลัก๊ แจ๊ครี เลย์ลาํ โพง ไมโครโฟน เครื่ องมือกล หัวแร้งบัดกรี คีม ไขควง
การใช้เครื่ องมือวัดพื้นฐานที่จาํ เป็ นในทางอิเล็กทรอนิกส์มลั ติมิเตอร์ เครื่ องจ่ายกําลังงานไฟฟ้ า เครื่ องกําเนิด
สัญญาณ และออสซิลโลสโคป การประกอบ และทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2559) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

24
3100-0004

วัสดุช่าง
2-0-2
(Materials)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการจําแนกชนิดการแบ่งกลุ่มลักษณะมาตรฐาน สมบัติการใช้งานของวัสดุในงาน
อุตสาหกรรม
2. สามารถจําแนก เลือกใช้ ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติที่ดีในการทํางาน มีความละเอียดรอบคอบ คํานึงถึงความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิด แบ่งกลุ่ม ลักษณะ มาตรฐาน สมบัติการใช้งานของวัสดุในงาน
อุตสาหกรรม
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเลือกใช้ ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการตรวจสอบป้ องกันการกัดกร่ อนของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ ชนิ ด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การกัดกร่ อนและการ
ป้ องกันวัสดุชนิดต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม โลหะอโลหะ โลหะผสม อิทธิ พลของธาตุต่าง ๆ ที่มีต่อโลหะ
ผสม วัสดุเชื้อเพลิง และสารหล่อลื่น วัสดุไฟฟ้ า วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง และวัสดุสังเคราะห์ การ
ตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น
3100-0006

งานชิ้นส่ วนเครื่องกลทัว่ ไป
1-3-2
(General Machine Elements)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการถอดประกอบ การติดตั้ง และการปรับตั้ง เครื่ องมือกล
2. สามารถวางแผนปฏิบตั ิการถอดประกอบ ติดตั้ง และปรับตั้งชิ้นส่ วนยึดประสาน ชิ้นส่ วนทัว่ ไป
และชิ้นส่ วนส่ งกําลังเครื่ องมือกล
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั อดทน มีกิจนิสยั ในการ
ทํางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง เครื่ องมือกล
2. วางแผน เตรี ยมงาน ตรวจวิเคราะห์การถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง ชิ้นส่ วนยึดประสาน
ชิ้นส่ วนทัว่ ไปและชิ้นส่วนส่ งกําลังเครื่ องมือกล
3. บํารุ งรักษาชิ้นส่ วนเครื่ องกลตามหลักการการใช้งาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ช่วยถอดประกอบ การวัดและตรวจสอบ
ในงานสวม การถอดประกอบ การติดตั้งและการปรับตั้ง ความปลอดภัยทัว่ ไป การวางแผนปฏิบตั ิการ การ
ถอดประกอบชิ้นส่ วนยึดประสานและชิ้นส่ วนทัว่ ไป สลัก สกรู โบลต์และนัต หมุดยํ้า สปริ ง กลไก การถอด
ประกอบชิ้นส่ วนส่ งกําลัง เพลา ลิ่ม สไปลน์ รองลื่น ตลับลูกปื น เฟื อง สายพานและพูลเลย์ ลูกเบี้ยว คลัตช์
คัปปลิง เบรกความปลอดภัยเฉพาะงาน
3100-0007

งานเชื่อมและโลหะแผ่ น
1-3-2
(Welding and Sheet Metal)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเบื้องต้นในงานเชื่อมและโลหะแผ่น
2. สามารถเขียนแบบแผ่นคลี่ จัดเตรี ยมเครื่ องมือ อุปกรณ์ข้ ึนรู ป ประกอบงานโลหะแผ่น เตรี ยม
ชิ้นงาน งานเชื่อมไฟฟ้ า เชื่อมแก๊ส แล่นประสานแผ่นเหล็กกล้า รอยต่อชนและต่อตัวที
3. มี เจตคติที่ดีในการปฏิ บตั ิ งานอย่างประณี ตเรี ยบร้ อย มี ระเบี ยบวินัย อดทน มี กิจนิ สัยในการ
ทํางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นในงานเชื่อมและงานโลหะแผ่น
2. เขียนแบบแผ่นคลี่ จัดเตรี ยมเครื่ องมืออุปกรณ์ ขึ้นรู ป ประกอบงานโลหะแผ่นตามแบบ
3. เชื่อมไฟฟ้ า และเชื่อมแก๊ส แล่นประสานแผ่นเหล็กกล้า รอยต่อชนและต่อตัวทีตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการเชื่ อมแก๊สและเชื่ อมไฟฟ้ าเบื้องต้น การแล่นประสาน การเชื่อม
แผ่นเหล็กกล้าในตําแหน่งท่าเชื่อมต่าง ๆ รอยต่อชน ตัวทีและต่อหน้าแปลน งานโลหะแผ่นเบื้องต้น การ
เขียนแผ่นคลี่อย่างง่าย การขึ้นรู ป การประกอบชิ้นงานโลหะแผ่น
3100-0008

งานคอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น
1-2-2
(Basic Computer)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ และกระบวนการด้านคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป การใช้อินเทอร์เน็ต
ในงานอาชีพ
2. ใช้ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสําเร็ จรู ปตามลักษณะงานอาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานอย่างเป็ นระบบ รับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย และมี
คุณธรรม จริ ยธรรม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระบบปฏิบตั ิการ
โปรแกรมสําเร็ จรู ปและอินเตอร์เน็ตในงานอาชีพ
2. ใช้ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสําเร็ จรู ปตามลักษณะงานอาชีพ
3. สื บค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้ระบบปฏิบตั ิการ การใช้โปรแกรม
ประมวลผลคําเพื่อจัดทําเอกสาร การใช้โปรแกรมตารางคํานวณ การใช้โปรแกรมการนําเสนอผลงาน หรื อ
การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปอื่นๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตสื บค้นข้อมูล จริ ยธรรม และ ความ
รับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กบั งานอาชีพ
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หมวดวิชาทักษะชีวติ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ.2559)
กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร
กลุ่มวิชาภาษาไทย
3000-1101
3000-1102
3000-1103
3000-1104
3000-1105

ภาษาไทยเพื่อสื่ อสารในงานอาชีพ
การเขียนเชิงวิชาชีพ
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน
การพูดเพื่อสื่ อสารงานอาชีพ
การเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน

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

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

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุรกิจและสังคม
กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบตั ิงาน
ภาษาอังกฤษโครงงาน
การเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม

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

กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ ปัญหา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
3000-1301
3000-1302
3000-1312
3000-1313
3000-1314
3000-1315
3000-1317

วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้ าและการสื่ อสาร
วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่ องกลและการผลิต
การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ
ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
การวิจยั เบื้องต้น
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
3000-1401
3000-1402
3000-1404
3000-1406
3000-1408
3000-1409

คณิ ตศาสตร์เพือ่ พัฒนาทักษะการคิด
คณิ ตศาสตร์อุตสาหกรรม
คณิ ตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
แคลคูลสั พื้นฐาน
สถิติและการวางแผนการทดลอง
การคิดและการตัดสิ นใจ

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

กลุ่มทักษะทางสั งคมและการดํารงชีวติ
กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
3000-1501
3000-1502
3000-1503
3000-1504
3000-1505

ชีวิตกับสังคมไทย
เศรษฐกิจพอเพียง
มนุษยสัมพันธ์กบั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภูมิฐานถิ่นไทย
การเมืองการปกครองไทย

3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0–3
3-0–3

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

การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุ ขภาพและสังคม
การบริ หารจัดการสุ ขภาพเพือ่ ภาวะผูน้ าํ
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
เทคนิคการพัฒนาสุ ขภาพในการทํางาน
สุ ขภาพชุมชน
การคิดอย่างเป็ นระบบ
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
ลีลาศเพื่อการสมาคม
คุณภาพชีวิตเพื่อการทํางาน
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กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร
กลุ่มวิชาภาษาไทย
3000-1101

ภาษาไทยเพือ่ สื่อสารในงานอาชีพ
3-0-3
(Thai for Career Communication)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยสื่ อสารในงานอาชีพ
2. สามารถนําภาษาไทยไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในงานอาชีพ
3. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการใช้ภาษาไทยสื่ อสารในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. เลือกใช้ถอ้ ยคําสํานวน ระดับภาษา ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล โอกาสและ
สถานการณ์
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสารในชี วิตประจําวันและงานอาชี พจากสื่ อประเภทต่าง ๆ และ
นําเสนอข้อมูลตามหลักการ
3. พูดติดต่อกิจธุระ ธุรกิจ และพูดในโอกาสต่าง ๆ ของสังคมตามหลักการ
4. เขียนติดต่อกิจธุระ ธุรกิจ และเขียนรายงานตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการสื่ อสาร การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสาร
ในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพจากสื่ อประเภทต่าง ๆ การนําเสนอข้อมูลหรื อบรรยายสรุ ป การพูดในงานอาชีพ
และในโอกาสต่างๆของสังคม การเขียนเพื่อติดต่อกิจธุระและธุรกิจ และการเขียนรายงานวิชาการหรื อรายงานการ
วิจยั
3000-1102

