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หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
พุทธศักราช 2557

หลักการของหลักสู ตร
1. เป็ นหลัก สู ตรระดับ ประกาศนี ยบัตรวิช าชี พ ชั้นสู ง เพื่อพัฒ นากําลังคนระดับ เทคนิ ค ให้มี ส มรรถนะ
มี คุณ ธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ สามารถประกอบอาชี พได้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชี พอิสระ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ ทั้งในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
2. เป็ นหลักสู ตรที่เปิ ดโอกาสให้เลือกเรี ยนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะด้วยการปฏิบตั ิจริ ง สามารถเลือก
วิธีการเรี ยนตามศักยภาพและโอกาสของผูเ้ รี ยน เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนสามารถเที ยบโอนผลการเรี ยน
สะสมผลการเรี ย น เที ย บความรู ้ แ ละประสบการณ์ จ ากแหล่ ง วิ ท ยาการ สถานประกอบการและ
สถานประกอบอาชีพอิสระ
3. เป็ นหลักสู ตรที่มุ่งเน้นให้ผสู ้ ําเร็ จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชี พ มีความรู ้เต็มภูมิ ปฏิบตั ิได้จริ ง
มีความเป็ นผูน้ าํ และสามารถทํางานเป็ นหมู่คณะได้ดี
4. เป็ นหลักสู ตรที่สนับสนุ นการประสานความร่ วมมือในการจัดการศึกษาร่ วมกัน ระหว่างหน่วยงานและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
5. เป็ นหลักสู ตรที่เปิ ดโอกาสให้สถานศึกษา ชุ มชนและท้องถิ่น มีส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสู ตรให้ตรงตาม
ความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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จุดหมายของหลักสู ตร
1. เพื่อให้มีความรู ้และทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวติ สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรื อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อให้มีทกั ษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. เพื่ อให้ ส ามารถบู รณาการความรู ้ ทัก ษะจากศาสตร์ ต่า ง ๆ ประยุก ต์ใช้ใ นงานอาชี พ สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
4. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชี พ มีความมัน่ ใจและภาคภูมิใจในงานอาชี พ รักงาน รักองค์กร สามารถทํางาน
เป็ นหมู่คณะได้ดี และมีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรี ยนวิชาชีพ
5. เพื่ อให้มี ปั ญญา ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน มี ค วามคิ ดสร้ างสรรค์ มี ความสามารถในการจัดการ การตัดสิ นใจและ
การแก้ปั ญ หา รู ้ จกั แสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มาพัฒ นาตนเอง ประยุก ต์ ใ ช้ค วามรู ้ ใ นการสร้ างงาน
ให้สอดคล้องกับวิชาชีพและการพัฒนางานอาชีพอย่างต่อเนื่อง
6. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม ซื่ อสัตย์ มีวนิ ยั มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่ างกายและจิตใจ
เหมาะสมกับการปฏิบตั ิในอาชีพนั้น ๆ
7. เพื่ อ ให้ เป็ นผู ม้ ี พ ฤติ ก รรมทางสั งคมที่ ดี งาม ต่ อต้า นความรุ น แรงและสารเสพติ ด ทั้ง ในการทํางาน
การอยู่ร่วมกัน มี ความรั บ ผิดชอบต่ อครอบครั ว องค์ก ร ท้องถิ่ นและประเทศชาติ อุทิ ศ ตนเพื่อสังคม
เข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักในปั ญหาและความสําคัญของ
สิ่ งแวดล้อม
8. เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็ นกําลังสําคัญ
ในด้านการผลิตและให้บริ การ
9. เพื่อให้เห็นคุณค่าและดํารงไว้ซ่ ึ งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ ปฏิบตั ิตนในฐานะพลเมืองดี
ตามระบอบประชาธิ ปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
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หลักเกณฑ์ การใช้ หลักสู ตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรี ยนการสอนตามหลัก สู ตรนี้ ผู เ้ รี ย นสามารถลงทะเบี ย นเรี ย นได้ทุ ก วิธี เรี ย นที่ ก ําหนด
และนําผลการเรี ยนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่ วมกันได้ สามารถเทียบโอนผลการเรี ยน และขอเทียบความรู ้และ
ประสบการณ์ได้
1.2 การจัดการเรี ยนการสอนเน้นการปฏิ บตั ิจริ ง สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้หลากหลายรู ปแบบ
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะในวิชาการที่สัมพันธ์กบั วิชาชีพในการวางแผน แก้ปัญหา
และจัดการทรั พยากรในการดําเนิ นงานได้อย่างเหมาะสม มี ส่วนร่ วมในการพัฒนาวิชาการ ริ เริ่ มสิ่ งใหม่
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ้ ่ืนและหมู่คณะ เป็ นอิสระในการปฏิ บตั ิงานที่ซับซ้อนหรื อจัดการงานผูอ้ ่ืน
มี ส่ ว นร่ ว มที่ เกี่ ย วกับ การวางแผน การประสานงานและการประเมิ น ผล รวมทั้ง มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน
2.1 การจัดการศึกษาในระบบปกติสาํ หรับผูเ้ ข้าเรี ยนที่สาํ เร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หรื อเที ย บเท่ าในประเภทวิช าและสาขาวิช าตามที่ ห ลัก สู ตรกําหนด ใช้ระยะเวลา 2 ปี การศึ ก ษา
ส่ วนผูเ้ ข้าเรี ยนที่สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า และผูเ้ ข้าเรี ยนที่สําเร็ จการศึกษา
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) หรื อเทียบเท่าต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กาํ หนด ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 3 ปี การศึกษา
2.2 การจัดเวลาเรี ยนให้ดาํ เนินการ ดังนี้
2.2.1 ในปี การศึ ก ษาหนึ่ ง ๆ ให้ แ บ่ ง ภาคเรี ย นออกเป็ น 2 ภาคเรี ย นปกติ ห รื อระบบทวิภ าค
ภาคเรี ยนละ 18 สัปดาห์ โดยมีเวลาเรี ยนและจํานวนหน่วยกิตตามที่กาํ หนด และสถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อ
สถาบันอาจเปิ ดสอนภาคเรี ยนฤดูร้อนได้อีกตามที่เห็นสมควร
2.2.2 การเรี ย นในระบบชั้น เรี ย น ให้ ส ถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบัน เปิ 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 ิในห้องปฏิ บตั ิการ ไม่น้อยกว่า 36 ชัว่ โมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.3 รายวิชาปฏิ บตั ิที่ใช้เวลาในการฝึ กปฏิ บตั ิในโรงฝึ กงานหรื อภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชัว่ โมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.4 รายวิชาที่ใช้ในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.5 การฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชี พในสถานประกอบการหรื อแหล่งวิทยาการ ไม่นอ้ ยกว่า 320 ชัว่ โมง
เท่ากับ 4 หน่วยกิต
3.6 การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต

4. โครงสร้ าง
โครงสร้ างของหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 แบ่งเป็ น 3 หมวดวิชา และ
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังนี้
4.1 หมวดวิชาทักษะชีวติ
4.1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร
1) กลุ่มวิชาภาษาไทย
2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
4.1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
2) กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
4.1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ
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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จํานวนหน่ วยกิตของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลักสู ตร ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในโครงสร้างของ
แต่ล ะประเภทวิช าและสาขาวิช า รายวิช าแต่ ล ะหมวดวิช า สถานศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษาหรื อสถาบันสามารถ
จัดตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร และหรื อพัฒนาได้ตามความเหมาะสมตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องกําหนดรหัสวิชา
จํานวนหน่วยกิตและจํานวนชัว่ โมงเรี ยนตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร

5. การฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ
เป็ นการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ โ ดยความร่ ว มมื อ ระหว่างสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบัน
กับภาคการผลิตและหรื อภาคบริ การ หลังจากที่ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ภาคทฤษฎีและการฝึ กหัดหรื อฝึ กปฏิ บตั ิเบื้องต้น
ในสถานศึ กษาอาชี วศึ ก ษาหรื อสถาบันแล้วระยะเวลาหนึ่ ง ทั้งนี้ เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ จาก
ประสบการณ์ จริ ง ได้สัมผัสกับการปฏิ บตั ิงานอาชี พ เครื่ องมือเครื่ องจักร อุปกรณ์ ที่ทนั สมัย และบรรยากาศ
การทํางานร่ วมกัน ส่ งเสริ มการฝึ กทักษะการสื่ อสาร การใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ
การเผชิญสถานการณ์ ซึ่ งจะช่ วยให้ผูเ้ 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 กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชี พ ในรู ปของ
การฝึ กงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานของรัฐ โดยใช้เวลารวมไม่นอ้ ยกว่า
320 ชัว่ โมง กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต โดยให้นาํ รายวิชาในหมวดวิชาทักษะวิชาชี พที่ตรงหรื อสัมพันธ์กบั
ลักษณะงานไปเรี ยนหรื อฝึ กในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานของรัฐได้ โดยใช้เวลารวมกับ
การฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคเรี ยน
5.2 การตัดสิ นผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยน ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น

6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็ นรายวิช าที่ เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ย นได้ศึก ษาค้นคว้า บู รณาการความรู ้ ทัก ษะและประสบการณ์
จากสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองตามความถนัดและความสนใจในลักษณะงานวิจยั ตั้งแต่การเลือก
หัวข้อหรื อเรื่ องที่จะศึกษาค้นคว้า การวางแผน การกําหนดขั้นตอนการดําเนิ นการ การดําเนิ นงาน การประเมินผล
และการจัดทํารายงาน ซึ่ งอาจทําเป็ นรายบุ คคลหรื อกลุ่มก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั ลักษณะของโครงการนั้น ๆ
โดยการจัดทําโครงการดังกล่าวต้องดําเนิ นการ ดังนี้
6.1 สถานศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษาหรื อ สถาบัน ต้อ งจัด ให้ ผู เ้ รี ยนจัดทําโครงการพัฒ นาทัก ษะวิช าชี พ
ในภาคเรี ยนที่ 3 และหรื อภาคเรี ยนที่ 4 รวมจํา นวน 4 หน่ ว ยกิ ต ใช้ เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า 216 ชั่ ว โมง
ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีชว่ั โมงเรี ยน 4 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ กรณี ที่ใช้รายวิชาเดียว
หากจัด ให้ มี โ ครงการพัฒ นาทัก ษะวิ ช าชี พ 2 รายวิ ช า คื อ โครงการ 1 และโครงการ 2
ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันจัดให้มีชวั่ โมงเรี ยนต่อสัปดาห์ที่เทียบเคียงกับเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้น
6.2 การตัดสิ นผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยน ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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7. การศึกษาระบบทวิภาคี
การศึกษาระบบทวิภาคีเป็ นรู ปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดจากข้อตกลงร่ วมกันระหว่างสถานศึกษา
อาชี วศึกษาหรื อสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่ วยงานของรัฐ โดยผูเ้ รี ยนใช้เวลาส่ วนหนึ่ ง
ในสถานศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษาหรื อ สถาบัน และเรี ย นภาคปฏิ บ ัติ ใ นสถานประกอบการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่ วยงานของรั ฐ เพื่ อให้ก ารจัดการศึ ก ษาระบบทวิภาคี ส ามารถเพิ่มขี ดความสามารถด้านการผลิ ตและ
พัฒนากําลังคนที่ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ตามจุดหมายของหลักสู ตร สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบัน
ต้องนํารายวิชาทวิภาคีในกลุ่มทักษะวิชาชี พเลือก ไปร่ วมกําหนดรายละเอียดของรายวิชา ได้แก่ จุดประสงค์
รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คําอธิ บายรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกับลักษณะงาน
ของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งสมรรถนะวิชาชี พของสาขางาน 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 ยนที่สําเร็ จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า และผูส้ ําเร็ จการศึกษา
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กาํ หนด ต้องเรี ยนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชี พ
ให้ครบตามที่ระบุไว้ในหลักสู ตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา
การเรี ยนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชี พ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในหลักสู ตร สาขาวิชา
และการตัด สิ น ผลการเรี ย นให้ เป็ นไปตามระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว่า ด้ว ยการจัด การศึ ก ษาและ
การประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
8.2 คุณสมบัติ
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าเรี ยน ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

9. การประเมินผลการเรียน
เน้นการประเมิ นสภาพจริ ง ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามระเบี ยบกระทรวงศึ กษาธิ การ ว่าด้วยการจัดการศึ กษา
และการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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10. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ทุ กภาคเรี ยน เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชี พ ปลู กฝั งคุ ณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม ระเบี ยบวินัยของตนเอง
การต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด ส่ งเสริ มการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์การทํางาน ปลู กฝั งจิตสํานึ ก
และเสริ มสร้ างการเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ใช้กระบวนการกลุ่มในการทําประโยชน์ต่อชุ มชนและท้องถิ่น
รวมทั้งการทะนุ บาํ รุ งขนบธรรมเนี ยมประเพณี อนั ดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ประเมินผลและปรับปรุ ง
การทํางาน ทั้งนี้ สําหรับนักเรี ยนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้เข้าร่ วมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น
10.2 การประเมิ นผลกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตร ให้เป็ นไปตามระเบี ยบกระทรวงศึ กษาธิ การว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