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

ภาษาไทยเพือ่ การนําเสนองาน
3-0-3
(Thai for Presentation)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในการนําเสนองาน
2. สามารถใช้ทกั ษะทางภาษาไทยนําเสนองานในรู ปแบบต่าง ๆ
3. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการใช้ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน
สมรรถนะรายวิชา
1. เลื อกใช้ว จั นภาษาและอวัจนภาษา ตามหลักการพูดในที่ ประชุ มชน เหมาะสมกับกาลเทศะ บุ คคล
โอกาส และสถานการณ์
2. รวบรวมข้อมูลเพื่อการนําเสนองานโดยใช้หลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า
3. เลือกข้อมูลและจัดลําดับข้อมูลตามลักษณะของโครงเรื่ อง
4. เขียนและพูดเพื่อการนําเสนองานตามเทคนิคการนําเสนอ
5. เลือกใช้สื่อประกอบการนําเสนองาน เหมาะสมตามลักษณะงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับหลักการพูดในที่ประชุ มชน องค์ประกอบในการนําเสนองาน การรวบรวม
ข้อมูลเบื้องต้นจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า กระบวนการจัดลําดับความคิดและการกลัน่ กรอง
ข้อมูล เทคนิคการเขียนและการพูดเพื่อนําเสนองานในรู ปแบบต่าง ๆ และการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ประกอบการ
นําเสนองาน
3000-1104

การพูดเพือ่ สื่ อสารงานอาชีพ
3-0-3
(Speech for Career Communication)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการพูด
2. เพื่อให้สามารถเลือกใช้วจั นภาษา อวัจนภาษา และวิธีการพูดในงานอาชีพและโอกาสต่าง ๆ ของสังคม
3. เพื่อให้ใช้ทกั ษะการพูดพัฒนาบุคลิกภาพและงานอาชีพ
4. เพื่อให้เห็นคุณค่าและความสําคัญของการพูดเพื่อสื่ อสารงานอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. เลือกใช้ถอ้ ยคําสํานวน ระดับภาษา และเรี ยบเรี ยงถ้อยคําตามหลักการพูด
2. แสดงการใช้อวัจนภาษา เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล โอกาส และสถานการณ์
3. พูดติดต่อกิจธุระและธุรกิจ ตามหลักการ
4. พูดในที่ประชุมชนในโอกาสต่างๆ ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการพูด การใช้วจั นภาษาและอวัจนภาษาในการพูด การพูดในงานอาชี พ
สนทนากิ จธุ ระ พูดอภิปราย มอบหมายงาน ขอความร่ วมมือ พูดทางโทรศัพท์ พูดสัมภาษณ์ การพูดเสนอขาย
สิ นค้าหรื อบริ การ การนําเสนอผลงานหรื อบรรยายสรุ ปในรู ปแบบต่าง ๆ การพูดในที่ประชุมชนในหน้าที่โฆษก
และพิธีกร กล่าวต้อนรับ กล่าวขอบคุณ กล่าวแสดงความรู ้สึก กล่าวรายงานและกล่าวเปิ ดในงานพิธี
3000-1105

การเขียนรายงานการปฏิบตั งิ าน
3-0-3
(On-the-Job Report Writing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน
2. สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนในการเขียน
3. สามารถเขียนรายงานการปฏิบตั ิงานประเภทต่าง ๆ
4. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการเขียนรายงานในวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. เลือกใช้ถอ้ ยคําสํานวน ระดับภาษา และเรี ยบเรี ยงข้อความ ตามหลักการเขียน
2. รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการเขียนตามหลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า
3. เรี ยบเรี ยงความคิดและเขียนข้อมูล ตามขั้นตอนในการเขียน
4. เขียนรายงานการปฏิบตั ิงานประเภทต่างๆ ตามรู ปแบบของการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน การเลือกใช้ถอ้ ยคําสํานวน ระดับภาษาการ
รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการเขียนรายงานแต่ละประเภท โดยใช้หลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า
กระบวนการเรี ยบเรี ยงความคิดและการเขียนเนื้ อหาตามขั้นตอน การเขียนรายงานการปฏิบตั ิงานประเภทต่าง ๆ
รายงานการศึกษาค้นคว้า รายงานการเดินทาง รายงานความคืบหน้า รายงานการประชุม รายงานวิเคราะห์เพื่อเลือก
แนวทาง และรายงานนําเสนอภายในองค์กร
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กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
3000-1201

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารทางธุรกิจและสั งคม
3-0-3
(English for Business and Social Communication)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษสื่ อสารในงานอาชีพ
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารทางธุรกิจและสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง - ดู การสื่ อสารในชีวิตประจําวัน และทางด้านธุรกิจจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดสื่ อสารในชีวิตประจําวัน และทางด้านธุรกิจ
3. อ่านข้อมูล เอกสารการปฏิบตั ิงาน เอกสารธุรกิจ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ หรื อสื่ อออนไลน์
4. เขียนให้ขอ้ มูลส่ วนตัว บันทึกรายละเอียด และจดหมายอิเล็คทรอนิคส์
5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจําวัน
และทางด้านธุรกิจ ฝึกการสนทนาสอบถามและให้ขอ้ มูลเบื้องต้นทางธุรกิจ การให้ขอ้ มูล ส่ วนบุคคล การให้ขอ้ มูล
หรื อคําแนะนําเกี่ ยวกับสถานที่ สิ นค้า และบริ การ โดยใช้บทบาทสมมุติ สถานการณ์จาํ ลอง สถานการณ์จริ งใน
ชี วิตประจําวัน และสาขางานอาชี พที่เกี่ ยวข้อง เข้าใจความเหมือนความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมตามมารยาท
สั ง คม ประเพณี ข องเจ้า ของภาษา การใช้ก ระบวนการเรียนรู ้ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ พัฒ นาทัก ษะ
ภาษาอังกฤษ

3000-1202

กลยุทธ์ การอ่ านและการเขียนภาษาอังกฤษ

2-0-2

(Reading Strategies & Writing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์อ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. อ่านข้อมูลข่าวสารทัว่ ไปและในงานอาชี พโดยใช้กลยุทธ์การอ่านแบบต่าง ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
หรื อสื่ อออนไลน์
2. เขียนให้ขอ้ มูลโดยใช้รูปแบบการเขียนต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการอ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557(เพิ่มเติม พ.ศ.2559)

หมวดวิชาทักษะชีวติ

33
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การอ่านข้อมูล บทความ ข่าวสารทัว่ ไป และในงานอาชีพจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ โดยใช้
กลยุทธ์การอ่านกวาดสายตาหาข้อมูลที่ตอ้ งการ (Scanning), การอ่านข้ามค้นหาเฉพาะข้อมูลที่ตอ้ งการ (Skimming)
การเดาความหมายจากบริ บท (Guessing meaning from the context) การอนุมาน (Inference) การบอกใจความหลัก
การบอกรายละเอี ยด การสรุ ปความจากเรื่ องที่ อ่าน การเขี ยนให้ขอ้ มูล การเขี ยนโต้ตอบทางสังคม การเขี ยน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนใบสมัครต่าง ๆ
3000-1203

ภาษาอังกฤษสํ าหรับการปฏิบตั ิงาน
2-0-2
(English-on-the-Job)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบตั ิงาน
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิงาน
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง ดู การสื่ อสารในการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดสื่ อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน และในงานอาชีพ
3. อ่านข้อมูล เอกสารการปฏิบตั ิงานจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ หรื อสื่ อออนไลน์
4. เขียนให้ขอ้ มูล บันทึกการปฏิบตั ิงาน และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาํ หนด
5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ ทักษะการฟั ง พูด อ่ าน และเขี ยนภาษาอังกฤษ การสื่ อสารในองค์กร ผูร้ ่ ว ม
ประกอบวิชาชี พ ฝึ กการสนทนาโต้ตอบกับลูกค้าในบริ บทที่ หลากหลาย การให้ขอ้ มูลหรื อคําแนะนําเกี่ ยวกับ
สถานที่ สิ นค้า และบริ การ โดยใช้บทบาทสมมุติ สถานการณ์จาํ ลอง สถานการณ์จริ งในสาขางานอาชีพที่เกี่ยวข้อง
อ่านคู่มือปฏิบตั ิงาน บทความในงานอาชีพ เขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน และจดหมายอิเล็คทรอนิ คส์ นําเสนองาน
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน เข้าใจความเหมือนความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ตามมารยาทสังคม ประเพณี และของ
เจ้าของภาษา การใช้กระบวนการเรี ยนรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3000-1204

ภาษาอังกฤษโครงงาน
(English Project Work)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจกระบวนการทําภาษาอังกฤษโครงงาน
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557(เพิ่มเติม พ.ศ.2559)ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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สมรรถนะรายวิชา
1. อ่านเรื่ องทัว่ ไปและเรื่ องเกี่ยวกับอาชีพเพื่อสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2. ดําเนิ นขั้นตอนการจัดทําภาษาอังกฤษโครงงานตามแนวคิ ดและกระบวนการของทําภาษาอังกฤษ
โครงงาน (project work in English Language Teaching)
3. เขียนบันทึกย่อ เขียนบรรยาย รายงานสั้น ๆ
4. พูดนําเสนอโครงงานในรู ปแบบต่าง ๆ
5. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในงานอาชีพ
6. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ ทักษะการพูด อ่านและเขียน การเลือกหัวข้อทําภาษาอังกฤษโครงงานที่บูรณา
การกับการศึกษาวิชาชีพ การเขียนโครงร่ าง (outline) การเสนอโครงร่ าง (present outline) การดําเนินการศึกษา
ค้นคว้า การสื บค้นรวบรวมข้อมูล การนําเสนอความก้าวหน้าของโครงงานการให้ขอ้ มูลย้อนกลับต่อโครงงานที่
นําเสนอ การเขียนรายงาน การพูดนําเสนอโครงงาน การแสดงบทบาทสมมุติ การจัดแสดงผลงาน การใช้กลยุทธ์
การเรี ยนรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3000-1205

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

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3-0-3
(English Conversation 1)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. สนทนาโต้ตอบเรื่ องทัว่ ไปทางสังคมและการทํางานที่คุน้ เคย
2. ใช้วลี สํานวนทางภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
3. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด เรื่ องราว เหตุการณ์ ความสนใจ กิจกรรมทัว่ ๆ ไปที่คุน้ เคยความ
เป็ นอยู่ ครอบครั ว การศึกษา การทํางาน การแลกเปลี่ยนข้อมูล การแสดงความคิดเห็ น การเปรี ยบเทียบความ
เหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาทักษะการพูด
3000-1207

การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3-0-3
(English Conversation 2)
วิชาบังคับก่อน: 3000-1206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. สนทนาโต้ตอบเรื่ องทัว่ ไปทางสังคมและการทํางาน
2. ใช้วลี สํานวนทางภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
3. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟัง พูด เรื่ องราว เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง ความทะเยอทะยานในชีวิต
การวางแผนเรื่ องที่สนใจหรื อเกี่ยวของกับอาชี พ ความประทับใจ การเล่าเรื่ อง การบรรยาย บอกเหตุผล อธิ บาย
แสดงความคิดเห็น การใช้กระบวนการเรี ยนรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
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3000-1208

ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
3-0-3
(Business English for Careers)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในงานอาชีพ
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง - ดู เรื่ องการติดต่อทางธุรกิจในงานอาชีพจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดสื่ อสารเกี่ยวกับธุรกิจในงานอาชีพ
3. อ่านข้อมูล เอกสารการปฏิบตั ิงาน เอกสารธุรกิจในงานอาชีพจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ หรื อสื่ อออนไลน์
4. เขียนให้ขอ้ มูลในเอกสารทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
5. การใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในงานธุรกิจ
6. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่ อสาร การต้อนรับ การนัดหมาย
การสนทนาทางโทรศัพท์ การให้บริ การ การซื้ อ-ขาย รายละเอียดสิ นค้าหรื อบริ การ การสาธิ ตและนําเสนอการ
อ่านเอกสารทางธุ รกิ จ โฆษณา ประกาศ ตาราง กราฟ กําหนดการ สื บค้นข้อมูลทางธุ รกิ จจากสื่ อต่าง ๆ การเขียน
รายงานการปฏิบตั ิงาน บันทึกข้อความ การบันทึกโทรศัพท์ การติดต่อธุรกิจผ่านทางอินเตอร์ เน็ต e-commerce
การใช้กระบวนการเรี ยนรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
30000-1209

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม
3-0-3
(English for Industrial Technology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง - ดูเรื่ องราวเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในงานช่างอุตสาหกรรมจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดสื่ อสารในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านช่างอุตสาหกรรม
3. อ่านเรื่ องราวด้านการใช้เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ หรื อสื่ อออนไลน์
4. เขียนให้ขอ้ มูล รายงานการปฏิบตั ิงานช่างอุตสาหกรรมตามที่กาํ หนด
5. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่ าน เขียนเกี่ ยวกับงานช่ างอุ ตสาหกรรมที่ เกี่ ยวข้อง การโต้ตอบ
สื่ อสารเกี่ยวกับงานอาชีพ การถ่ายโอนความหมายคําศัพท์เทคนิ ค การแสดงขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การสาธิ ตและ
นําเสนอ การสรุ ปความเนื้ อเรื่ องด้านช่างอุตสาหกรรม การอ่านกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบตั ิและข้อห้ามในงานช่าง
อุตสาหกรรม การเขียนบันทึกย่อ รายงานข้อมูลการปฏิบตั ิงาน ปั ญหา การแก้ปัญหา การเขียนนําเสนองานด้านช่าง
อุตสาหกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษา

กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ ปัญหา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
3000-1301

วิทยาศาสตร์ เพือ่ งานไฟฟ้าและการสื่ อสาร
2-2-3
(Science for Electrical Works and Communication)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับเวกเตอร์ การรวมและการคู ณเวกเตอร์ แรงและสมดุ ลของแรง คลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้ า ไฟฟ้ าสถิตย์ พลังงานศักย์ไฟฟ้ าและความจุไฟฟ้ า ไฟฟ้ าแม่เหล็ก สารละลาย ปฏิกิริยา
เคมี เคมีไฟฟ้ า
2. มีทกั ษะการคํานวณ การทดลอง การวิเคราะห์และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า ไฟฟ้ าสถิตย์ ไฟฟ้ าแม่เหล็ก
สารละลายและปฏิกิริยาเคมี เคมีไฟฟ้ า
2. คํานวณข้อมูลเกี่ยวกับเวกเตอร์ แรง ไฟฟ้ าตามหลักการ
3. สํารวจตรวจสอบเกี่ยวกับสารละลาย ปฏิกิริยาเคมีและเคมีไฟฟ้ าตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์งานไฟฟ้ าและการสื่ อสารในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับเวกเตอร์ การรวมและการคูณเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
ไฟฟ้ าสถิตย์ สนามไฟฟ้ า ศักย์ไฟฟ้ า ความจุไฟฟ้ า ไฟฟ้ าแม่เหล็ก สารละลาย ปฏิกิริยาเคมีและเคมีไฟฟ้ า
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3000-1302

วิทยาศาสตร์ เพือ่ งานเครื่องกลและการผลิต
2-2-3
(Science for Mechanical Works)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ เวกเตอร์ การรวมและการคู ณเวกเตอร์ แรงและสมดุ ลของแรง
การเคลื่อนที่ โมเมนต์และทอร์ ก โมเมนตัม สมบัติของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ปริ มาณสารสัมพันธ์
ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน ปิ โตรเลียมและผลิตภัณฑ์
2. มีทกั ษะการคํานวณ การทดลอง การวิเคราะห์และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับเวกเตอร์ แรง โมเมนต์และสมดุ ลของแรง การเคลื่ อนที่ โมเมนตัม ของแข็ง
ของเหลวและแก๊ส ปริ มาณสารสัมพันธ์ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน
2. คํานวณข้อมูลเกี่ยวกับเวกเตอร์ แรง การเคลื่อนที่ โมเมนตัมตามหลักการ
3. สํารวจตรวจสอบเกี่ยวกับสมบัติของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ปริ มาณสารสัมพันธ์ ความร้อนและการ
ถ่ายโอนความร้อน ปิ โตรเลียมและผลิตภัณฑ์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์งานเครื่ องกลและการผลิตในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ เวกเตอร์ การรวมและการคูณเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การเคลื่อนที่
โมเมนต์และทอร์ก โมเมนตัม สมบัติของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ปริ มาณสารสัมพันธ์ ความร้อนและการถ่ายโอน
ความร้อน ปิ โตรเลียมและผลิตภัณฑ์
3000-1312

การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
2-2-3
(Resources Energy and Environmental Management)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแร่ ธาตุและองค์ประกอบทางเคมี โลหะมีค่าและอัญมณี ปิ โตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ์ การใช้พลังงานเพื่อการขนส่ ง สารเคมีในอุตสาหกรรม นิเวศวิทยากับอาชีพ การจัดการ
สิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
2. มีทกั ษะการทดลอง การคํานวณ การวิเคราะห์และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับแร่ ธาตุและองค์ประกอบทางเคมี โลหะมีค่าและอัญมณี ปิ โตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ์ การใช้พลังงานเพื่อการขนส่ ง สารเคมีในอุตสาหกรรม นิเวศวิทยากับอาชีพ การจัดการ
สิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
2. สํารวจตรวจสอบเกี่ยวกับแร่ ธาตุและองค์ประกอบทางเคมี โลหะมีค่าและอัญมณี ปิ โตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3. ประยุกต์ใช้ความรู ้ จากการศึกษา การจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับแร่ ธาตุและองค์ประกอบทางเคมี โลหะมีค่าและอัญมณี ปิ โตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ์ การใช้พลังงานเพื่อการขนส่ ง สารเคมีในอุตสาหกรรม นิเวศวิทยากับอาชีพ การจัดการสิ่ งแวดล้อมใน
งานอาชีพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
3000-1313

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพือ่ ชีวติ
(Science and Technology for Life)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