11. การจัดแผนการเรียน
การจัด ทําแผนการเรี ย น เป็ นการกํา หนดรายวิช าตามโครงสร้ า งหลัก สู ต รที่ จะดํา 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 โดยคํานึ งถึงรายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนตามลําดับก่อน-หลัง ความง่าย-ยาก
ของรายวิช า ความต่ อ เนื่ อ งและเชื่ อ มโยงสั ม พัน ธ์ ก ัน ของรายวิช า รวมทั้ง รายวิช าที่ ส ามารถบู รณาการ
จัดการศึกษาร่ วมกัน เพื่อเรี ยนเป็ นงานและหรื อชิ้นงานในแต่ละภาคเรี ยน
11.2 จัด ให้ ผูเ้ รี ยนได้เลื อกเรี ยนรายวิช าชี พ เลื อกและวิช าเลื อกเสรี ตามความถนัด ความสนใจ
เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพหรื อศึกษาต่อ
11.3 รายวิช าทวิภาคี หรื อการนํารายวิชาไปเรี ยนและฝึ กในสถานประกอบการ/แหล่ งวิท ยาการ
ให้ประสานงานร่ วมกับสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการ เพื่อพิจารณากําหนดรายวิชาหรื อกลุ่มวิชาที่ตรงกับ
ลักษณะงานของสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการนั้น ๆ
11.4 รายวิชาโครงการ สามารถจัดให้นักศึ กษาลงทะเบี ยนเรี ยนในภาคการศึ กษาที่ 3 หรื อ 4 ครั้ งเดี ยว
จํานวน 4 หน่ วยกิ ต หรื อจัดให้ ลงทะเบี ยนเรี ยนเป็ น 2 ครั้ ง คื อ ภาคการศึ กษาที่ 3 และภาคการศึ ก ษาที่ 4
รวม 4 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขของหลักสู ตรนั้น ๆ
11.5 กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ให้กาํ หนดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรไว้ในแต่ละภาคเรี ยน โดยนักศึกษา
ต้องเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
11.6 จํานวนหน่ วยกิ ตรวมในแต่ละภาคเรี ยน ในแต่ละภาคเรี ยนปกติสําหรับการลงทะเบี ยนเต็มเวลา
ให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส่ วนการลงทะเบียนเรี ยนในภาคฤดูร้อน
ให้ล งทะเบี ย นเรี ย นได้ไม่ เกิ น 12 หน่ วยกิ ต ทั้งนี้ เวลาในการจัดการเรี ยนการสอนโดยเฉลี่ ย ไม่ ค วรเกิ น
35 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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12. การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
12.1 ได้รายวิชาและจํานวนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาทักษะชีวติ หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และ
หมวดวิชาเลือกเสรี ครบถ้วนตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรี ยน
ที่สถานศึกษากําหนด
12.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 2.00
12.3 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
12.4 ได้เข้า 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 หมวดวิช าทักษะชี วิต สถานศึ กษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบันสามารถพัฒ นารายวิช าเพิ่ม เติ ม
ในแต่ละกลุ่มวิชาของหมวดวิชาทักษะชี วิต ในลักษณะจําแนกเป็ นรายวิชาหรื อลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้
โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ในสัดส่ วนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ของกลุ่มวิชานั้น ๆ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวติ
13.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชี พ สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถปรับปรุ งรายละเอียด
ของรายวิ ช าในกลุ่ ม ทัก ษะวิ ช าชี พ เฉพาะในแผนการจัด การเรี ย นรู ้ และหรื อ พัฒ นารายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม
ในกลุ่ มทักษะวิชาชี พเลื อกได้ โดยพิจารณาจากจุดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐานการศึ กษาวิชาชี พสาขาวิชา
ตลอดจนความชํานาญเฉพาะด้า นของสถานประกอบการหรื อ สภาพยุท ธศาสตร์ ข องภู มิ ภ าค เพื่ อ เพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
13.3 หมวดวิชาเลื อกเสรี สถานศึ กษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติ มได้
ตามความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ ชุ ม ชน ท้องถิ่ น หรื อสภาพยุท ธศาสตร์ ข องภู มิภาค
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และหรื อเพือ่ การศึกษาต่อ
ทั้งนี้ การกําหนดรหัสวิชา จํานวนหน่วยกิตและจํานวนชัว่ โมงเรี ยนให้เป็ นไปตามที่หลักสู ตรกําหนด
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14. การปรับปรุงแก้ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและการอนุมตั หิ ลักสู ตร
14.1 การพัฒนาหลักสู ตรหรื อการปรับปรุ งสาระสําคัญของหลักสู ตรตามมาตรฐานคุ ณวุฒิอาชี วศึกษา
ระดับ ประกาศนี ยบัตรวิช าชี พ ชั้นสู ง ให้เป็ นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา สถาบัน
การอาชีวศึกษา หรื อสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.2 การอนุมตั ิหลักสู ตร ให้เป็ นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.3 การประกาศใช้หลักสู ตร ให้ทาํ เป็ นประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ
14.4 การพัฒนารายวิชาหรื อกลุ่มวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถดําเนิ นการได้
โดยต้องรายงานให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ

15. การประกันคุณภาพหลักสู ตร
ให้ทุกหลักสู ตรกําหนดระบบประกันคุณภาพไว้ให้ชดั เจน อย่างน้อยประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ
15.1 คุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
15.2 การบริ หารหลักสู ตร
15.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
15.4 ความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน
ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา สถาบันการอาชี วศึกษาและสถานศึกษาจัดให้มีการประเมิ น
เพื่อพัฒนาหลักสู ตรที่อยูใ่ นความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่ อง อย่างน้อยทุก 5 ปี

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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การกําหนดรหัสวิชา

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

ชื่ อวิชา
ลําดับที่วิชา 01-99

สาขาวิชา/วิชาเรียนร่ วม

กลุ่มวิชา

วิชาเรียนร่ วม
หมวดวิชาทักษะชีวติ

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

3 0 0 1

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
กล่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

10 กลุ่มวิชาเรี ยนร่ วมหลักสู ตร (การจัดการอาชีพ)
20 กลุ่มวิชาเรี ยนร่ วมหลักสู ตร (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

3 X 0 0

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

3 X X X

00 วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพประเภทวิชา
10 วิชาชีพพื้นฐาน (ร่ วมประเภทวิชา)
0X วิชาชีพพื้นฐาน (ร่ วมกล่ม/สาขาวิชา)

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

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

3 0 0 0

9X กลุ่มวิชาชีพเลือกเสรี

- รายวิชาพัฒนาโดยส่วนกลาง * รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา
สาขาวิชา
0 วิชาเรี ยนร่ วม
ประเภทวิชา
1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2 ประเภทวิชาบริ หารธุรกิจ
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม
4 ประเภทวิชาคหกรรม
5 ปร เภทวิชาเกษตรกรรม
หลักสู ตร

6
7
8
9

ประเภทวิชาประมง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

3 หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)
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หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
(เพิม่ เติม พ.ศ. 2561)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่ อมบํารุ งระบบขนส่ งทางราง
จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะด้านการสื่ อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา และ
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริ หารและจัดการวิชาชี พ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
ของงานอาชี พที่สัมพันธ์เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชี พเทคนิ คควบคุ มและซ่ อมบํารุ งระบบขนส่ ง
ทางราง ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่ อให้ มี ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุ่ มงานพื้ นฐานเทคนิ ค ควบคุ ม และ
ซ่อมบํารุ งระบบขนส่ งทางราง
4. เพื่อให้สามารถตรวจสอบและบํารุ งรักษาระบบขนส่ งทางราง
5. เพื่อให้สามารถออกแบบและปฏิบตั ิงานด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่ งทางราง
6. เพื่อให้สามารถออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบและควบคุมระบบไฟฟ้าระบบขนส่ งทางราง
7. เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บ ัติ ง านซ่ อ มบํา รุ ง รางรถไฟ รวมทั้ง การใช้ ค วามรู ้ แ ละทัก ษะเป็ นพื้ น ฐาน
ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้
8. 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
คุ ณภาพของผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับคุ ณวุฒิการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบํารุ งระบบขนส่ งทางราง ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ได้แก่
1.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ ได้แก่ ความเสี ยสละ ซื่ อสัตย์สุจริ ต กตัญ�ู
กตเวที อดกลั้น ละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน มีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม เป็ นต้น
1.2 ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัย ได้แก่ ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์
เชื่ อมัน่ ในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ปฏิ บตั ิ งานโดยคํา นึ งถึ งความปลอดภัย อาชี วอนามัย
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
1.3 ด้านทักษะทางปั ญญา ได้แก่ ความรู ้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่ รู ้ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็ นต้น
2. ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป ได้แก่
2.1 สื่ อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวติ ประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2.2 แก้ไขปั ญหาและพัฒนางานอาชี พโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานอาชีพและการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
2.4 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนางานอาชีพ
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชี พ ได้แก่
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
การบริ หารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย
3.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3.3 ตรวจสอบและบํารุ งรักษาระบบขนส่ งทางราง
3.4 ออกแบบและปฏิบตั ิงานด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่ งทางราง
3.5 ออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบและควบคุมระบบไฟฟ้าระบบขนส่ งทางราง
สาขางานเทคนิคควบคุมและซ่ อมบํารุ งระบบขนส่ งทางราง
3.6 ซ่อมบํารุ งและตรวจสอบระบบขนส่ งทางราง
3.7 ซ่อมบํารุ งและควบคุมระบบไฟฟ้าในระบบขนส่ งทางราง
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
(เพิม่ เติม พ.ศ. 2561)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่ อมบํารุงระบบขนส่ งทางราง

ผูส้ ําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2561)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิ คควบคุมและซ่อมบํารุ งระบบขนส่ งทางราง จะต้องศึกษารายวิชา
จากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่นอ้ ยกว่า 83 หน่วยกิต และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชี วติ
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต

ไม่ น้อยกว่ า 21 หน่ วยกิต
(ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)

2. หมวดวิชาทักษะชี พ
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชี พ

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวมไม่ น้อยกว่ า 83 หน่ วยกิต
โครงสร้างนี้ สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง, สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิ กส์ , สาขาวิชาเมคคาทรอนิ กส์ , สาขาวิชาช่างกลโรงงาน,
สาขาวิชาช่างยนต์, สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาช่างซ่อมบํารุ ง หรื อเทียบเท่า
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สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ประเภทวิชาหรื อสาขาวิชาอื่น
หรื อมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม. 6) หรื อเที ยบเท่า ที่ ไม่มีพ้ืนฐานวิชาชี พ จะต้องเรี ยนรายวิชาปรั บพื้นฐาน
วิชาชีพ ต่อไปนี้
รหัสวิชา
3100-0001
3100-0002
3100-0003
3100-0004
3100-0006
3100-0007
3100-0008

ชื่ อวิชา
งานเทคนิคพื้นฐาน
เขียนแบบเทคนิค
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
วัสดุช่าง
งานชิ้นส่ วนเครื่ องกลทัว่ ไป
งานเชื่อมโลหะและแผ่น
งานคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น

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 21 หน่ วยกิต

ให้เลื อกเรี ยนในลักษณะเป็ นรายวิชา หรื อลักษณะบูรณาการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวิชา เพื่อพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการปรับตัวและดําเนิ นชี วิตในสังคมสมัยใหม่ เห็ นคุ ณค่าของตนและการพัฒนาตน มี
ความใฝ่ รู ้ แสวงหาและพัฒนาความรู ้ใหม่ มีความสามารถในการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการ
จัด การ มี ท ัก ษะในการสื่ อ สาร การใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการทํา งานร่ ว มกับ ผู อ้ ื่ น มี คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม มนุ ษยสัมพันธ์ รวมถึ งความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในสัดส่ วนที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุ
จุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวติ รวมไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร (ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1101
ภาษาไทยเพื่อสื่ อสารในงานอาชีพ
3000-1102
การเขียนเชิงวิชาชีพ
3000-1103
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน
3000-1104
การพูดเพื่อสื่ อสารงานอาชีพ
3000-1105
การเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน
3000*1101 ถึง 3000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทย
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันฯพัฒนาเพิ่มเติม
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1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุ รกิจและสังคม
3000-1202
กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3000-1204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
3000-1205
การเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์
3000-1206
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3000-1207
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3000-1208
ภาษาอังกฤษธุ รกิจในงานอาชีพ
3000-1225
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมเพื่อระบบขนส่ งทางราง
3000-1226
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบตั ิงานเพื่อระบบขนส่ งทางราง
3000*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันฯพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
2-0-2
0-2-1
0-2-1
3-0-3
3-0-3
3-0-3
1-4-3
1-3-2
*-*-*

1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ ปัญหา (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1301
วิทยาศาสตร์ เพื่องานไฟฟ้าและการสื่ อสาร
3000-1302
วิทยาศาสตร์ เพื่องานเครื่ องกลและการผลิต
3000-1312
การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
3000-1313
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อชีวติ
3000-1314
วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวติ
3000-1315
ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3000-1317
การวิจยั เบื้องต้น
3000*1301 ถึง 3000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันฯพัฒนาเพิ่มเติม

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2561)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

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

สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่ อมบํารุ งระบบขนส่ งทางราง
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1.2.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1401
คณิ ตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
3000-1402
คณิ ตศาสตร์ อุตสาหกรรม
3000-1404
คณิ ตศาสตร์ และสถิติเพือ่ งานอาชีพ
3000-1406
แคลคูลสั พื้นฐาน
3000-1408
สถิติและการวางแผนการทดลอง
3000-1409
การคิดและการตัดสิ นใจ
3000*1401 ถึง 3000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันฯพัฒนาเพิม่ เติม

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

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

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

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

ชื่ อวิชา
การพัฒนาทักษะชีวติ เพื่อสุ ขภาพและสังคม
การบริ หารจัดการสุ ขภาพเพื่อภาวะผูน้ าํ
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
เทคนิคการพัฒนาสุ ขภาพในการทํางาน
สุ ขภาพชุมชน
การคิดอย่างเป็ นระบบ
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2561)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

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

สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่ อมบํารุ งระบบขนส่ งทางราง
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รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1608
พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
3000-1609
ลีลาศเพื่อการสมาคม
3000-1610
คุณภาพชีวติ เพื่อการทํางาน
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันฯพัฒนาเพิม่ เติม

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ไม่ น้อยกว่ า 56 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชี พพืน้ ฐาน (15 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3001-1001
3001-2001
3138-1001
3138-1002
3138-1003

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1
1-0-1
*-*-*

ชื่ อวิชา
การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
การควบคุมอัตโนมัติในระบบราง
เขียนแบบเครื่ องกลด้วยคอมพิวเตอร์ สาํ หรับระบบขนส่ งทางราง
นิวเมตริ กส์และไฮดรอลิกส์สาํ หรับระบบขนส่ งทางราง

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
1-4-3
1-4-3
2-3-3

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชี พเฉพาะ (21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3138-2001
3138-2002
3138-2003
3138-2004
3138-2005
3138-2006
3138-2007
3138-2008

ชื่ อวิชา
วัสดุทางรถไฟ
การจัดการระบบขนส่ งทางราง
ระบบไฟฟ้าเบื้องต้นสําหรับระบบขนส่ งทางราง
งานซ่อมบํารุ งทางรถไฟเบื้องต้น
ระบบช่วงล่างและกันสะเทือนรถไฟ
ระบบห้ามล้อรถไฟ
งานเชื่อมระบบรางรถไฟ
อาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2561)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
1-2-2
2-0-2
1-4-3
1-2-2
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3

สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่ อมบํารุ งระบบขนส่ งทางราง
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2.3 กลุ่มทักษะวิชาชี พเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
2.3.1 สาขางานเทคนิคควบคุมและซ่ อมบํารุงระบบขนส่ งทางราง
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3138-2101
วิศวกรรมล้อเลื่อน
3-0-3
3138-2102
ระบบเปลี่ยน ระบบแสงและระบบขับเคลื่อน
1-4-3
3138-2103
การบํารุ งรักษาเครื่ องมือซ่อมทางรถไฟ
1-6-3
3138-2104
สัญญาณระบบออนบอร์ ดและรางสัญญาณไฟสี รางรถไฟ
1-4-3
3138*2101 ถึง 3138*2199 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ * - * - *
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค

รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3138-5101
3138-5102
3138-5103
3138-5104
3138-51xx

ชื่ อวิชา
งานเทคนิคควบคุมและซ่อมบํารุ งระบบขนส่ งทางราง 1
งานเทคนิคควบคุมและซ่อมบํารุ งระบบขนส่ งทางราง 2
งานเทคนิคควบคุมและซ่อมบํารุ งระบบขนส่ งทางราง 3
งานเทคนิคควบคุมและซ่อมบํารุ งระบบขนส่ งทางราง 4
งานเทคนิคควบคุมและซ่อมบํารุ งระบบขนส่ งทางราง...

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่า 12 หน่ วยกิ ตนั้น ให้สถานศึกษาร่ วมวิเคราะห์
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนดจุดประสงค์รายวิชา
สมรรถนะรายวิชาและคําอธิ บายรายวิชา ที่สอดคล้องกันระหว่างสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกับลักษณะ การ
ปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ รวมทั้งจํานวนหน่วยกิตและเวลาที่ใช้ในการฝึ กอาชี พในแต่ละรายวิชา
เพื่อนําไปจัดแผนการฝึ กอาชี พ การวัดและการประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะรายวิชา
ทั้งนี้ โดยให้ใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2.4 ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชี พ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3138-8001 หรื อรายวิชา 3138-8002 และ 3138-8003
รหัสวิชา
3138-8001
3138-8002
3138-8003

ชื่ อวิชา

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2561)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่ อมบํารุ งระบบขนส่ งทางราง
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2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชี พ จํานวน 4 หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3138-8501 หรื อรายวิชา 3138-8502 และ 3138-8503
รหัสวิชา
3138-8501
3138-8502
3138-8503

ชื่ อวิชา
โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

ให้เลื อกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิช าที่ เสนอแนะและเลื อกเรี ย นจากรายวิช า
ในหลัก สู ตรประกาศนี ย บัตรวิช าชี พชั้นสู ง พุ ท ธศัก ราช 2557 ทุ ก ประเภทวิช า สาขาวิช าและหมวดวิชา
โดยต้องไม่เป็ นรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว และ ต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้ศึกษาโดยไม่นบั หน่วยกิตรวม
ในเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา
รหัสวิชา
3000-9201
3000-9202
3212-2134
3212-2135
3100-0101
3000-1402
3212-2138

ชื่ อวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
สนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน
ภาษาจีน 1
ภาษาจีน 2
กลศาสตร์ วศิ วกรรม
คณิ ตศาสตร์ อุตสาหกรรม
ภาษาญี่ปุ่น 1

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-2-3
2-2-3
3-0-3
3-0-3
2-2-3

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ )
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-2001
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3000-2002
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
3000-2003
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3000-2004
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
3000-2005
กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
3000*2001 ถึง 3000*2099 กิจกรรมที่สถานศึกษาหรื อสถานประกอบการจัด

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2561)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่ อมบํารุ งระบบขนส่ งทางราง
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คําอธิบายรายวิชา
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
(เพิม่ เติม พ.ศ. 2561)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่ อมบํารุ งระบบขนส่ งทางราง

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

21

วิชาปรับพืน้ ฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่ อมบํารุงระบบขนส่ งทางราง
รหัสวิชา
3100-0001
3100-0002
3100-0003
3100-0004
3100-0006
3100-0007
3100-0008

ชื่ อวิชา

ท-ป-น

งานเทคนิคพื้นฐาน
เขียนแบบเทคนิค
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
วัสดุช่าง
งานชิ้นส่ วนเครื่ องกลทัว่ ไป
งานเชื่อมและโลหะแผ่น
งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

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

วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
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วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
3100-0001

งานเทคนิคพื้นฐาน
0-6-2
(Basic Technical Practice)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ การบํารุ งรักษาเครื่ องมือและเครื่ องมือกลเบื้องต้น
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานผลิตชิ้นงานตามขั้นตอน แก้ปัญหา และนําไปประยุกต์ใช้กบั งานอื่นได้
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัย ที่ ดี ในการทํา งานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณี ตเรี ย บร้ อยละเอี ย ด
รอบคอบ เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการ การใช้ การบํารุ งรักษาเครื่ องมือและเครื่ องมือกลเบื้ องต้นในการผลิ ต
ชิ้นงาน
2. ใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือ และเครื่ องมือกลเบื้องต้น
3. ปรับแต่ง ปรับตั้ง และลับคมตัดเครื่ องมือกลในงานช่างเครื่ องกล
4. ร่ างแบบบนชิ้ นงาน แปรรู ป ขึ้ นรู ป ประกอบ และปรับชิ้ นงานโลหะด้วยเครื่ องมือ (Hand tools) และ
เครื่ องมือกลเบื้องต้นตามแบบสัง่ งาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้ การบํารุ งรักษาเครื่ องมือ (Hand tools) และเครื่ องมือกลเบื้ องต้น ความปลอดภัยใน
การปฏิ บตั ิ งาน งานวัดและตรวจสอบ งานร่ างแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทํา
เกลียวงานเครื่ องกลเบื้องต้น และงานประกอบ
3100-0002

เขียนแบบเทคนิค
1-3-2
(Technical Drawing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่ องมือเขียนแบบ
2. สามารถเขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องต้น การบอกขนาดมิติที่ซบั ซ้อนและแบบ
สัง่ งาน
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั อดทน มีกิจนิ สัยในการทํางานด้วย
ความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรณนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิค และการใช้เครื่ องมือเขียนแบบ
2. เขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องต้น การบอกขนาดมิติที่ซบั ซ้อน และแบบสัง่ งาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับ หลักการเขียนแบบเทคนิ คเบื้ องต้น มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิ ค เส้นตัวเลข
ตัวอักษร มาตราส่ วน องค์ประกอบของการบอกขนาดมิติ กระดาษเขียนแบบ การใช้อุปกรณ์เขียนแบบเบื้องต้นการ
เขี ยนเส้น มุม ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ งานช่ างอุตสาหกรรม การใช้มาตราส่ วน การบอกขนาดมิ ติ การสร้าง
รู ปทรงเรขาคณิ ต ภาพสองมิ ติ ภาพสามมิ ติ หลักการฉายภาพฉาย (Orthographic Projection) มุมที่ 1 และมุมที่ 3
ภาพพิกทอเรี ยล (Pictorial) ภาพตัด ภาพช่วย ภาพคลี่เบื้องต้น การบอกขนาดมิติที่ซบั ซ้อน และแบบสัง่ งาน การอ่าน
สัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม
3100-0003

งานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
1-3-2
(Electronic and Electrical Practice)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์เบื้องต้น เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ า วัสดุ อุปกรณ์วงจรไฟฟ้ าวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ และวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
2. สามารถติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจรและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3. มีเจตคติที่ดี ปฏิบตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั อดทน มีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความ
รอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการของทฤษฎี ไฟฟ้ าและอิ เล็กทรอนิ กส์ เบื้ องต้น วิธีป้องกันอันตรายจาก
ไฟฟ้า
2. ใช้เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้า วัสดุ อุปกรณ์ วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3. ติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจร ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับ หลักการของทฤษฎี ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์เบื้ องต้น มาตรการความปลอดภัย
เกี่ยวกับไฟฟ้า ทฤษฎีอิเล็กตรอน ความต้านทาน ตัวนํา ฉนวน แหล่งกําเนิดไฟฟ้าหน่วยวัดไฟฟ้า การใช้เครื่ องมือวัด
ไฟฟ้ าเบื้ องต้น สัญลักษณ์และอุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า อุปกรณ์ป้องกันและการต่อสายดิ น การทํางานของ
เครื่ องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก โครงสร้าง สัญลักษณ์ คุณสมบัติ และวงจรใช้งานของตัวต้านทาน คาปาซิ เตอร์ อินดักเตอร์
ไดโอด ทรานซิ สเตอร์ เอสซี อาร์ วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ หม้อแปลงไฟฟ้ า สวิตช์ ขั้วต่อสาย ปลัก๊ แจ๊ครี เลย์
ลํา โพง ไมโครโฟน เครื่ องมื อ กล หั ว แร้ ง บัด กรี คี ม ไขควง การใช้ เ ครื่ องมื อ วัด พื้ น ฐานที่ จ ํา เป็ นในทาง
อิเล็กทรอนิกส์มลั ติมิเตอร์ เครื่ องจ่ายกําลังงานไฟฟ้า เครื่ องกําเนิดสัญญาณ และออสซิ ลโลสโคป การประกอบ และ
ทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
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3100-0004

วัสดุช่าง
2-0-2
(Materials)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจหลัก การจํา แนกชนิ ด การแบ่ ง กลุ่ ม ลัก ษณะมาตรฐาน สมบัติ ก ารใช้ง านของวัส ดุ ใ นงาน
อุตสาหกรรม
2. สามารถจําแนก เลือกใช้ ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติที่ดีในการทํางาน มีความละเอียดรอบคอบ คํานึงถึงความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิด แบ่งกลุ่ม ลักษณะ มาตรฐาน สมบัติการใช้งานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเลือกใช้ ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
3. แสดงความรู ้เกี่ยวดับการตรวจสอบป้องกันการกกัดกร่ อนของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ ชนิ ด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การกัดกร่ อนและการป้ องกันวัสดุ
ชนิ ดต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม โลหะอโลหะ โลหะผสม อิทธิ พลของธาตุต่างๆ ที่ มีต่อโลหะผสม วัสดุเชื้ อเพลิง
และสารหล่อลื่น วัสดุไฟฟ้า วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง และวัสดุสงั เคราะห์ การตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น
3100-0006