2-2-3

1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับไฟฟ้ าสถิตย์ สนามไฟฟ้ า ศักย์ไฟฟ้ า การเคลื่ อนที่ โมเมนต์และทอร์ ก
โมเมนตัม ไฟฟ้ าและเครื่ องใช้ไฟฟ้ าในงานอาชีพ สารและสมบัติของสาร สารละลาย กรด เบส เกลือ
ปริ มาณสารสัมพันธ์ และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
2. มีทกั ษะการทดลอง การคํานวณ การวิเคราะห์และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ ไฟฟ้ าสถิตย์ สนามไฟฟ้ า ศักย์ไฟฟ้ า การเคลื่อนที่ โมเมนต์และทอร์ กโมเมนตัม
ไฟฟ้ าและเครื่ องใช้ไฟฟ้ าในงานอาชี พ สารและสมบัติของสาร สารละลาย กรด เบส เกลือ ปริ มาณ
สารสัมพันธ์ และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
2. สํารวจตรวจสอบเกี่ยวกับไฟฟ้ า การเคลื่อนที่ โมเมนต์ สารและสมบัติของสารตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
3. ประยุกต์ใช้ความรู ้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ไฟฟ้ าสถิตย์ สนามไฟฟ้ า ศักย์ไฟฟ้ า การเคลื่อนที่ โมเมนต์และทอร์ กโมเมนตัม
ไฟฟ้ าและเครื่ องใช้ไฟฟ้ าในงานอาชี พ สารและสมบัติของสาร สารละลาย กรด เบส เกลือ ปริ มาณสารสัมพันธ์
และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
3000-1314

วิทยาศาสตร์ เพือ่ คุณภาพชีวติ
2-2-3
(Science for Quality of Life)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ ระบบต่ า ง ๆ ของสิ่ ง มี ชี วิ ต สารชี ว โมเลกุ ล การเจริญเติ บ โตและ
พันธุกรรม แสงและการมองเห็น เสี ยงและการได้ยนิ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน สารเคมี
ในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ สารสกัดจากพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์
2. มีทกั ษะการทดลอง การคํานวณ การวิเคราะห์และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวิต สารชีวโมเลกุล การเจริ ญเติบโตและพันธุกรรม แสง
และการมองเห็น เสี ยงและการได้ยนิ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน สารเคมีในชีวิตประจําวัน
และงานอาชีพ สารสกัดจากพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์
2. คํานวณข้อมูลเกี่ยวกับแสง เสี ยง ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อนตามหลักการ
3. สํารวจตรวจสอบเกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวิต สารชีวโมเลกุล พันธุกรรม แสงและการมองเห็น
เสี ยงและการได้ยิน ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน สารเคมีและสารสกัดจากพืชสมุนไพรตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ระบบต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวิต สารชีวโมเลกุล การเจริ ญเติบโตและพันธุกรรมแสง
และการมองเห็น เสี ยงและการได้ยิน ความร้ อนและการถ่ายโอนความร้ อน สารเคมีในชี วิตประจําวันและงาน
อาชีพ สารสกัดจากพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์
3000-1315

ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
2-2-3
(Life and Modern Technology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับคลื่ นแม่ เหล็กไฟฟ้ า เทคโนโลยีการสื่ อสาร จุ ลิ นทรี ย ใ์ นอุ ตสาหกรรมอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ พอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์ เคมีไฟฟ้ า สารสี นาโนเทคโนโลยี และการใช้ประโยชน์ในงานอาชีพ
2. มีทกั ษะการทดลอง การคํานวณ การวิเคราะห์ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับคลื่ นแม่ เหล็กไฟฟ้ า เทคโนโลยี การสื่ อสาร จุ ลิ นทรี ย ์ในอุ ตสาหกรรมอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ พอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์ เคมีไฟฟ้ า สารสี นาโนเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์
2. คํานวณข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าตามหลักการ
3. สํา รวจตรวจสอบเกี่ ย วกับ จุ ลิ น ทรี ย ์ใ นอุ ต สาหกรรมอาหาร เทคโนโลยี ชี ว ภาพ พอลิ เ มอร์ แ ละ
ผลิตภัณฑ์ เคมีไฟฟ้ า และสารสี ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้จากการศึกษาชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าและการใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีการสื่ อสาร จุลินทรี ยใ์ น
อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ พอลิเมอร์ และผลิตภัณฑ์ เคมีไฟฟ้ ากับการใช้ประโยชน์สารสี และการใช้
ประโยชน์ในงานงานอาชีพ และนาโนเทคโนโลยี

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557(เพิ่มเติม พ.ศ.2559)

หมวดวิชาทักษะชีวติ

41
3000-1317

การวิจัยเบือ้ งต้ น
3-0-3
(Introduction to Research)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําโครงการด้วยกระบวนการวิจยั
2. เพื่อให้มีทกั ษะในการจัดสัมมนา การจัดทําโครงการ โครงร่ างวิจยั สําหรับเตรี ยมพร้อมในการสร้าง
เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ในงานอาชีพ
3. เพื่อให้มีกิจนิสยั ที่ดีในการค้นคว้าและการพัฒนาอาชีพ ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริ ยธรรมใน
งานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดทําโครงการด้วยกระบวนการวิจยั
2. จัดสัมมนา เขียนโครงการ โครงร่ างวิจยั เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการสร้างเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ใน
งานอาชีพ
3. จัดทําสื่ อและนําเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับการจัดทําโครงการด้วยกระบวนการวิจยั โดยใช้รูปแบบการสัมมนาเพื่อเลื อกโครงการที่
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการปฏิบตั ิงานอาชีพและเทคโนโลยีในปั จจุบนั การสื บค้นข้อมูล การจัดทําโครงร่ าง
วิจยั การนําเสนอผลงาน เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการสร้างเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ในงานอาชีพที่เกี่ยวข้องต่อไป

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
3000-1401

คณิตศาสตร์ เพือ่ พัฒนาทักษะการคิด
3-0-3
(Mathematics for Thinking Skills Development)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
2. นําความรู ้เรื่ องทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1. แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ในงานอาชีพ
2. ให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ในงานอาชีพ
3. สื่ อสารสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์และนําเสนอในงานอาชีพ
4. เชื่อมโยงความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ในงานอาชีพ
5. ประยุกต์ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฝึ กทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เกี่ยวกับ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการให้เหตุผล
ทักษะในการสื่ อสารการสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอ ทักษะในการเชื่อมโยงความรู ้ต่าง ๆทาง
คณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์ในงานอาชีพ และทักษะการคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
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3000-1402

คณิตศาสตร์ อุตสาหกรรม
3-0-3
(Industry Mathematics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เกิ ดความคิ ดรวบยอดเกี่ ยวกับเมทริ กซ์ ดี เทอร์ มิแนนต์ เรขาคณิ ตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ฟั งก์ชัน
พีชคณิ ตและฟังก์ชนั อดิศยั
2. นําความรู ้เรื่ องเมทริ กซ์ดีเทอร์ มิแนนต์เรขาคณิ ตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ฟั งก์ชนั พีชคณิ ตและฟั งก์ชนั
อดิศยั ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1. ดําเนินการเกี่ยวกับเมทริ กซ์และอินเวอร์สการคูณของเมทริ กซ์
2. ประยุกต์การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริ กซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ในงานอาชีพ
3. คํานวณหาระยะทาง จุดกึ่งกลาง และความชันของเส้นตรง
4. สร้างสมการเส้นตรงในรู ปทัว่ ไปจากเงื่อนไขที่กาํ หนด
5. สร้างสมการและเขียนกราฟภาคตัดกรวยจากเงื่อนไขที่กาํ หนด
6. วิเคราะห์หาส่ วนประกอบของภาคตัดกรวยจากสมการที่กาํ หนด
7. ประยุกต์เรขาคณิ ตวิเคราะห์และภาคตัดกรวยในงานอาชีพ
8. ดําเนินการเกี่ยวกับฟังก์ชนั พีชคณิ ตและฟังก์ชนั อดิศยั
9. นําฟังก์ชนั พีชคณิ ตและฟังก์ชนั อดิศยั ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฝึ กทักษะการคิดคํานวณ และการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ เมทริ กซ์ดีเทอร์ มิแนนต์ เรขาคณิ ต
วิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ฟังก์ชนั พีชคณิ ตและฟังก์ชนั อดิศยั
3000-1404

คณิตศาสตร์ และสถิตเิ พือ่ งานอาชีพ
(Mathematics and Statistics for Careers)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ ตรรกศาสตร์ สถิติพ้นื ฐานและความน่าจะเป็ น
2. นําความรู ้เรื่ องตรรกศาสตร์ สถิติพ้นื ฐานและความน่าจะเป็ นประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงเหตุผลโดยใช้ตรรกศาสตร์
2. ดําเนินการเกี่ยวกับสถิติพ้นื ฐาน
3. ดําเนินการเกี่ยวกับความน่าจะเป็ น
4. ประยุกต์ใช้ตรรกศาสตร์สถิติพ้นื ฐานและความน่าจะเป็ นในงานอาชีพ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฝึ กทักษะการคิดคํานวณและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ ตรรกศาสตร์ การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่ วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล ค่ามาตรฐานการประยุกต์ใช้สถิติในงานอาชีพ และความน่าจะเป็ น
3000-1406