งานชิ้นส่ วนเครื่ องกลทั่วไป
1-3-2
(General Machine Elements)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการถอดประกอบ การติดตั้ง และการปรับตั้ง เครื่ องมือกล
2. สามารถวางแผนปฏิ บตั ิ การถอดประกอบ ติ ดตั้ง และปรับตั้งชิ้ นส่ วนยึดประสาน ชิ้ นส่ วนทัว่ ไปและ
ชิ้นส่ วนส่ งกําลังเครื่ องมือกล
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั อดทน มีกิจนิ สัยในการทํางานด้วย
ความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง เครื่ องมือกล
2. วางแผน เตรี ยมงาน ตรวจวิเคราะห์การถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง ชิ้นส่ วนยึดประสานชิ้นส่ วนทัว่ ไป
และชิ้นส่ วนส่ งกําลังเครื่ องมือกล
3. บํารุ งรักษาชิ้นส่ วนเครื่ องกลตามหลักการการใช้งาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ช่วยถอดประกอบ การวัดและตรวจสอบในงาน
สวม การถอดประกอบ การติดตั้งและการปรับตั้ง ความปลอดภัยทัว่ ไป การวางแผนปฏิ บตั ิ การ การถอดประกอบ
ชิ้ นส่ วนยึดประสานและชิ้ นส่ วนทัว่ ไป สลัก สกรู โบลต์และนัต หมุดยํ้า สปริ ง กลไก การถอดประกอบชิ้ นส่ วน
ส่ ง กํา ลัง เพลา ลิ่ ม สไปลน์ รองลื่ น ตลับ ลู ก ปื น เฟื อง สายพานและพู ล เลย์ ลู ก เบี้ ยว คลัต ช์ คัป ปลิ ง เบรก
ความปลอดภัยเฉพาะงาน
3100-0007

งานเชื่ อมและโลหะแผ่ น
1-3-2
(Welding and Sheet Metal)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเบื้องต้นในงานเชื่อมและโลหะแผ่น
2. สามารถเขียนแบบแผ่นคลี่ จัดเตรี ยมเครื่ องมือ อุปกรณ์ข้ ึ นรู ป ประกอบงานโลหะแผ่น เตรี ยมชิ้ นงาน
งานเชื่อมไฟฟ้า เชื่อมแก๊ส แล่นประสานแผ่นเหล็กกล้า รอยต่อชนและต่อตัวที
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั อดทน มีกิจนิ สัยในการทํางานด้วย
ความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นในงานเชื่อมและงานโลหะแผ่น
2. เขียนแบบแผ่นคลี่ จัดเตรี ยมเครื่ องมืออุปกรณ์ ขึ้นรู ป ประกอบงานโลหะแผ่นตามแบบ
3. เชื่อมไฟฟ้า และเชื่อมแก๊ส แล่นประสานแผ่นเหล็กกล้า รอยต่อชนและต่อตัวทีตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ หลักการเชื่ อมแก๊สและเชื่ อมไฟฟ้ าเบื้ องต้น การแล่นประสาน การเชื่ อมแผ่น
เหล็กกล้าในตําแหน่ งท่าเชื่ อมต่าง ๆ รอยต่อชน ตัวที และต่อหน้าแปลน งานโลหะแผ่นเบื้ องต้น การเขี ยนแผ่นคลี่
อย่างง่าย การขึ้นรู ป การประกอบชิ้นงานโลหะแผ่น
3100-0008

งานคอมพิวเตอร์ เบื้องต้ น
1-2-2
(Basic Computer)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ และกระบวนการด้านคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป การใช้อินเทอร์เน็ตในงาน
อาชีพ
2. ใช้ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสําเร็ จรู ปตามลักษณะงานอาชีพ
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการทํางานอย่างเป็ นระบบ รับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย และมีคุณธรรม
จริ ยธรรม

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

26
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ เบื้ องต้น ระบบปฏิ บตั ิ การโปรแกรม
สําเร็ จรู ปและอินเตอร์เน็ตในงานอาชีพ
2. ใช้ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสําเร็ จรู ปตามลักษณะงานอาชีพ
3. สื บค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้ระบบปฏิบตั ิการ การใช้โปรแกรมประมวลผล
คําเพื่อจัดทําเอกสาร การใช้โปรแกรมตารางคํานวณ การใช้โปรแกรมการนําเสนอผลงาน หรื อการใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปอื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชี พ การใช้อินเทอร์ เน็ตสื บค้นข้อมูล จริ ยธรรม และความรับผิดชอบในการใช้
คอมพิวเตอร์กบั งานอาชีพ
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หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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
3000-1225
3000-1226

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุ รกิจและสังคม
กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบตั ิงาน
ภาษาอังกฤษโครงงาน
การเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษธุ รกิจในงานอาชีพ
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมเพื่อระบบขนส่ งทางราง
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบตั ิงานเพื่อระบบขนส่ งทางราง

3-0-3
2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
3-0-3
3-0-3
3-0-3
1-4-3
1-3-2

กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ ปัญหา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

3000-1301
3000-1302
3000-1312
3000-1313
3000-1314
3000-1315
3000-1317

วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่ อสาร
วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่ องกลและการผลิต
การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อชีวติ
วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวติ
ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
การวิจยั เบื้องต้น

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2561)
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

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

คณิ ตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
คณิ ตศาสตร์ อุตสาหกรรม
คณิ ตศาสตร์ และสถิติเพือ่ งานอาชีพ
แคลคูลสั พื้นฐาน
สถิติและการวางแผนการทดลอง
การคิดและการตัดสิ นใจ

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

กลุ่มทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ
กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์

3000-1501
3000-1502
3000-1503
3000-1504
3000-1505

ชีวติ กับสังคมไทย
เศรษฐกิจพอเพียง
มนุษยสัมพันธ์กบั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภูมิฐานถิ่นไทย
การเมืองการปกครองไทย

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

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

การพัฒนาทักษะชีวติ เพื่อสุ ขภาพและสังคม
การบริ หารจัดการสุ ขภาพเพื่อภาวะผูน้ าํ
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
เทคนิคการพัฒนาสุ ขภาพในการทํางาน
สุ ขภาพชุมชน
การคิดอย่างเป็ นระบบ
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
ลีลาศเพื่อการสมาคม
คุณภาพชีวติ เพื่อการทํางาน
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กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร
กลุ่มวิชาภาษาไทย
3000-1101

ภาษาไทยเพื่อสื่ อสารในงานอาชีพ
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 การพูดในงานอาชี พ
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
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2561)

3-0-3

หมวดวิชาทักษะชี วิต

30
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการใช้ถอ้ ยคําสํานวน ระดับภาษา และวิธีการเรี ยบเรี ยงข้อความ การรวบรวม
ข้อมูลจากสื่ อประเภทต่าง ๆ เพื่อวางแผนการเขียนตามรู ปแบบของเอกสารแต่ละประเภท การเขียนบทความในงาน
อาชี พ การเขี ยนข้อความสื่ อสารทางจดหมายและบันทึ กภายในหน่ วยงานทั้งในราชการและธุ รกิ จ การเขี ยน
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การเขียนเอกสารการประชุม การเขียนโครงการ การเขียนรายงานการปฏิบตั ิงานและการ
เขียนรายงานวิชาการหรื อรายงานการวิจยั
3000-1103

ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน
3-0-3
(Thai for Presentation)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในการนําเสนองาน
2. สามารถใช้ทกั ษะทางภาษาไทยนําเสนองานในรู ปแบบต่าง ๆ
3. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการใช้ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน
สมรรถนะรายวิชา
1. เลื อกใช้วจั นภาษาและอวัจนภาษา ตามหลักการพูดในที่ ประชุ มชน เหมาะสมกับกาลเทศะ บุ คคล
โอกาส และสถานการณ์
2. รวบรวมข้อมูลเพื่อการนําเสนองานโดยใช้หลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า
3. เลือกข้อมูลและจัดลําดับข้อมูลตามลักษณะของโครงเรื่ อง
4. เขียนและพูดเพื่อการนําเสนองานตามเทคนิคการนําเสนอ
5. เลือกใช้สื่อประกอบการนําเสนองาน เหมาะสมตามลักษณะงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการพูดในที่ ประชุ มชน องค์ประกอบในการนําเสนองาน การรวบรวม
ข้อมูลเบื้ องต้นจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า กระบวนการจัดลําดับความคิ ดและการกลัน่ กรอง
ข้อมูล เทคนิ คการเขียนและการพูดเพื่อนําเสนองานในรู ปแบบต่าง ๆ และการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ประกอบการ
นําเสนองาน
3000-1104

การพูดเพื่อสื่ อสารงานอาชีพ
3-0-3
(Speech for Career Communication)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการพูด
2. เพื่อให้สามารถเลือกใช้วจั นภาษา อวัจนภาษา และวิธีการพูดในงานอาชีพและโอกาสต่าง ๆ ของสังคม
3. เพื่อให้ใช้ทกั ษะการพูดพัฒนาบุคลิกภาพและงานอาชีพ
4. 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
ศึ กษาและปฏิบตั ิ เกี่ ยวกับหลักการพูด การใช้วจั นภาษาและอวัจนภาษาในการพูด การพูดในงานอาชี พ
สนทนากิ จธุ ระ พูดอภิ ปราย 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

การเขียนรายงานการปฏิบัตงิ 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
รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการเขี ยนรายงานแต่ละประเภท โดยใช้หลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า
กระบวนการเรี ยบเรี ยงความคิ ดและการเขียนเนื้ อหาตามขั้นตอน การเขี ยนรายงานการปฏิ บตั ิ งานประเภทต่าง ๆ
รายงานการศึกษาค้นคว้า รายงานการเดินทาง รายงานความคืบหน้า รายงานการประชุม รายงานวิเคราะห์เพื่อเลือก
แนวทาง และรายงานนําเสนอภายในองค์กร
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กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
3000-1201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุรกิจและสั งคม
3-0-3
(English for Business and Social Communication)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษสื่ อสารในงานอาชีพ
2. 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
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ ทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขี ยนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในชี วิตประจําวัน
และทางด้านธุรกิจ ฝึ กการสนทนาสอบถามและให้ขอ้ มูลเบื้องต้นทางธุรกิจ การให้ขอ้ มูล ส่ วนบุคคล การให้ขอ้ มูล
หรื อคําแนะนําเกี่ ยวกับสถานที่ สิ นค้า และบริ การ โดยใช้บทบาทสมมุติ สถานการณ์จาํ ลอง สถานการณ์จริ งใน
ชี วิตประจําวัน และสาขางานอาชี พที่ เกี่ ยวข้อง เข้าใจความเหมือนความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมตามมารยาท
สั ง คม ประเพณี ข องเจ้า ของภาษา การใช้ก ระบวนการเรี ย นรู ้ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ พัฒ นาทัก ษะ
ภาษาอังกฤษ

3000-1202

กลยุทธ์ การอ่ านและการเขียนภาษาอังกฤษ

2-0-2

(Reading Strategies & Writing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์อ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. อ่านข้อมูลข่าวสารทัว่ ไปและในงานอาชี พโดยใช้กลยุทธ์การอ่านแบบต่าง ๆ จากสื่ อสิ่ งพิ มพ์ต่าง ๆ
หรื อสื่ อออนไลน์
2. เขียนให้ขอ้ มูลโดยใช้รูปแบบการเขียนต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการอ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2561)

หมวดวิชาทักษะชี วิต

33
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การอ่านข้อมูล บทความ ข่าวสารทัว่ ไป และในงานอาชี พจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ โดยใช้
กลยุทธ์การอ่านกวาดสายตาหาข้อมูลที่ตอ้ งการ (Scanning), การอ่านข้ามค้นหาเฉพาะข้อมูลที่ตอ้ งการ (Skimming)
การเดาความหมายจากบริ บท (Guessing meaning from the context) การอนุมาน (Inference) การบอกใจความหลัก
การบอกรายละเอี ยด การสรุ ปความจากเรื่ องที่ อ่า น การเขี ยนให้ขอ้ มูล การเขี ยนโต้ตอบทางสังคม การเขี ย น
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนใบสมัครต่าง ๆ
3000-1204

ภาษาอังกฤษโครงงาน
0-2-1
(English Project Work)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจกระบวนการทําภาษาอังกฤษโครงงาน
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. อ่านเรื่ องทัว่ ไปและเรื่ องเกี่ยวกับอาชีพเพื่อสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2. ดําเนิ นขั้นตอนการจัดทําภาษาอังกฤษโครงงานตามแนวคิ ดและกระบวนการของทําภาษาอัง กฤษ
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
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ ทักษะการพูด อ่านและเขี ยน การเลือกหัวข้อทําภาษาอังกฤษโครงงานที่บูรณา
การกับการศึ กษาวิชาชี พ การเขี ยนโครงร่ าง (outline) การเสนอโครงร่ าง (present outline) การดําเนิ นการศึ กษา
ค้นคว้า การสื บค้นรวบรวมข้อมูล การนําเสนอความก้าวหน้าของโครงงานการให้ขอ้ มูลย้อนกลับต่อโครงงานที่
นําเสนอ การเขียนรายงาน การพูดนําเสนอโครงงาน การแสดงบทบาทสมมุติ การจัดแสดงผลงาน การใช้กลยุทธ์
การเรี ยนรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
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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 ฝึ กทักษะทางภาษาแบบออนไลน์ดว้ ยตนเอง
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์ต่าง ๆ การพัฒนาทักษะการ
ฟั ง การพูด ในสถานการณ์ต่าง ๆ การอ่านบทความ ข่าว เรื่ องสั้น ๆ การใช้โครงสร้างภาษา คําศัพท์ สํานวนการ
สื บค้นข้อมูลโดยใช้คาํ หลัก (Keywords) การสื่ อสารผ่านสังคมออนไลน์ และการใช้แอพพลิเคชัน่ ต่าง ๆ
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 บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง พูด เรื่ องราว เหตุการณ์ ความสนใจ กิ จกรรมทัว่ ๆ ไปที่ คุน้ เคยความ
เป็ นอยู่ ครอบครัว การศึ กษา การทํางาน การแลกเปลี่ยนข้อมูล การแสดงความคิ ดเห็ น การเปรี ยบเที ยบความ
เหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้กระบวนการเรี ยนรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาทักษะการพูด
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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 บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด เรื่ องราว เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง ความทะเยอทะยานในชีวิต
การวางแผนเรื่ องที่ สนใจหรื อเกี่ ยวของกับอาชี พ ความประทับใจ การเล่าเรื่ อง การบรรยาย บอกเหตุผล อธิ บาย
แสดงความคิดเห็น การใช้กระบวนการเรี ยนรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
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 บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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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 การเขี ยน
รายงานการปฏิบตั ิงาน บันทึกข้อความ การบันทึกโทรศัพท์ การติดต่อธุรกิจผ่านทางอินเตอร์เน็ต e-commerce การ
ใช้กระบวนการเรี ยนรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3000-1225