แคลคูลสั พืน้ ฐาน
3-0-3
(Basic Calculus)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เกิ ด ความคิ ด รวบยอดเกี่ ย วกับ ทฤษฏี บททวิ น ามเศษส่ ว นย่อ ย ลิ มิ ต และความต่ อ เนื่ อ งของฟั ง ก์ชัน
อนุ พนั ธ์ฟังก์ชนั พีชคณิ ต อนุ พนั ธ์ฟังก์ชนั อดิ ศยั การประยุกต์ของอนุ พนั ธ์อินทิกรัลฟั งก์ชนั พีชคณิ ต
อินทิกรัลฟังก์ชนั อดิศยั และอินทิกรัลจํากัดเขต
2. นําความรู ้เรื่ องทฤษฏีบททวินามเศษส่ วนย่อย ลิมิตและความต่อเนื่ องของฟั งก์ชนั อนุพนั ธ์ของฟั งก์ชนั
อินทิกรัลของฟังก์ชนั และอินทิกรัลจํากัดเขตประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1. ดําเนินการกระจายทวินาม
2. ดําเนินการเกี่ยวกับเศษส่ วนย่อย
3. ดําเนินการเกี่ยวกับลิมิตและตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชนั
4. ดําเนินการเกี่ยวกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชนั
5. ดําเนินการเกี่ยวกับอนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิ ตและฟังก์ชนั อดิศยั
6. ดําเนินการเกี่ยวกับอนุพนั ธ์อนั ดับสู ง
7. ประยุกต์อนุพนั ธ์ในงานอาชีพ
8. ดําเนินการเกี่ยวกับอินทิกรัลฟังก์ชนั พีชคณิ ตและฟังก์ชนั อดิศยั
9. ดําเนินการเกี่ยวกับอินทิกรัลจํากัดเขตและประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฝึ กทักษะการคิดคํานวณและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ ทฤษฏีบททวินามเศษส่ วนย่อย ลิมิต
และความต่ อเนื่ องของฟั งก์ชันอนุ พนั ธ์ฟังก์ชันพีชคณิ ตและฟั งก์ชันอดิ ศยั การประยุกต์ของอนุ พนั ธ์อินทิ กรั ล
ฟังก์ชนั พีชคณิ ตและฟังก์ชนั อดิศยั อินทิกรัลจํากัดเขตและการประยุกต์
3000-1408

สถิตแิ ละการวางแผนการทดลอง
(Statistics and Experimental Design)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เกิ ดความคิดรวบยอดเกี่ ยวกับสถิ ติพ้ืนฐานการประมาณค่าการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน และการวางแผนการทดลอง
2. นําความรู ้เรื่ องสถิติพ้ืนฐานการประมาณค่าการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และ
การวางแผนการทดลองไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
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สมรรถนะรายวิชา
1. ดําเนินการเกี่ยวกับสถิติพ้นื ฐาน
2. ประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากร
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐาน
4. วิเคราะห์ความแปรปรวน
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผนการทดลอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ การฝึ กทักษะการคิดคํานวณและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ สถิติพ้ืนฐานการประมาณค่าการ
ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวางแผนการทดลอง
3000-1409

การคิดและการตัดสิ นใจ
(Thinking and Decision Making)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการคิด กระบวนการคิด การพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหาและ
การตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผล
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการคิด รวมทั้งหลักการและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ในการตัดสิ นใจและการแก้ปัญหา
3. มีเจตคติและมีกิจนิสยั ที่ดีในการคิดและตัดสิ นใจอย่างรอบคอบและมีเหตุผล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการคิดและกระบวนการคิด การพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหาและ
ตัดสิ นใจโดยใช้หลักการและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. รวบรวม วิเคราะห์และสรุ ปข้อมูลเพื่อการคิดและตัดสิ นใจ
3. แก้ปัญหาและตัดสิ นใจโดยใช้หลักการและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการคิดและกระบวนการคิด การพัฒนากระบวนการคิด ตรรกศาสตร์ และการ
ให้เหตุ ผล การรวบรวม วิเคราะห์และสรุ ปข้อมูลเพื่อการคิ ดและตัดสิ นใจ การแก้ปัญหาและตัดสิ นใจโดยใช้
หลักการและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
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กลุ่มทักษะทางสั งคมและการดํารงชีวติ
กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
3000-1501

ชีวติ กับสั งคมไทย
3-0-3
(Thai Life and Society)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับสังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย หลักธรรมาภิ บาลในองค์กร
หลักธรรมในการพัฒนางาน พัฒนาคนและสังคม สันติวฒั นธรรม และความร่ วมมือกับประเทศต่าง ๆ
ในสังคมโลก
2. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทย โดยประยุกต์ใช้
ศาสนธรรมในการพัฒนางาน พัฒนาคนและสังคม การใช้หลักสันติวิธีในสังคมไทยและการอยูร่ ่ วมกัน
อย่างสันติสุข
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต
4. ตระหนักในการเป็ นพลเมืองดีในสังคมประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขเห็นคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับสังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมในการ
พัฒนางาน คนและสังคม สันติ ว ฒ
ั นธรรม ความร่ ว มมื อ กับประเทศต่ าง ๆ และหลัก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทยกับสังคมโลกบน
พื้นฐานของศาสนธรรม
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอาชีพและการดําเนินชีวิต
4. ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีในสังคมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
5. สื บสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และมีความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับสัง คม การจัด ระเบี ย บทางสัง คมศิ ล ปวัฒ นธรรมและภู มิ ปัญ ญาไทย หลัก ธรรมาภิ บ าล
ในองค์กร หลักธรรมเพื่อพัฒนางานพัฒนาคนและสังคม สันติวฒั นธรรม ความเป็ นพลเมืองดี ความร่ วมมือกับ
ประเทศต่าง ๆ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต
3000-1502

เศรษฐกิจพอเพียง
3-0-3
(Sufficiency Economy)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ ทศพิธราชธรรม
หลักสัปปุริสธรรม 7 และหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
3. ตระหนักในความสําคัญของการพึ่งตนเองและก้าวทันต่อยุคโลกาภิวตั น์
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ ทศพิธราชธรรม หลักสัปปุริสธรรม 7
และหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2. วิ เ คราะห์ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ทฤษฎี ใ หม่ หลั ก ธรรมและหลั ก การทรงงาน
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
3. ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ทฤษฎี ใหม่ ทศพิธราชธรรม หลักสัปปุริสธรรม 7
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดช โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้ในการดําเนินชีวิต
3000-1503

มนุษยสั มพันธ์ กบั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3-0-3
(Human Relation and Sufficiency Economic Philosophy)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สามารถพัฒนาตนทางกายวาจาใจตามกระบวนการทางจิตวิทยาศาสนธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการสร้างงมนุษยสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ปฏิบตั ิตนเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามที่ดีภายใต้หลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ประยุกต์ใช้หลักมนุษยสัมพันธ์และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเสริ มสร้างความสัมพันธ์
อันดีระดับบุคคล ชุมชน สังคม ประเทศชาติ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ย วกับหลักมนุ ษยสัมพันธ์ วิธีการพัฒนาตนตามศาสนธรรมปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง และการเสริ มสร้างหลักการพัฒนาตนและองค์กรเพื่อการพัฒนาชีวิตและงาน
3000-1504

ภูมิฐานถิน่ ไทย
(Geographical and History Study on Thailand)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

3-0-3

1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่น
2. สามารถวิเคราะห์อิทธิ พลของภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ต่อการสร้างสรรค์วฒั นธรรม เอกลักษณ์
การดํารงชาติไทย และการท่องเที่ยว
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีต่อการสื บสานภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่น
2. วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย
การดํารงชาติไทย การท่องเที่ยวและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
3. วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วฒั นธรรม
และมีจิตสํานึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
4. ใช้ขอ้ มูลภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการพัฒนา
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่ น อิ ทธิ พลของภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ต่อการ
สร้ า งสรรค์ว ฒ
ั นธรรม เอกลัก ษณ์ ไ ทยและการดํา รงชาติ ไ ทย ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น กับการอนุ รั ก ษ์แ ละสื บ สาน
วัฒนธรรมไทย ภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
3000-1505

การเมืองการปกครองของไทย
3-0-3
(Thai Politis and Administration)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจวิวฒั นาการการเมืองการปกครองของไทย นโยบายในการพัฒนาประเทศ สิ ทธิ มนุ ษยชน
การบริ หารราชการแผ่นดิน และการปกครองท้องถิ่น
2. สามารถปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดี
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการมีส่วนร่ วม และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ
และท้องถิ่น
สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะห์วิวฒั นาการการเมืองการปกครองของไทย นโยบายในการพัฒนาประเทศ สิ ทธิ มนุษยชน
การบริ หารราชการแผ่นดิน และการปกครองท้องถิ่น
2. มีส่วนร่ วมในการเมืองการปกครอง
3. ใช้ขอ้ มูลทางการเมืองการปกครองเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับวิวฒั นาการการเมืองการปกครองของไทย การบริ หารราชการแผ่นดิน การปกครองท้องถิ่น
พรรคการเมือง การเลือกตั้ง องค์กรตามรัฐธรรมนูญ แนวนโยบายพื้นฐานแห่ งรัฐ และสิ ทธิมนุษยชน
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3000-1601

การพัฒนาทักษะชีวติ เพือ่ สุ ขภาพและสั งคม
3-0-3
(Life skill Development for Health and Society)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทางพลศึกษา สุ ขศึกษาและนันทนาการ
2. สามารถเลือกปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพที่สัมพันธ์กบั ชุมชน กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กบั
ชุมชนและกิจกรรมสาธารณประโยชน์
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุ ขภาพและสังคม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการทางพลศึ กษา สุ ขศึ กษาและนันทนาการเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตและสุ ขภาพ
2. เลือกปฏิบตั ิกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพด้วยกิจกรรมพลศึกษา สุ ขศึกษา และนันทนาการตามหลักการ
3. พัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามลักษณะงาน
4. เป็ นผูน้ าํ และมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย
5. โน้มน้าวให้ผอู ้ ื่นเข้าใจความต้องการและเหตุผลของตนเองด้วยเทคนิคและวิธีการประชาธิปไตย
6. วางแผนดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุ ขศึกษา และนันทนาการ หลักการ
เลือกกิ จกรรมพัฒนาทักษะชี วิตและสุ ขภาพ การจัดกิ จกรรมเพื่อเสริ มสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั ครอบครั ว เพื่อน
สังคม กระบวนการทางประชาสังคมเพื่อกําหนดบทบาทของตนเองในการมีส่วนร่ วมเกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนรู ้
เรื่ องเพศอย่างรอบด้าน สารเสพติด สารพิษและอุบตั ิภยั ของชุมชน และกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพที่สัมพันธ์กบั
ชุมชน
3000-1602

การบริหารจัดการสุ ขภาพเพือ่ ภาวะผู้นํา
3-0-3
(Healthy Management for Leadership)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริ หารจัดการพื้นฐานทางด้านสุ ขภาพในการดํารงชีวิต
2. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่ างกายและจิตใจ มีบุคลิกภาพที่ดี
3. สามารถป้ องกันหรื อหลีกเลี่ยงสิ่ งเสพติดทั้งในระดับตนเองและระดับชุมชน
4. มีทกั ษะในการจัดการปัญหาโดยไม่ใช้ความรุ นแรง
5. มีจิตสํานึกและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามหลักการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ หารจัดการพื้นฐานทางด้านสุ ขภาพในการดํารงชีวิต
2. เลือกเล่นกีฬาเพื่อออกกําลังกายตามหลักการทางพลศึกษา
3. แสดงความเป็ นผูน้ าํ ในการปฏิบตั ิกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนตามหลักการนันทนาการ
4. พัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามลักษณะงาน
5. ให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิ ทธิ
6. จัดการกับข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี
7. มีกระบวนการคิด ไตร่ ตรองการแก้ปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้า
8. วางแผนดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับวิชาชีพ
9. ปฏิบตั ิงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักการบริ หารจัดการกับการออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ การพัฒนาทักษะ
ชี วิตเพื่อภาวะผูน้ ํา อาชี วอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิ บตั ิ งานอาชี พ เศรษฐศาสตร์ เพื่อการดํารงชี วิต
พฤติ ก รรมการบริ โภคที่ นํา ไปสู่ ปั ญ หาสุ ข ภาพ สั ญ ญาณเบื้ อ งต้น ของการเกิ ด โรค ระบบบริ การสุ ข ภาพ
การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการดูแลสุ ขภาพ ปัญหาสุ ขภาพจากแรงงานย้ายถิ่น ทักษะการเรี ยนรู ้และการแก้ปัญหา
สิ่ งเสพติดและความรุ นแรง และการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์เพื่อพัฒนาตนเอง
3000-1603

พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
(Behavioral Recreation and Self Development)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนเองและหลักการนันทนาการ
2. มีทกั ษะพื้นฐานทางด้านนันทนาการ
3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่ างกายและจิตใจ มีบุคลิกภาพที่ดี
4. สามารถจัดกิจกรรมกลุ่มให้สอดคล้องกับงานอาชีพ
5. มีทกั ษะการสื่ อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์กบั บุคคลในสังคม
สมรรถนะรายวิชา
1 แสดงความรู ้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนเองและหลักการนันทนาการ
2. เลือกปฏิบตั ิกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนตามหลักการนันทนาการ
3. ให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิ ทธิ
4. เผยแพร่ ความรู ้เรื่ องสิ ทธิในเรื่ องสุ ขภาพที่เกี่ยวกับการทํางาน
5. เป็ นผูน้ าํ และมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย
6. วางแผนดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับวิชาชีพ
7. ปฏิบตั ิงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับแนวคิ ดพฤติ กรรมมนุ ษย์และปั จจัยที่ มีผลกระทบต่ อสุ ขภาพของการทํางาน
วางแผนแก้ไ ขปั ญ หาเพื่ อ ให้มี สุ ข ภาวะ อาชี ว อนามัย และความปลอดภัย จากการประกอบอาชี พ การพัฒ นา
บุคลิกภาพ การติดต่อสื่ อสาร การทํางานเป็ นทีม มนุษยสัมพันธ์ส่งเสริ มภาวะผูน้ าํ ด้วยการออกแบบและจัดกิจกรรม
นันทนาการตามหลักการ นําหลักการมีน้ าํ ใจนักกีฬาประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการประกอบอาชีพ
3000-1604

เทคนิคการพัฒนาสุ ขภาพในการทํางาน
2-0-2
(Improving Health Technique for Careers)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการพัฒนาสุ ขภาพในการทํางานและการดํารงชีวิต
2. มีทกั ษะพื้นฐานทางด้านสุ ขภาพในการดํารงชีวิต
3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่ างกายและจิตใจ มีบุคลิกภาพที่ดี
4. สามารถป้ องกันหรื อหลีกเลี่ยงสารเสพติดทั้งในระดับตนเองและระดับชุมชน
5. มีทกั ษะในการจัดการปัญหาโดยไม่ใช้ความรุ นแรง
6. วิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ส่งผลกระทบกับตนเองและชุมชนอันเนื่องมาจากการเข้าสู่ อาเซียน
7. มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริ ยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินยั เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานในอาชีพนั้น ๆ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการพัฒนาสุ ขภาพในการทํางานและการดํารงชีวิต
2. ให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิ ทธิ
3. เผยแพร่ ความรู ้เรื่ องสิ ทธิในเรื่ องสุ ขภาพที่เกี่ยวกับการทํางาน
4. จัดการกับข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี
5. แก้ปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยกระบวนการคิด ไตร่ ตรอง
6. โน้มน้าวให้ผอู ้ ื่นเข้าใจความต้องการและเหตุผลของตนเองด้วยเทคนิคและวิธีการประชาธิปไตย
7. ไกล่เกลี่ย ลดความขัดแย้งตามหลักการ
8. วางแผนดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับวิชาชีพ
9. ปฏิบตั ิงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ สิ่ งคุกคามสุ ขภาพอนามัยจากการทํางานและการป้ องกันโรคจากการทํางาน โรคพิษสุ รา
เรื้ อรัง โรคจากบุหรี่ ปั ญหาสังคมแรงงาน ปั ญหาสุ ขภาพแรงงานข้ามชาติ โรคอุบตั ิใหม่ และอุบตั ิซ้ าํ ที่ระบาดจาก
การเคลื่อนย้ายแรงงาน สุ ขภาพจิตและการวิเคราะห์ความเชื่อที่ส่งผลต่อสุ ขภาพจิต ทักษะการป้ องกันภัยจากการ
ก่อการร้าย อาชญากรรมและการหลบหนีเข้าเมือง
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3000-1605

สุ ขภาพชุ มชน
2-0-2
(Community Health)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการดูแลและพัฒนาสุ ขภาพชุมชน สุ ขภาพส่ วนบุคคล
2. มีทกั ษะพื้นฐานทางด้านสุ ขภาพในการดํารงชีวิต
3. สามารถแก้ไขปัญหาสุ ขภาพส่ วนบุคคลเบื้องต้น
4. สามารถเผยแพร่ ความรู้พ้นื ฐานในการดูแลสุ ขภาพสู่สถานศึกษาหรื อชุมชน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการดูแลและพัฒนาสุ ขภาพชุมชน สุ ขภาพส่ วนบุคคล
2. ให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิ ทธิ
3. เผยแพร่ ความรู ้เรื่ องสิ ทธิในเรื่ องสุ ขภาพที่เกี่ยวกับการทํางาน
4. จัดการกับข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี
5. มีกระบวนการคิด ไตร่ ตรองการแก้ปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้า
6. วางแผนดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักสุ ขภาพชุมชน สุ ขภาพส่ วนบุคคล การดูแลและแก้ไขปัญหาสุ ขภาพส่ วนบุคคลและชุมชน
สุ ขภาพจิ ต การควบคุมโรคติดต่อ หลักโภชนาการ กลไกคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค การบริ โภคที่ยงั่ ยืน การปฐมพยาบาล
บทบาทและการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสุ ขภาพชุมชน
3000-1606

การคิดอย่ างเป็ นระบบ
2-0-2
(Systematic Thinking)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการพื้นฐานในการคิดอย่างเป็ นระบบ
2. มีทกั ษะการคิดอย่างเป็ นระบบในการจัดลําดับงาน การตัดสิ นใจ การจัดการกับความเสี่ ยงและการแก้ปัญหา
3. สามารถนําทักษะการคิดอย่างเป็ นระบบไปใช้ในการตัดสิ นใจ โดยพิจารณาทั้งส่ วนที่พอใจและความเสี่ ยง
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและแก้ปัญหา
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพด้วยความรอบคอบและมีเหตุมีผล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างเป็ นระบบ
2. ประเมินสถานการณ์ตามขั้นตอนที่กาํ หนด
3. วิเคราะห์การตัดสิ นใจตามขั้นตอนที่กาํ หนด
4. วิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามขั้นตอนที่กาํ หนด
5. วิเคราะห์ปัญหาตามขั้นตอนที่กาํ หนด
6. ประยุกต์ใช้เทคนิคการคิดอย่างเป็ นระบบในการดําเนินชีวิต
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ ลักษณะและขั้นตอนของกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ ประเภทและวัตถุประสงค์ของ
คําถามที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนและแนวคิดของกระบวนการประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์การ
ตัดสิ นใจ การวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ทกั ษะกระบวนการกลุ่มกระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการสื บค้น กระบวนการมีส่วนร่ วม การตั้งคําถามโดยใช้การเรี ยนรู ้ของกลุ่มและ
บริ บทของแต่ละบุคคล
3000-1607