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมเพื่อระบบขนส่ งทางราง
1-4-3
(Industrial Technology English for Rail Transport System)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อระบบระบบขนส่ งทางราง
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพระบบขนส่ งทางรางและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราวเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในระบบขนส่ งทางรางจากสื่ อโทรทัศน์
2. พูดสื่ อสารในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านช่างอุตสาหกรรมระบบขนส่ งทางราง
3. อ่านเรื่ องราวด้านการใช้เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่ งทางรางจากสื่ อสิ่ งพิมพ์
ต่างๆหรื อสื่ อออนไลน์
4. เขียนให้ขอ้ มูลรายงานการปฏิบตั ิงานช่างอุตสาหกรรมเพื่อระบบขนส่ งทางรางตามที่กาํ หนด
5. ใช้ศพั ท์เทคนิคในงานเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมเพื่อระบบขนส่ งทางราง
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูดอ่านและเขียน พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ ฟั งพูดอ่านและเขียนเกี่ยวกับงานช่างอุตสาหกรรมเพื่อระบบขนส่ งทางรางที่
เกี่ ยวข้อง การโต้ตอบสื่ อสารเกี่ ยวกับงานอาชี พ การถ่ายโอนความหมายคําศัพท์เทคนิ ค การแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงาน การสาธิ ตและการนําเสนอ การสรุ ปความเนื้ อเรื่ องด้านระบบขนส่ งทางราง การอ่านระเบียบ ข้อปฏิบตั ิ
และข้อห้ามในงานช่ างอุตสาหกรรมเพื่ อระบบขนส่ งทางราง การเขี ยนบันทึ กย่อ รายงานข้อมูลการปฏิ บตั ิ งาน
ปั ญหา การแก้ปัญหา การเขี ยนนําเสนองานด้านระบบขนส่ งทางราง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้น
ข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
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3000-1226

ภาษาอังกฤษสํ าหรับการปฏิบัติงานเพื่อระบบขนส่ งทางราง
(English on the job for Rail Transport System)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1-3-2

1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในงานอาชีพระบบขนส่ งทางราง
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในงานอาชีพระบบขนส่ งทางราง
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพระบบขนส่ งทางรางและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ องการติดต่อทางธุ รกิจในงานระบบขนส่ งทางรางจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดสื่ อสารเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานในงานอาชีพระบบขนส่ งทางราง
3. อ่านข้อมูล เอกสารการปฏิบตั ิงาน เอกสาร ในงานอาชีพระบบขนส่ งทางราง จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆหรื อ
สื่ อออนไลน์
4. เขียนให้ขอ้ มูลในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่ งทางราง ในด้านต่างๆ ตามที่กาํ หนด
5. การใช้คาํ ศัพท์เทคนิคในงานติดตั้ง งานควบคุม และงานบํารุ งรักษา ระบบขนส่ งทางราง
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการฟั ง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร การสนทนาทางโทรศัพท์
การให้บริ การ การติดตั้ง การควบคุม และการซ่ อมบํารุ ง การอ่านเอกสาร ประกาศ ตาราง กราฟ กําหนดการ การ
สื บค้นข้อมูลทางระบบขนส่ งทางรางจากสื่ อต่าง ๆ การเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน การบันทึกข้อความ การบันทึก
โทรศัพท์ การติดต่องานผ่านทางอินเตอร์เน็ต e-commerce การใช้กระบวนการเรี ยนรู ้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ฝึ กฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
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กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ ปัญหา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
3000-1301

วิทยาศาสตร์ เพื่องานไฟฟ้ าและการสื่ อสาร
2-2-3
(Science for Electrical Works and Communication)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ความรู ้ ความเข้า ใจเกี่ ย วกับเวกเตอร์ การรวมและการคู ณ เวกเตอร์ แรงและสมดุ ลของแรง คลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้าสถิตย์ พลังงานศักย์ไฟฟ้าและความจุไฟฟ้า ไฟฟ้าแม่เหล็ก สารละลาย ปฏิกิริยา
เคมี เคมีไฟฟ้า
2. มีทกั ษะการคํานวณ การทดลอง การวิเคราะห์และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า ไฟฟ้ าสถิตย์ ไฟฟ้ าแม่เหล็ก
สารละลายและปฏิกิริยาเคมี เคมีไฟฟ้า
2. คํานวณข้อมูลเกี่ยวกับเวกเตอร์ แรง ไฟฟ้าตามหลักการ
3. สํารวจตรวจสอบเกี่ยวกับสารละลาย ปฏิกิริยาเคมีและเคมีไฟฟ้าตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าและการสื่ อสารในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับเวกเตอร์ การรวมและการคูณเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
ไฟฟ้าสถิตย์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า ไฟฟ้าแม่เหล็ก สารละลาย ปฏิกิริยาเคมีและเคมีไฟฟ้า
3000-1302

วิทยาศาสตร์ เพื่องานเครื่ องกลและการผลิต 2 - 2 - 3
(Science for Mechanical Works)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ เวกเตอร์ การรวมและการคู ณ เวกเตอร์ แรงและสมดุ ล ของแรง
การเคลื่อนที่ โมเมนต์และทอร์ ก โมเมนตัม สมบัติของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ปริ มาณสารสัมพันธ์
ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน ปิ โตรเลียมและผลิตภัณฑ์
2. มีทกั 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
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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 งแวดล้ อม
2-2-3
(Resources Energy and Environmental Management)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแร่ ธาตุและองค์ประกอบทางเคมี โลหะมีค่าและอัญมณี ปิ โตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ์ การใช้พลังงานเพื่อการขนส่ ง สารเคมีในอุตสาหกรรม นิ เวศวิทยากับอาชี พ การจัดการ
สิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
2. มีทกั ษะการทดลอง การคํานวณ การวิเคราะห์และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ แร่ ธ าตุ แ ละองค์ป ระกอบทางเคมี โลหะมี ค่ า และอัญ มณี ปิ โตรเลี ย มและ
ผลิตภัณฑ์ การใช้พลังงานเพื่อการขนส่ ง สารเคมีในอุตสาหกรรม นิ เวศวิทยากับอาชี พ การจัดการ
สิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
2. สํารวจตรวจสอบเกี่ ยวกับแร่ ธาตุ และองค์ประกอบทางเคมี โลหะมี ค่าและอัญมณี ปิ โตรเลี ยมและ
ผลิตภัณฑ์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3. ประยุกต์ใช้ความรู ้ จากการศึกษา การจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ แร่ ธ าตุ แ ละองค์ป ระกอบทางเคมี โลหะมี ค่ า และอัญ มณี ปิ โตรเลี ย มและ
ผลิตภัณฑ์ การใช้พลังงานเพื่อการขนส่ ง สารเคมีในอุตสาหกรรม นิ เวศวิทยากับอาชีพ การจัดการสิ่ งแวดล้อมใน
งานอาชีพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
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3000-1313

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

2-2-3

1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับไฟฟ้ าสถิตย์ สนามไฟฟ้ า ศักย์ไฟฟ้ า การเคลื่อนที่ โมเมนต์และทอร์ ก
โมเมนตัม ไฟฟ้าและเครื่ องใช้ไฟฟ้าในงานอาชีพ 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 ไฟฟ้าสถิตย์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า การเคลื่อนที่ โมเมนต์และทอร์ กโมเมนตัม
ไฟฟ้ าและเครื่ องใช้ไฟฟ้ าในงานอาชี พ สารและสมบัติของสาร สารละลาย กรด เบส เกลือ ปริ มาณสารสัมพันธ์
และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
3000-1314

วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวติ
2-2-3
(Science for Quality of Life)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวิต สารชีวโมเลกุล การเจริ ญเติบโตและพันธุกรรม
แสงและการมองเห็ น เสี ย งและการได้ยิ น ความร้ อ นและการถ่ า ยโอนความร้ อ น สารเคมี ใ น
ชีวิตประจําวันและงานอาชีพ สารสกัดจากพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์
2. มีทกั ษะการทดลอง การคํานวณ การวิเคราะห์และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวิต สารชี วโมเลกุล การเจริ ญเติบโตและพันธุ กรรม แสง
และการมองเห็น เสี ยงและการได้ยิน ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน สารเคมีในชีวิตประจําวัน
และงานอาชีพ สารสกัดจากพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์
2. คํานวณข้อมูลเกี่ยวกับแสง เสี ยง ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อนตามหลักการ
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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 ญเติบโตและพันธุ กรรมแสง
และการมองเห็น เสี ยงและการได้ยิน ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน 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 เทคโนโลยี การสื่ อสาร จุ ลินทรี ย ์ในอุ ตสาหกรรมอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ พอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์ เคมีไฟฟ้า สารสี นาโนเทคโนโลยี และการใช้ประโยชน์ในงานอาชีพ
2. มีทกั ษะการทดลอง การคํานวณ การวิเคราะห์ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับคลื่ นแม่ เหล็ กไฟฟ้ า เทคโนโลยี การสื่ อสาร จุ ลิ นทรี ย ์ในอุ ตสาหกรรมอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพ พอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์ เคมีไฟฟ้า สารสี นาโนเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์
2. คํานวณข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามหลักการ
3. สํารวจตรวจสอบเกี่ยวกับจุลินทรี ยใ์ นอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ พอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์
เคมีไฟฟ้า และสารสี ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้จากการศึกษาชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าและการใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีการสื่ อสาร จุลินทรี ยใ์ น
อุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ พอลิเมอร์ และผลิตภัณฑ์ เคมีไฟฟ้ ากับการใช้ประโยชน์สารสี และการใช้
ประโยชน์ในงานงานอาชีพ และนาโนเทคโนโลยี
3000-1317

การวิจยั เบื้องต้ น
3-0-3
(Introduction to Research)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําโครงการด้วยกระบวนการวิจยั
2. เพื่อให้มีทกั ษะในการจัดสัมมนา การจัดทําโครงการ โครงร่ างวิจยั สําหรับเตรี ยมพร้อมในการสร้ าง
เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ในงานอาชีพ
3. เพื่อให้มีกิจนิสยั ที่ดีในการค้นคว้าและการพัฒนาอาชีพ ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริ ยธรรมใน
งานอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดทําโครงการด้วยกระบวนการวิจยั
2. จัดสัมมนา เขี ยนโครงการ โครงร่ างวิจยั เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการสร้างเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ใน
งานอาชีพ
3. จัดทําสื่ อและนําเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับการจัดทําโครงการด้วยกระบวนการวิจยั โดยใช้รูปแบบการสัมมนาเพื่ อเลื อกโครงการที่
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการปฏิบตั ิงานอาชี พและเทคโนโลยีในปั จจุบนั การสื บค้นข้อมูล การจัดทําโครงร่ าง
วิจยั การนําเสนอผลงาน เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการสร้างเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ในงานอาชีพที่เกี่ยวข้องต่อไป
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
3000-1401

คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
3-0-3
(Mathematics for Thinking Skills Development)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
2. 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 ตศาสตร์เกี่ยวกับ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการให้เหตุผล
ทักษะในการสื่ อสารการสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอ ทักษะในการเชื่ อมโยงความรู ้ต่าง ๆทาง
คณิ ตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์ในงานอาชีพ และทักษะการคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
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 งก์ชัน
อดิศยั ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
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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
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การฝึ กทัก ษะการคิ ด คํา นวณ และการแก้ปั ญ หาเกี่ ย วกับ เมทริ กซ์ ดี เ ทอร์ มิ แ นนต์
เรขาคณิ ตวิเคราะห์ ภาคตัดกรวย ฟังก์ชนั พีชคณิ ตและฟังก์ชนั อดิศยั
3000-1404

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

แคลคูลสั พื้นฐาน
3-0-3
(Basic Calculus)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เกิ ด ความคิ ด รวบยอดเกี่ ย วกับทฤษฏี บททวิ นามเศษส่ วนย่อย ลิ มิต และความต่ อเนื่ องของฟั งก์ชัน
อนุ พนั ธ์ฟังก์ชนั พีชคณิ ต อนุ พนั ธ์ฟังก์ชนั อดิ ศยั การประยุกต์ของอนุ พนั ธ์อินทิ กรัลฟั งก์ชันพี ชคณิ 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 พ นั ธ์ฟั งก์ชันพี ชคณิ ต และฟั งก์ชันอดิ ศ ัย การประยุกต์ของอนุ พ นั ธ์ อินทิ กรั ล
ฟังก์ชนั พีชคณิ ตและฟังก์ชนั อดิศยั อินทิกรัลจํากัดเขตและการประยุกต์
3000-1408

สถิตแิ ละการวางแผนการทดลอง
(Statistics and Experimental Design)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เกิ ดความคิ ดรวบยอดเกี่ ยวกับสถิติพ้ืนฐานการประมาณค่าการทดสอบสมมติ ฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน และการวางแผนการทดลอง
2. นําความรู ้เรื่ องสถิติพ้ืนฐานการประมาณค่าการทดสอบสมมติ ฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และ
การวางแผนการทดลองไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
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สมรรถนะรายวิชา
1. ดําเนินการเกี่ยวกับสถิติพ้ืนฐาน
2. ประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากร
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐาน
4. วิเคราะห์ความแปรปรวน
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผนการทดลอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ การฝึ กทักษะการคิดคํานวณและการแก้ปัญหาเกี่ ยวกับ สถิติพ้ืนฐานการประมาณค่าการ
ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวางแผนการทดลอง
3000-1409

การคิดและการตัดสิ นใจ
(Thinking and Decision Making)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการคิด กระบวนการคิด การพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหาและ
การตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผล
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการคิด รวมทั้งหลักการและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ในการตัดสิ นใจและการแก้ปัญหา
3. มีเจตคติและมีกิจนิสยั ที่ดีในการคิดและตัดสิ นใจอย่างรอบคอบและมีเหตุผล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการคิ ดและกระบวนการคิ ด การพัฒนากระบวนการคิ ด การแก้ปัญหาและ
ตัดสิ นใจโดยใช้หลักการและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. รวบรวม วิเคราะห์และสรุ ปข้อมูลเพื่อการคิดและตัดสิ นใจ
3. แก้ปัญหาและตัดสิ นใจโดยใช้หลักการและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการคิดและกระบวนการคิด การพัฒนากระบวนการคิด ตรรกศาสตร์และการ
ให้เหตุ ผล การรวบรวม วิเคราะห์และสรุ ปข้อมูลเพื่ อ การคิ ด และตัดสิ นใจ การแก้ปัญหาและตัด สิ นใจโดยใช้
หลักการและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
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กลุ่มทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ
กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
3000-1501

ชีวติ กับสั งคมไทย
3-0-3
(Thai Life and Society)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับสังคม ศิ ลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย หลักธรรมาภิ บาลในองค์กร
หลักธรรมในการพัฒนางาน พัฒนาคนและสังคม สันติวฒั นธรรม และความร่ วมมือกับประเทศต่าง ๆ
ในสังคมโลก
2. วิเคราะห์และประเมิ นสถานการณ์ การเปลี่ ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทย โดยประยุกต์ใช้
ศาสนธรรมในการพัฒนางาน พัฒนาคนและสังคม การใช้หลักสันติวิธีในสังคมไทยและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต
4. ตระหนักในการเป็ นพลเมืองดีในสังคมประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขเห็นคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับสังคม ศิ ลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย หลักธรรมาภิ บาล หลักธรรมในการ
พัฒ นางาน คนและสังคม สันติ วฒ
ั นธรรม ความร่ วมมื อกับประเทศต่ า ง ๆ และหลักปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทยกับสังคมโลกบน
พื้นฐานของศาสนธรรม
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในอาชีพและการดําเนินชีวิต
4. ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีในสังคมระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
5. สื บสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และมีความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ย วกับ สังคม การจัด ระเบี ย บทางสังคมศิ ลปวัฒ นธรรมและภู มิปั ญญาไทย หลักธรรมาภิ บาล
ในองค์กร หลักธรรมเพื่อพัฒนางานพัฒนาคนและสังคม สันติ วฒั นธรรม ความเป็ นพลเมืองดี ความร่ วมมื อกับ
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 ้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ทฤษฎีใหม่ ทศพิธราชธรรม หลักสัปปุริสธรรม 7
และหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2. วิ เ คราะห์ ห ลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ทฤษฎี ใ หม่ หลัก ธรรมและหลัก การทรงงาน
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
3. ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ย วกับหลักปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง ทฤษฎี ใ หม่ ทศพิ ธราชธรรม หลักสัปปุ ริ ส ธรรม 7
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภู มิพ ลอดุ ลยเดช โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดํา ริ
และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้ในการดําเนินชีวิต
3000-1503

มนุษยสั มพันธ์ กบั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3-0-3
(Human Relation and Sufficiency Economic Philosophy)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สามารถพัฒนาตนทางกาย วาจา ใจ ตามกระบวนการทางจิตวิทยา ศาสนธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการสร้างงมนุษยสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ปฏิบตั ิตนเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามที่ดีภายใต้หลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ประยุกต์ใช้หลักมนุษยสัมพันธ์และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเสริ มสร้างความสัมพันธ์
อันดีระดับบุคคล ชุมชน สังคม ประเทศชาติ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บัติ เกี่ ย วกับหลักมนุ ษ ยสัมพันธ์ วิ ธีการพัฒ นาตนตามศาสนธรรมปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง และการเสริ มสร้างหลักการพัฒนาตนและองค์กรเพื่อการพัฒนาชีวิตและงาน
3000-1504

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

3-0-3

1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่น
2. สามารถวิเคราะห์อิทธิ พลของภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ต่อการสร้างสรรค์วฒั นธรรม เอกลักษณ์
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. วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพที่ ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วฒั นธรรม
และมีจิตสํานึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
4. ใช้ขอ้ มูลภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการพัฒนา
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับภู มิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ท้องถิ่ น อิ ทธิ พลของภู มิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ต่ อการ
สร้ า งสรรค์ว ฒ
ั นธรรม เอกลักษณ์ ไ ทยและการดํา รงชาติ ไ ทย ภู มิปัญ ญาท้องถิ่ น กับ การอนุ รั กษ์แ ละสื บ สาน
วัฒนธรรมไทย ภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
3000-1505

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

การพัฒนาทักษะชีวติ เพื่อสุ ขภาพและสั งคม
3-0-3
(Life skill Development for Health and Society)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทางพลศึกษา สุ ขศึกษาและนันทนาการ
2. สามารถเลือกปฏิ บตั ิ กิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพที่สัมพันธ์กบั ชุ มชน กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กบั
ชุมชนและกิจกรรมสาธารณประโยชน์
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุ ขภาพและสังคม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการทางพลศึ กษา สุ ขศึ กษาและนันทนาการเพื่ อพัฒนา
ทักษะชีวิตและสุ ขภาพ
2. เลือกปฏิบตั ิกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพด้วยกิจกรรมพลศึกษา สุ ขศึกษา และนันทนาการตามหลักการ
3. พัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามลักษณะงาน
4. เป็ นผูน้ าํ และมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย
5. โน้มน้าวให้ผอู ้ ื่นเข้าใจความต้องการและเหตุผลของตนเองด้วยเทคนิคและวิธีการประชาธิ ปไตย
6. วางแผนดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุ ขศึกษา และนันทนาการ หลักการ
เลือกกิ จกรรมพัฒนาทักษะชี วิตและสุ ขภาพ การจัดกิ จกรรมเพื่อเสริ มสร้างสัมพันธภาพที่ ดีกบั ครอบครั ว เพื่อน
สังคม กระบวนการทางประชาสังคมเพื่อกําหนดบทบาทของตนเองในการมีส่วนร่ วมเกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนรู ้
เรื่ องเพศอย่างรอบด้าน สารเสพติด สารพิษและอุบตั ิภยั ของชุ มชน และกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ สัมพันธ์กบั
ชุมชน

3000-1602

การบริหารจัดการสุ ขภาพเพื่อภาวะผู้นํา
3-0-3
(Healthy Management for Leadership)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริ หารจัดการพื้นฐานทางด้านสุ ขภาพในการดํารงชีวิต
2. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่ างกายและจิตใจ มีบุคลิกภาพที่ดี
3. สามารถป้องกันหรื อหลีกเลี่ยงสิ่ งเสพติดทั้งในระดับตนเองและระดับชุมชน
4. มีทกั ษะในการจัดการปัญหาโดยไม่ใช้ความรุ นแรง
5. มีจิตสํานึกและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามหลักการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2561)

หมวดวิชาทักษะชี วิต

51
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
ศึ กษาเกี่ ยวกับการประยุกต์ใช้หลักการบริ หารจัดการกับการออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ การพัฒนาทักษะ
ชี วิตเพื่ อภาวะผูน้ าํ อาชี วอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิ บัติ งานอาชี พ เศรษฐศาสตร์ เพื่ อการดํารงชี วิ ต
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 ทธิ ในเรื่ องสุ ขภาพที่เกี่ยวกับการทํางาน
5. เป็ นผูน้ าํ และมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย
6. วางแผนดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับวิชาชีพ
7. ปฏิบตั ิงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เ กี่ ย วกับ แนวคิ ดพฤติ กรรมมนุ ษย์และปั จจัย ที่ มีผ ลกระทบต่ อสุ ขภาพของการทํา งาน
วางแผนแก้ไ ขปั ญ หาเพื่ อให้มี 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. สามารถป้องกันหรื อหลีกเลี่ยงสารเสพติดทั้งในระดับตนเองและระดับชุมชน
5. มีทกั ษะในการจัดการปัญหาโดยไม่ใช้ความรุ นแรง
6. วิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ส่งผลกระทบกับตนเองและชุมชนอันเนื่องมาจากการเข้าสู่ อาเซี ยน
7. มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริ ยธรรม ซื่ อสัตย์ มีวินยั เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานในอาชีพนั้น ๆ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการพัฒนาสุ ขภาพในการทํางานและการดํารงชีวิต
2. ให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิ ทธิ
3. เผยแพร่ ความรู ้เรื่ องสิ ทธิ ในเรื่ องสุ ขภาพที่เกี่ยวกับการทํางาน
4. จัดการกับข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี
5. แก้ปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยกระบวนการคิด ไตร่ ตรอง
6. โน้มน้าวให้ผอู ้ ื่นเข้าใจความต้องการและเหตุผลของตนเองด้วยเทคนิคและวิธีการประชาธิ ปไตย
7. ไกล่เกลี่ย ลดความขัดแย้งตามหลักการ
8. วางแผนดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับวิชาชีพ
9. ปฏิบตั ิงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ สิ่ งคุกคามสุ ขภาพอนามัยจากการทํางานและการป้ องกันโรคจากการทํางาน โรคพิษสุ รา
เรื้ อรัง โรคจากบุหรี่ ปัญหาสังคมแรงงาน ปัญหาสุ ขภาพแรงงานข้ามชาติ โรคอุบตั ิใหม่ และอุบตั ิซ้ าํ ที่ระบาดจาก
การเคลื่อนย้ายแรงงาน สุ ขภาพจิตและการวิเคราะห์ความเชื่อที่ส่งผลต่อสุ ขภาพจิต ทักษะการป้องกันภัยจากการก่อ
การร้าย อาชญากรรมและการหลบหนีเข้าเมือง
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3000-1605

สุ ขภาพชุ มชน
2-0-2
(Community Health)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการดูแลและพัฒนาสุ ขภาพชุมชน สุ ขภาพส่ วนบุคคล
2. มีทกั ษะพื้นฐานทางด้านสุ ขภาพในการดํารงชีวิต
3. สามารถแก้ไขปัญหาสุ ขภาพส่ วนบุคคลเบื้องต้น
4. สามารถเผยแพร่ ความรู ้พ้ืนฐานในการดูแลสุ ขภาพสู่ สถานศึกษาหรื อชุมชน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการดูแลและพัฒนาสุ ขภาพชุมชน สุ ขภาพส่ วนบุคคล
2. ให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิ ทธิ
3. เผยแพร่ ความรู ้เรื่ องสิ ทธิ ในเรื่ องสุ ขภาพที่เกี่ยวกับการทํางาน
4. จัดการกับข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี
5. มีกระบวนการคิด ไตร่ ตรองการแก้ปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้า
6. วางแผนดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักสุ ขภาพชุมชน สุ ขภาพส่ วนบุคคล การดูแลและแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพส่ วนบุคคลและชุ มชน
สุ ขภาพจิ ต การควบคุ มโรคติ ดต่ อ หลักโภชนาการ กลไกคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค การบริ โภคที่ ยง่ั 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
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ลักษณะและขั้นตอนของกระบวนการคิ ดอย่างเป็ นระบบ ประเภทและวัตถุประสงค์ของ
คําถามที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนและแนวคิ ดของกระบวนการประเมิ นสถานการณ์ การวิเคราะห์การ
ตัดสิ นใจ การวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ทกั ษะกระบวนการกลุ่มกระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการสื บค้น กระบวนการมีส่วนร่ วม การตั้งคําถามโดยใช้การเรี ยนรู ้ของกลุ่มและ
บริ บทของแต่ละบุคคล
3000-1607