สารสนเทศเพือ่ การเรียนรู้
0-2-1
(Information for Learning)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งเรี ยนรู ้ สารสนเทศ การใช้สารสนเทศในการเรี ยนรู ้และดํารงชีวิต
2. มีทกั ษะในการสื บค้นสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีจากแหล่งสารสนเทศที่หลากหลายอย่างเป็ นสากล
3. สามารถคัดเลือก รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ เพื่อสร้างนวัตกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้สารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับแหล่งการเรี ยนรู้ สารสนเทศ และการใช้สารสนเทศ
2. สื บค้นสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีอย่างเป็ นระบบสากล
3. คัดเลือกสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ได้ตรงตามความต้องการ
4. ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการใช้สารสนเทศสู่การปฏิบตั ิดา้ นวิชาการและวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ สารสนเทศ
แหล่งเรี ยนรู ้ การสื บค้นสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจยั และสร้างนวัตกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ
3000-1608

พลศึกษาเพือ่ งานอาชีพ
(Physical Education for Careers)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้พ้นื ฐานเรื่ องความสมบูรณ์ทางกาย
2. มีทกั ษะในการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอ้ ื่น
3. ใช้กิจกรรมทางศึกษาในการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
4. มีทกั ษะในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า
5. มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริ ยธรรม เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. เล่นกีฬาเพื่อออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอตามหลักการทางพลศึกษา
2. พัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามลักษณะงาน
3. เป็ นผูน้ าํ และมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย
4. ปฏิบตั ิงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ตั ิ เกี่ ยวกับ กิ จ กรรมทางพลศึ กษาหรื อ เล่ นกี ฬาโดยใช้ห ลักการทางพลศึ กษาเพื่อ ส่ ง เสริ มสุ ข ภาพ
วางแผนแก้ปัญหาด้านสุ ขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอ้ ื่น ส่ งเสริ มบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์
ภาวะผูน้ าํ และการมีน้ าํ ใจนักกีฬาให้เหมาะสม ปลอดภัยต่อการทํางานและการดํารงชีวิต
3000-1609

ลีลาศเพือ่ การสมาคม
0-2-1
(Social Dance for Association)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติ ความเป็ นมา ประเภทของการลีลาศและประโยชน์ของการลีลาศ
2. มีทกั ษะในการลีลาศ
3. ลีลาศอย่างมีมารยาท
4. สามารถปรับตัวเข้างานสังคม และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
สมรรถนะรายวิชา
1. พัฒนาบุคลิกภาพให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามลักษณะงาน
2. เป็ นผูน้ าํ และมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมตามหลักการทางพลศึกษา
3. เตรี ยมความพร้อมทางด้านมารยาทและสังคม
4. ปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุ ข
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การลี ลาศเพื่อเข้าสังคม ประวัติและความรู ้ พ้ืนฐาน ประโยชน์และรู ปแบบในการลี ลาศ
มารยาทในการเข้าสังคม มนุษยสัมพันธ์และการปรับปรุ งบุคลิกภาพ
3000-1610

คุณภาพชีวติ เพือ่ การทํางาน
(Quality of Life for Work)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะชีวิตที่จาํ เป็ นในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ
2. มีทกั ษะเฉพาะบุคคลในการดําเนินชีวิต
3. ตระหนักรู ้คุณค่าในตนเอง
4. มีภาวะผูน้ าํ และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
5. มีทกั ษะในการจัดการปัญหาโดยไม่ใช้ความรุ นแรง
6. มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริ ยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินยั
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับทักษะชีวิตที่จาํ เป็ นในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ
2. ให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิ ทธิ
3. เผยแพร่ ความรู ้เรื่ องสิ ทธิในเรื่ องสุ ขภาพที่เกี่ยวกับการทํางาน
4. จัดการกับข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี
5. แก้ปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยกระบวนการคิด ไตร่ ตรอง
6. มีเทคนิคและวิธีโน้มน้าวให้ผอู ้ ื่นเข้าใจความต้องการและเหตุผลของตนเองได้ดว้ ยวิธีการประชาธิปไตย
7. ดําเนินการไกล่เกลี่ยลดความขัดแย้ง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ ทักษะชี วิตที่จาํ เป็ นในชี วิตประจําวันและการประกอบอาชี พ การจัดการปั ญหาชี วิตด้าน
สุ ขภาพทางเพศเพื่อให้เกิดสุ ขภาวะ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ ยงต่อความรุ นแรง สิ่ งเสพติด การอยูร่ ่ วมกันในสังคม
การเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานโดยเน้นทักษะกระบวนการคิด เศรษฐศาสตร์
เพื่อการดํารงชีวิต พฤติกรรมการบริ โภคที่นาํ ไปสู่ ปัญหาสุ ขภาพ
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สาขาวิชาช่ างเทคนิคระบบขนส่ งทางราง
กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
3001-1001
3001-2001
3133-1001
3133-1002
3133-1003

การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
Railway drawing
Basic safety elements for railway operation
c knowledge of storage and transportation of materials

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

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3133-2001
3133-2002
3133-2003
3133-2004
3133-2005
3133-2006
3133-2007
3133-2008

Processing of materials
Track technology
Health and Safety, environmental, legal
Material science used in track work
Machinery and equipment for track maintenance
Welding and equipment
Preventive Maintenance
Signaling and Telecommunication

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

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานRailway Infrastructure Maintenance
3133-2101
3133-2102
3133-2103
3133-2104
3133-2105

Track maintenance
Track Welding
Quality control
Special devices on track
Service and basic repair of machinery

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

การบริหารงานคุณภาพในองค์ การ
3-0-3
(Quality Administration in Organization)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการองค์การ หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต หลักการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการทํางาน และการประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกต์ใช้หลักการจัดการองค์การ การเพิม่ ประสิ ทธิภาพ
ขององค์การ และกิจกรรมการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดการองค์การ การบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การจัดการความ
เสี่ ยง การจัดการความขัดแย้ง การเพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางาน
2. วางแผนการจัดการองค์การ และเพิ่มประสิ ทธิภาพขององค์การตามหลักการ
3. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ ยง และความขัดแย้งในงานอาชีพตามสถานการณ์
4. เลือกกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางานตามหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
5. ประยุกต์ใช้กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองค์การ การเพิ่มประสิ ทธิภาพขององค์การ การบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
การจัดการความเสี่ ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์การ กลยุทธ์การเพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางาน การนํากิจกรรม
ระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ
3001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการอาชีพ
2-2-3
(Information Technology for Works)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศการ
สื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสื บค้น จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่าน จัดดําเนินการข้อมูลสารสนเทศ นําเสนอและสื่ อสารข้อมูล
สารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม และโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่เกี่ยวข้อง
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสื บค้น จัดดําเนินการและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศใน
งานอาชีพ โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศและโปรแกรม
สําเร็ จรู ปที่เกี่ยวข้อง
2. ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3. จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดําเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นําเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ การสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดําเนินการข้อมูลสารสนเทศ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการนําเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
3133-1001

Railway drawing
1-3-2
(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
( การเดินรถไฟพื้นฐาน)
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
(พื้นฐานการจัดเก็บและขนถ่ายทางรถไฟ)
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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กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3133-2001

Processing of materials
1-3-2
(งานฝึกพื้นฐานซ่อมทางรถไฟ)
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

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2559) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่ งทางราง

60
3133-2003

Health & Safety, environmental, legal
2-0-2
(อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม)
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
(วัสดุศาสตร์ทางรถไฟ)
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
( เครื่ องมือและเครื่ องจักรงานซ่อมบํารุ งราง)
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
(งานเชื่อมทางรถไฟและอุปกรณ์ประกอบ)
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
(การบํารุ งรักษาเชิงป้ องกัน)
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
(อาณัติสญ
ั ญาณและโทรคมนาคม)
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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กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
3133-2101

Track maintenance
1-6-3
(การบํารุ งรักษาทางรถไฟ)
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
(การเชื่อมทางรถไฟ)
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
(อุปกรณ์เสริ มบนทางรถไฟ)
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
(การบริ การและซ่อมแซมเครื่ องมือซ่อมทางรถไฟ)
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
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ.2559)
ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ
3133-800X

วิชาฝึ กงาน
*-*-X
(On-the-Job Training)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิ บ ตั ิ ง านอาชี พ ในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ อิ ส ระหรื อ แหล่ ง วิ ท ยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชีพ และมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชี พตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อ
แหล่งวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดับเทคนิ ค โดยผ่านความ
เห็ น ชอบร่ ว มกัน ของผูร้ ั บผิ ด ชอบการฝึ กงานในสาขาวิ ช านั้น ๆ บัน ทึ ก และรายงานผลการปฏิ บตั ิ ง านตลอด
ระยะเวลาการฝึกงาน
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ.2559)
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3133-850X

วิชาโครงการ

*-*-X

(Project)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุ ปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรู ปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การบูรณาการความรู ้ และทักษะในระดับเทคนิ คที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พ
ที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการปฏิบตั ิงานเชิงระบบ
การเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การดําเนิ นงานโครงการ
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ ดําเนิ นการ
เป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด
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หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ.2559)
กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
3000-9201
3000-9202
3000-9203
3000-9204
3000-9205
3000-9206
3000-9207
3000-9208
3000-9209
3000-9210
3000-9211
3000-9212
3000-9213
3000-9214
3000-9215
3000-9216
3000-9217
3000-9218
3000-9219
3000-9220
3000-9221
3000-9222
3000-9223
3000-9224
3000-9225
3000-9226

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
การสนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
การสนทนาภาษาญี่ปุ่นสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
การสนทนาภาษาเกาหลีสาํ หรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
การสนทนาภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
การสนทนาภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
การสนทนาภาษามลายูสาํ หรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
การสนทนาภาษาพม่าสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
การสนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
การสนทนาภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
การสนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
การสนทนาภาษาฝรั่งเศสสําหรับการทํางาน
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กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
3000-9201

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

2-0-2

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาจีนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมจีน ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ภาษาจีน ฝึ กการฟังและพูดภาษาจีน ฝึ กการเขียนและอ่านอักษรจีน การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน
3000-9202

การสนทนาภาษาจีนสํ าหรับการทํางาน
(Chinese Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาจีนสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาจีนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟั งและพูดภาษาจีนกลาง ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน
3000-9203

ภาษาและวัฒนธรรมญีป่ ุ่ น
2-0-2
(Japanese Language and Culture)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาญี่ปุ่นจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อโสตทัศน์
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ญี่ปุ่น ฝึ กฟั งและพูดภาษาญี่ปุ่น ฝึ กเขียนและอ่านอักษรญี่ปุ่น
การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่น
3000-9204

การสนทนาภาษาญีป่ ุ่ นสํ าหรับการทํางาน
(Japanese Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาญี่ปุ่นสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาญี่ปุ่นไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทํางาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาญี่ปุ่นจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟั งและพูดภาษาญี่ปุ่น ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่น
3000-9205

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
(Korean Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2. สามารถนําภาษาเกาหลีไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาเกาหลีจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์เกาหลี ฝึ กฟั งและพูดภาษาเกาหลี ฝึ กเขียนและอ่านอักษรเกาหลี การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเกาหลี
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3000-9206

การสนทนาภาษาเกาหลีสําหรับการทํางาน
(Korean Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเกาหลีสาํ หรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาเกาหลีจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ การฟั งและพูดภาษาเกาหลี ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ และ
การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเกาหลี
3000-9207

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
(Vietnamese Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาเวียดนามจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟั งและพูดภาษาเวีย ดนาม ฝึ กเขี ยนและอ่ านอักษรเวี ยดนาม การสนทนาสถานการณ์ ต่า ง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเวียดนาม
3000-9208

การสนทนาภาษาเวียดนามสํ าหรับการทํางาน
(Vietnamese Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาเวียดนามจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่างๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ การฟั งและพูดภาษาเวียดนาม ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การทํางาน การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเวียดนาม
3000-9209

ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
(Bahasa Indonesia Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
2. สามารถนําภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียในชีวิตประจําวัน
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟั งและพูดภาษาอินโดนี เซี ย ฝึ กเขียนและอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย
3000-9210

การสนทนาภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียสํ าหรับการทํางาน
(Bahasa Indonesia Conversation for Work )

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟั งและพูดภาษาอินโดนี เซี ย ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอินโดนีเซีย
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3000-9211

ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
(Bahasa Malayu Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาบาฮาซามลายูในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาบาฮาซามลายูจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟั ง และพูด ภาษาบาฮาซามลายู การเขี ย นและอ่ า นคํา และประโยค เรื่ อ งสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาบาฮาซามลายู
3000-9212

การสนทนาภาษามลายูสําหรับการทํางาน
(Bahasa Malayu Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษามลายูสาํ หรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาบาฮาซามลายูไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาบาฮาซามลายูในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาบาฮาซามลายูจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่างๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟังและพูดภาษาบาฮาซามลายู ฝึกการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาบาฮาซามลายู
3000-9213

ภาษาและวัฒนธรรมพม่ า
(Burmese Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมพม่า
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาพม่าจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟั งและพูดภาษาพม่า ฝึ กเขียนและอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาพม่า
3000-9214

การสนทนาภาษาพม่ าสํ าหรับการทํางาน
(Burmese Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพม่าสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาพม่าไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจําวันและการทํางาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาพม่าจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ
การฟั งและพูดภาษาพม่า ฝึ กการอ่ านและเขี ยนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
การกรอกแบบฟอร์มในเอกสารต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาพม่า
3000-9215

ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
(Khmer Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเขมร
2. สามารถนําภาษาเขมรไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาเขมรจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อโสตทัศน์
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟังและพูดภาษาเขมร ฝึ กเขียนและอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเขมร
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3000-9216

การสนทนาภาษาเขมรสํ าหรับการทํางาน
(Khmer Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเขมรสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาเขมรไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเขมรในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาเขมรจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามทีกาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ การฟั งและพูดภาษาเขมร ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ ผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเขมร
3000-9217

ภาษาและวัฒนธรรมลาว
(Lao Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศลาว
2. สามารถนําภาษาลาวไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาลาวในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาลาวจากสื่ อโสตทัศน์
3. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน
4. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง

คําอธิบายรายวิชา
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ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟั งและพูดภาษาลาว ฝึ กเขียนและอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาลาว
3000-9218

การสนทนาภาษาลาวเพือ่ การทํางาน
(Lao Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาลาวสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาลาวไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาลาวในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาลาวจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์การทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ จากสื่ อโสตทัศน์
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การฟั ง และพู ด ภาษาลาว ฝึ กการอ่ า นและเขี ย นประโยค เรื่ อ งสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาลาว
3000-9219

ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
(Filipino Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศฟิ ลิปปิ นส์
2. สามารถนําภาษาฟิ ลิปิโนไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในชีวิตประจําวัน
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาฟิ ลิปิโนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อโสตทัศน์
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟังและพูดภาษาฟิ ลิปิโน ฝึกเขียนและอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฟิ ลิปิโน
3000-9220

การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนสํ าหรับการทํางาน
(Filipino Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาฟิ ลิปิโนไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาฟิ ลิปิโนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟั งและพูดภาษาฟิ ลิปิโน ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฟิ ลิปิโน
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3000-9221

ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
(Russian Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศรัสเซีย
2. สามารถนําภาษารัสเซียไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษารัสเซียในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษารัสเซียจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึกฟังและพูดภาษารัสเซีย ฝึกเขียนและอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษารัสเซีย
3000-9222

การสนทนาภาษารัสเซียสํ าหรับการทํางาน
(Russian Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษารัสเซียไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษารัสเซียในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษารัสเซียจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง

คําอธิบายรายวิชา
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ศึ กษาเกี่ ยวกับ
การฟั งและพูดภาษารั สเซี ย การอ่ านและเขี ยนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษารัสเซีย
3000-9223

ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
(German Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเยอรมัน
2. สามารถนําภาษาเยอรมันไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาเยอรมันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ การฟังและพูดภาษาเยอรมัน การเขียนและการอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเยอรมัน
3000-9224

การสนทนาภาษาเยอรมันสํ าหรับการทํางาน
(German Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเยอรมันเพื่อการทํางาน
2. สามารถนําภาษาเยอรมันไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน การทํางานและการศึกษาต่อ
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาเยอรมันจากสื่ อโสตทัศน์จากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟั งและพูดภาษาเยอรมัน การอ่านคําและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเยอรมัน
3000-9225

ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
(French language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส
2. เพื่อให้สามารถนําภาษาฝรั่งเศสไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาฝรั่งเศสจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ การฟังและพูดภาษาฝรั่งเศส การเขียนและอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฝรั่งเศส
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3000-9226

การสนทนาภาษาฝรั่งเศสสํ าหรับการทํางาน
(French Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทํางาน
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาฝรั่งเศสจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ การฟั งและพูดภาษาฝรั่ งเศส การอ่ านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฝรั่งเศส
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3000-2001
3000-2002
3000-2003
3000-2004

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
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3000-200X

กิจกรรมองค์ การวิชาชีพ …

0-2-0

(Vocational Activities ..)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน องค์กร
ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยในการทํางานด้วยความรั บผิดชอบ มี วินัย คุ ณธรรม จริ ยธรรม ความคิ ดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนิ นกิ จกรรมองค์การวิชาชี พตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุ ประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ กิ จกรรมองค์การวิชาชี พ กิ จกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชี พ
เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร ชุ มชนและสังคม การวางแผน ดําเนิ นการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและพัฒนา
กิจกรรมองค์การวิชาชี พ การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้ าํ ผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยในการจัดและ
ร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
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