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
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. แสดงความรู ้เกี่ยวกับแหล่งการเรี ยนรู ้ สารสนเทศ และการใช้สารสนเทศ
2. สื บค้นสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีอย่างเป็ นระบบสากล
3. คัดเลือกสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ได้ตรงตามความต้องการ
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะในการใช้สารสนเทศสู่การปฏิบตั ิดา้ นวิชาการและวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ สารสนเทศ แหล่ ง เรี ยนรู ้ การสื บ ค้น สารสนเทศ การใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
การประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจยั และสร้างนวัตกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ
3000-1608

พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
(Physical Education for Careers)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้พ้ืนฐานเรื่ องความสมบูรณ์ทางกาย
2. มีทกั ษะในการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอ้ ื่น
3. 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 บัติ เ กี่ ย วกับ กิ จกรรมทางพลศึ กษาหรื อเล่ นกี ฬ าโดยใช้หลักการทางพลศึ กษาเพื่ อส่ งเสริ มสุ ขภาพ
วางแผนแก้ปัญหาด้านสุ ขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอ้ ื่ น ส่ งเสริ มบุคลิกภาพ มนุ ษยสัมพันธ์
ภาวะผูน้ าํ และการมีน้ าํ ใจนักกีฬาให้เหมาะสม ปลอดภัยต่อการทํางานและการดํารงชีวิต
3000-1609

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

คุณภาพชีวติ เพื่อการทํางาน
(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 ซื่ อสัตย์ มีวนิ ยั
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หมวดวิชาทักษะชี วิต
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับทักษะชีวิตที่จาํ เป็ นในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ
2. ให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิ ทธิ
3. เผยแพร่ ความรู ้เรื่ องสิ ทธิ ในเรื่ องสุ ขภาพที่เกี่ยวกับการทํางาน
4. จัดการกับข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี
5. แก้ปัญหาในสถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยกระบวนการคิด ไตร่ ตรอง
6. มีเทคนิคและวิธีโน้มน้าวให้ผอู ้ ื่นเข้าใจความต้องการและเหตุผลของตนเองได้ดว้ ยวิธีการประชาธิ ปไตย
7. ดําเนินการไกล่เกลี่ยลดความขัดแย้ง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ทักษะชี วิตที่ จาํ เป็ นในชี วิตประจําวันและการประกอบอาชี พ การจัดการปั ญหาชี วิตด้าน
สุ ขภาพทางเพศเพื่อให้เกิ ดสุ ขภาวะ หลีกเลี่ยงพฤติ กรรมเสี่ ยงต่อความรุ นแรง สิ่ งเสพติด การอยู่ร่วมกันในสังคม
การเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานโดยเน้นทักษะกระบวนการคิด เศรษฐศาสตร์
เพื่อการดํารงชีวิต พฤติกรรมการบริ โภคที่นาํ ไปสู่ ปัญหาสุ ขภาพ
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
(เพิม่ เติม พ.ศ. 2561)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่ อมบํารุงระบบขนส่ งทางราง
กลุ่มทักษะวิชาชี พพืน้ ฐาน
3001-1001
การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
3001-2001
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
3138-1001
การควบคุมอัตโนมัติในระบบราง
3138-1002
เขียนแบบเครื่ องกลด้วยคอมพิวเตอร์ สาํ หรับระบบขนส่ งทางราง
3138-1003
นิวเมตริ กส์และไฮดรอลิกส์สาํ หรับระบบขนส่ งทางราง
กลุ่มทักษะวิชาชี พเฉพาะ
3138-2001
วัสดุทางรถไฟ
3138-2002
การจัดการระบบขนส่ งทางราง
3138-2003
ระบบไฟฟ้าเบื้องต้นสําหรับระบบขนส่ งทางราง
3138-2004
งานซ่อมบํารุ งทางรถไฟเบื้องต้น
3138-2005
ระบบช่วงล่างและกันสะเทือนรถไฟ
3138-2006
ระบบห้ามล้อรถไฟ
3138-2007
งานเชื่อมระบบรางรถไฟ
3138-2008
อาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ
กลุ่มทักษะวิชาชี พเลือก
3138-2101
วิศวกรรมล้อเลื่อน
3138-2102
ระบบเปลี่ยน ระบบแสงและระบบขับเคลื่อน
3138-2103
การบํารุ งรักษาเครื่ องมือซ่อมทางรถไฟ
3138-2104
สัญญาณระบบออนบอร์ ดและรางสัญญาณไฟสี รางรถไฟ

3-0-3
2-2-3
1-4-3
1-4-3
2-3-3
1-2-2
2-0-2
1-4-3
1-2-2
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
3-0-3
1-4-3
1-6-3
1-4-3

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2561) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบํารุ งระบบขนส่งทางราง

58

กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
3001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองค์ การ
3-0-3
(Quality Adminsitration in Organization)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เพื่อให้เข้าใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการบริ หารงานคุณภาพภายในองค์กร
2. เพื่อให้สามารถวางแผนและพัฒนางานตามหลักการบริ หารงานคุณภาพภายในองค์กร
3. เพื่อให้เจตคติและกิจนิสยั ที่ดี ในการพัฒนาตน และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพภายในองค์กร
สมรรถนะรายวิชา
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการบริ หารงานคุณภาพภายในองค์กร
2. จัดระบบเอกสารตามหลักการบริ หารงานคุณภาพภายในองค์กร
3. เลือกใช้กิจกรรมการเพิ่มผลผลิต เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางาน ภายในองค์กร
4. วางแผนพัฒนางานตามหลักการบริ หารงานคุณภาพภายในองค์กร
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ ความสําคัญของระบบคุ ณภาพภายในองค์กร หลักการบริ หารงานคุ ณภาพ ภายใน
องค์กร กลยุ ท ธ์ ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ การทํา งานด้ว ยระบบการจัด เอกสารและกิ จ กรรมการเพิ่ ม ผลผลิ ต
การประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต เพื่อวางแผนและพัฒนางาน ภายในองค์กร
3001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
2-2-3
(Information Technology for Works)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศการ
สื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสื บค้น จัดเก็บ ค้นคื น ส่ งผ่าน จัดดําเนิ นการข้อมู ลสารสนเทศ นําเสนอและสื่ อสารข้อมู ล
สารสนเทศในงานอาชี พ โดยใช้ค อมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคมและโปรแกรมสํา เร็ จรู ป
ที่เกี่ยวข้อง
สมรรณนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการสื บค้น จัดดําเนิ นการสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชี พ
โดยใช้คอมพิ วเตอร์ อุปกรณ์ โทรคมนาคม ระบบเครื อคอมพิ วเตอร์ และสารสนเทศและโปรแกรม
สําเร็ จรู ปที่เกี่ยวข้อง
2. ใช้ค อมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคมในการสื บ ค้น ข้อ มู ล สารสนเทศผ่ า นระบบเครื อข่ า ย
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3. จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดําเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นําเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคม ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
สารสนเทศการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดําเนิ นการข้อมูลสารสนเทศสารสนเทศ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการนําเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
3138-1001

การควบคุมอัตโนมัตใิ นระบบราง
1-4-3
(Automatic Control in Railway System)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจโครงสร้าง ระบบ และการทํางานของระบบควบคุมอัตโนมัติในระบบขนส่ งทางราง
2. สามารถใช้เ ครื่ อ งมื อ เขี ย นโปรแกรมควบคุ ม การติ ด ต่ อ ระบบ และตรวจสอบความผิ ด พลาดของ
โปรแกรม
3. สามารถประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมอัตโนมัติในการควบคุมระบบไฟฟ้าระบบขนส่ งทางราง
4. มีกิจนิสยั ในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความประณี ต รอบคอบ และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับโครงสร้าง ระบบ และการทํางานของระบบควบคุมอัตโนมัติในระบบขนส่ งทางราง
2. ใช้เครื่ องมือเขียนโปรแกรมควบคุมการติ ดต่อระบบขนส่ งทางราง และตรวจสอบความผิดพลาดของ
โปรแกรม
3. ประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติในการควบคุมระบบไฟฟ้าในระบบขนส่ งทางราง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บัติ โครงสร้ างของระบบควบคุ มอัตโนมัติ วงจรประกอบการทํางานของระบบควบคุ ม
อัตโนมัติ และการทํางานชุ ดคําสั่งของระบบควบคุ มอัตโนมัติที่ใช้ในระบบขนส่ งทางราง เขี ยนโปรแกรม และ
โปรแกรมช่วยในการทดสอบ โดยใช้ชุดคําสั่งของระบบควบคุมอัตโนมัติควบคุม การติดต่อซี พียูกบั หน่วยความจํา
อิ น พุ ต เอาต์พุ ต การอิ นเตอร์ รั พ การติ ด ต่ อ ระบบควบคุ ม อัต โนมัติ กับ อุ ป กรณ์ ภ ายนอกแบบเบื้ อ งต้น และ
ผ่านระบบสื่ อสาร การประยุกต์ใช้งานในระบบควบคุมทางไฟฟ้าแบบต่างๆในระบบขนส่ งทางราง
3138-1002

เขียนแบบเครื่ องกลด้ วยคอมพิวเตอร์ สําหรับระบบขนส่ งทางราง
1-4-3
(Mechanical Drawing for Rail Transport System)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเขียนแบบเครื่ องกลด้วยคอมพิวเตอร์
2. มี ทัก ษะในการเขี ย นแบบแยกชิ้ น ภาพประกอบชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งกล การกํา หนดขนาด สั ญ ลัก ษณ์
การจัดทําตารางวัสดุ การพิมพ์ออกทางเครื่ องพิมพ์
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประณี ต ละเอียดรอบคอบ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเครื่ องกลด้วยคอมพิวเตอร์
2. เขียนแบบชิ้นส่ วนเครื่ องกลระบบขนส่ งทางราง 2 มิติ และ 3 มิติ โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตามแบบที่กาํ หนด
3. พิมพ์งานออกทางเครื่ องพิมพ์ตามแบบที่กาํ หนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเครื่ องกลด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมในการเขียนแบบ
ชิ้นส่ วนเครื่ องจักรกลระบบขนส่ งทางราง 2 มิติ และ 3 มิติ การให้ขนาด ตัวอักษร สัญลักษณ์ ตารางรายการวัสดุ
การเขียนภาพประกอบและการเขียนภาพแยกชิ้น การพิมพ์แบบงานออกทางเครื่ องพิมพ์ 3 มิติ
3138-1003

นิวเมตริกส์ และไฮดรอลิกส์ สําหรับระบบขนส่ งทางราง
2-3-3
(Penumetic and Hydrolic for Rail Transport System)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ในระบบขนส่ งทางราง
2. สามารถติดตั้ง ตรวจสอบและบํารุ งรักษาระบบนิ วเมติกส์และไฮดรอลิกส์ที่ควบคุมด้วยมือ ลม นํ้ามัน ไฟฟ้า
และควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างรอบคอมเป็ นระเบียบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ในงานระบบขนส่ งทางราง
2. ติดตั้งและบํารุ งรักษาระบบนิ วเมติกส์และไฮดรอลิกส์ที่ควบคุมด้วยมือ ลม นํ้ามัน ไฟฟ้ า และควบคุม
ด้วยโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์
3. ตรวจสอบและแก้ไขระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ตามหลักการ
4. ประยุกต์ใช้ระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ร่วมกับงานอัตโนมัติ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทํางาน ติดตั้ง บํารุ งรักษา ตรวจสอบและแก้ไข ประยุกต์ใช้งานระบบนิวเมติกส์
ที่ควบคุมด้วยมือ ลม นํ้ามัน ไฟฟ้า และควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ ที่ใช้ในงานระบบขนส่ งทางราง
การออกแบบและติ ดตั้งระบบนิ วเมติ กส์และไฮดรอลิกส์ อุปกรณ์ในระบบ นํ้ามันไฮดรอลิกส์ ชุ ดต้นกําลัง วาล์ว
และอุปกรณ์ทาํ งาน ในระบบขนส่ งทางราง

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2561) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบํารุ งระบบขนส่งทางราง
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3138-2001

วัสดุทางรถไฟ
1-2-2
(Rail Track Material)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของวัสดุทางรถไฟ
2. เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการผลิตวัสดุทางรถไฟ
3. สามารถจําแนกประเภทและเลือกใช้วสั ดุทางรถไฟ
4. สามารถซ่อมบํารุ งรักษา ทําความสะอาดวัสดุทางรถไฟ
5. มี เจตคติ ที่ดีต่อวิชาชี พ และนิ สัยที่ ดีในการทํา งานด้วยความรั บผิ ดชอบ มี ระเบี ยบวินัย จริ ยธรรม
ความอดทน ความขยันหมัน่ เพียร ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับโครงสร้างวัสดุทางโลหะวิทยา กระบวนการผลิต และคุณสมบัติของวัสดุทางรถไฟ
2. เลือกใช้งานและติดตั้งวัสดุทางรถไฟ
3. ปฏิบตั ิการซ่อมบํารุ งและรักษาวัสดุทางรถไฟ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับวัสดุทางโลหะวิทยาในงานทางระบบรางรถไฟ ประเภทโลหะ เหล็กกล้าและ
เหล็กหล่อสําหรับสร้างทางรถไฟ คุณภาพของเหล็กสําหรับวัสดุยึดไม้หมอนรถไฟ แรงกระทําจากล้อรถไฟในภาระ
ต่างๆ ความแข็งแรง ความเครี ยด ความเค้น ความต้านแรงดึง ความแข็งแรงของเหล็กกล้าทางรางรถไฟ การป้ องกัน
ความเสี ยหาย การเสื่ อมสภาพของชิ้ นส่ วนทางรถไฟ ของวัสดุการถ่ายชํารุ ดเสี ยหายของวัสดุ ในระบบรางรถไฟ
โดยทัว่ ไป การบํารุ งรักษา การติดตั้งและซ่อมบํารุ งวัสดุทางรถไฟ
3138-2002

การจัดการระบบขนส่ งทางราง
2-0-2
(Management of Rail transport system)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการจัดการระบบขนส่ งทางราง
2. เข้าใจองค์ประกอบแบบต่างๆของการจัดการระบบขนส่ งทางราง
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ค้นคว้าหาความรู ้และทํางานด้วยความปลอดภัยความระมัดระวัง ประหยัด
มีวินยั ตรงเวลา และรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดการระบบขนส่ งทางราง
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆของการจัดการระบบขนส่ งทางราง

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2561) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบํารุ งระบบขนส่งทางราง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ย วกับการจัด การระบบขนส่ ง ทางราง ขนส่ งสิ นค้า และผูค้ น การจัด การสถานี เส้นทางและ
การเดิ น ทาง พัฒ นาแหล่ ง ทรั พ ยากร วางแผนและจัด การองค์ ก ร ตรวจสอบและบํา รุ งรั ก ษาระบบรถราง
ศึกษาผลกระทบจากเศรษฐกิจ พลังงาน สิ่ งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
3138-2003

ระบบไฟฟ้ าเบื้องต้ นสํ าหรับระบบขนส่ งทางราง
(Introduction to Electrical System for Rail Transport System)

1-4-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับโครงสร้างส่ วนประกอบ หลักการทํางาน เครื่ องมืออุปกรณ์ การออกแบบ การใช้งาน
การบํารุ งรักษาของไฟฟ้าในระบบขนส่ งทางราง
2. สามารถออกแบบ และเลือกใช้ไฟฟ้าในระบบขนส่ งทางราง
3. สามารถบํารุ งรักษาไฟฟ้าในระบบขนส่ งทางรางตามคู่มือ
4. มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างรอบคอบ เป็ นระเบียบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานโครงสร้าง ส่ วนประกอบ เครื่ องมืออุปกรณ์ การออกแบบเลือกใช้
วิธีการใช้งาน วิธีการบํารุ งรักษา และการวิเคราะห์ปัญหาของไฟฟ้าในระบบขนส่ งทางราง
2. ออกแบบและเลือกใช้ไฟฟ้าในระบบขนส่ งทางรางตามข้อกําหนด
3. ปฏิบตั ิงานและบํารุ งรักษาไฟฟ้าในระบบขนส่ งทางราง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับโครงสร้างส่ วนประกอบหลักการทํางาน เครื่ องมืออุปกรณ์ การออกแบบเลือกใช้
วิธีการใช้งาน วิธีการบํารุ งรักษาและการวิเคราะห์ปัญหาของไฟฟ้าในระบบขนส่ งทางราง
3138-2004

งานซ่ อมบํารุ งทางรถไฟเบื้องต้ น
1-2-2
(Basic Railway Tracks Maintenance)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการซ่อมรางรถไฟ
2. สามารถเลือกใช้เครื่ องมือมือเพื่อซ่อมแซมงานบนรางรถไฟ
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และนิ สยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยั จริ ยธรรม
ความอดทน ความขยันหมัน่ เพียร ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการซ่อมรางรถไฟ
2. เลือกใช้เครื่ องมือซ่ อมงานพื้นฐานของรางรถไฟ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2561) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบํารุ งระบบขนส่งทางราง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การตัดราง การเจาะราง การเปลี่ยนกระบอกสู บและสลักเกลียว (เครื่ องกลึง)
การกัดรางรถไฟ การฝึ กขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการเชื่อม การเจียระไน การเจาะเหล็ก ไม้
3138-2005

ระบบช่ วงล่ างและกันสะเทือนรถไฟ
1-4-3
(Wheel and Suspension System)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของระบบล้อ ระบบรองรับนํ้าหนัก ระบบเบรกและระบบลดการสัน่ สะเทือน
2. สามารถถอดประกอบ ตรวจสภาพของระบบล้อ ระบบรองรั บนํ้า หนั ก ระบบเบรก และระบบลด
การสัน่ สะเทือน
3. มี กิ จนิ สั ยที่ ดี ในการทํางาน รั บผิ ดชอบประณี ต รอบคอบตรงต่ อเวลา สะอาดปลอดภัยและรั ก ษา
สภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานและการถอดประกอบระบบช่วงล่างรถไฟ
2. ตรวจสภาพส่ วนประกอบของระบบล้อ ระบบรองรับนํ้าหนัก ระบบเบรกและระบบกันสะเทือนรถไฟ ตามคู่มือ
3. ถอดประกอบชิ้นส่ วนของระบบล้อ ระบบรองรับนํ้าหนัก ระบบเบรก และระบบกันสะเทือนรถไฟ ตามคู่มือ
4. ซ่อมบํารุ งรักษาชิ้นส่ วนของระบบล้อ ระบบรองรับนํ้าหนัก ระบบเบรก และระบบกันสะเทือนรถไฟ ตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทํางาน การถอดประกอบ การตรวจสภาพ และการบํารุ งรักษา ระบบช่วงล่าง
ระบบกันสะเทื อน ระบบล้อ และระบบรองรับนํ้าหนัก มาตรฐานและความปลอดภัยในงานระบบล้อและระบบ
รองรับนํ้าหนักและระบบกันสะเทือนของรถไฟ
3138-2006

ระบบห้ ามล้ อรถไฟ
1-4-3
(Brake System for Train)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจระบบห้ามล้อของรถไฟ
2. เข้าใจประเภทและส่ วนประกอบของระบบห้ามล้อรถไฟ
3. สามารถตรวจสอบ และบํารุ งรักษาระบบห้ามล้อรถไฟ
4. มี กิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการสื บหาความรู ้ ปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด มี วิ นั ย
ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระบบห้ามล้อรถไฟ
2. ตรวจสอบและบํารุ งรักษาระบบห้ามล้อรถไฟ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2561) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบํารุ งระบบขนส่งทางราง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบห้ามรถไฟ การจัดประเภทและส่ วนประกอบระบบห้าม
ล้อ ของรถไฟ หลัก การทํา งาน การตรวจสอบและการบํา รุ ง รั ก ษาระบบห้ า มล้อ ของรถไฟ มาตรฐานและ
ความปลอดภัยในงานระบบห้ามล้อของรถไฟ
3138-2007

งานเชื่ อมระบบรางรถไฟ
1-4-3
(Welding Railway system)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจถึงฟังก์ชนั ของการเชื่อมและอุปกรณ์ในการบํารุ งรักษารางรถไฟ
2. สามารถเชื่อมและใช้อุปกรณ์เพื่อบํารุ งรักษารางรถไฟ
3. มี เจตคติ ที่ดีต่อวิชาชี พ และมี นิสัยที่ ดีในการทํางานด้วยความรั บผิดชอบ มี ระเบี ยบวินัย จริ ยธรรม
ความอดทน ความขยันหมัน่ เพียร ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับฟังก์ชนั การเชื่อมและอุปกรณ์ในการบํารุ งรักษารางรถไฟ
2. เชื่อมและใช้อุปกรณ์ในการบํารุ งรักษาทางรถไฟ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฝึ กขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการเชื่อม การเจียระไน การโก่งตัวของราง การตัด
ด้วยออกซิ เจน การเจาะเหล็ก ไม้
3138-2008

อาณัตสิ ั ญญาณและควบคุมรถไฟ
1-4-3
(Railway Signaling and Control)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการของการใช้สญ
ั ญาณการควบคุมการเดินรถไฟ การนํารถเทียบสถานี
2. สามารถเดินรถไฟโดยใช้สญ
ั ญาณและอุปกรณ์เดินรถไฟ ได้ตามกฎของการเดินรถไฟ
3. วางแผนการออกแบบและการเลือกเทคโนโลยีระบบอาณัติสญ
ั ญาณที่เหมาะสมสําหรับระบบรถไฟแบบต่างๆ
4. มีความประณี ต รอบคอบในการวางแผนเดินรถไฟ การระวังความปลอดภัยในการเดินรถไฟ
สมรรถนะรายวิชา
1. เข้าใจหลักการของการใช้สญ
ั ญาการควบคุมการเดินรถไฟ การนํารถเทียบสถานี
2. เลือกใช้ระบบอาณัติสญ
ั ญาณควบคุมการเดินรถไฟที่เหมาะสมสําหรับรถไฟระบบต่างๆ
3. วางผังระบบอาณัติสญ
ั ญาณสําหรับระบบรถไฟ
4. เลือกใช้เทคโนโลยีระบบอาณัติสญ
ั ญาณที่เหมาะสมสําหรับระบบรถไฟ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาความรู ้เบื้ องต้น และปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับระบบอาณัติสัญญาณ การควบคุมสําหรับรถไฟ ระบบป้ องกัน
การเดิ นรถไฟ มาตรฐานที่ เกี่ ยวข้องต่ างๆ กับระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุ มการเดิ นรถไฟ ระบบอาณัติ
สัญญาณที่ใช้กบั รถไฟเมโทร หรื อรถไฟในเมืองกับรถไฟทางไกล รถสิ นค้าและหรื อรถไฟความเร็ วสู ง จุดสับราง
ประแจกล ไฟสัญญาณ ระบบบังคับสัมพันธ์ ระบบการควบคุ มรถไฟปั จจัย ที่ เกี่ ย วข้องกับมนุ ษ ย์ ระบบอาณัติ
สัญญาณบนรถไฟและนอกรถไฟ ผังระบบอาณัติสัญญาณสําหรับระบบรถไฟ การวางแผนการออกแบบและการ
เลือกเทคโนโลยี ระบบอาณัติสญ
ั ญาณที่เหมาะสมสําหรับระบบรถไฟแบบต่าง ๆ
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

สาขางานเทคนิคควบคุมและซ่ อมบํารุงระบบขนส่ งทางราง
3138-2101

วิศวกรรมล้ อเลื่อน
3-0-3
(Railway Rolling Stock Engineering)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าหลักการพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมล้อเลื่อนขบวนรถไฟ
2. สามารถวิเคราะห์ขอ้ กําหนดของรู ปร่ าง ขนาด ความแข็งแรงของวัสดุ และส่ วนประกอบล้อเลื่อน
3. เข้าใจหลักพลศาสตร์ ระบบรองรับ ระบบเบรก กําลังขับเคลื่อนของรถไฟ
4. มีเจตคติที่ดีในการสื บค้นความรู ้ และใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา มีความละเอียดรอบคอบ
และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมล้อเลื่อนขบวนรถไฟ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับข้อกําหนดของรู ปร่ าง ขนาด ความแข็งแรงของวัสดุ และส่ วนประกอบของล้อเลื่อน
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักพลศาสตร์ ระบบรองรับ ระบบเบรก และกําลังขับเคลื่อนรถไฟ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมของล้อเลื่อนขบวนรถไฟ พื้นฐานการวิเคราะห์เพื่อจัดทํา
ข้อ กํา หนดเกี่ ย วกับ รู ปร่ าง ขนาด และความแข็ ง แรงวัส ดุ ข องส่ ว นประกอบล้อ เลื่ อ นขบวนรถไฟต่ า งๆ
หลักพลศาสตร์ของตัวรถระบบรองรับการถ่ายนํ้าหนักแบบต่างๆ กําลังการขับเคลื่อนขบวนรถสิ นค้าและรถโดยสาร
ระบบเบรก พื้นฐานของรู ปแบบตูโ้ ดยสารแนวคิดการออกแบบเบื้องต้น
3138-2102

ระบบเปลีย่ น ระบบแสงและระบบขับเคลื่อน
1-4-3
(Converter system Lighting system and Propulsion system)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับระบบแบตเตอรี่ การเปลี่ยนถ่าย ระบบแสงของรถไฟลอยฟ้า ระบบขับเคลื่อนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
2. มีทกั ษะเป็ นขั้นตอนในการใช้อุปกรณ์ การทดสอบและแก้ปัญหาอุปกรณ์ทนั เวลา
4. มีเจตคติท่ีดีในการทํางาน ระมัดระวัง ประหยัด มีวินยั ตรงเวลาและทํางานด้วยความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของระบบแบตเตอร์รี่ การเปลี่ยนถ่าย ระบบแสงของรถไฟลอยฟ้า
ระบบขับเคลื่อน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการซ่อมและการบํารุ งรักษาระบบขับเคลื่อนได้
3. ซ่อมและบํารุ งรักษาระบบแบตเตอร์รี่ การเปลี่ยนถ่าย ระบบแสงของรถไฟลอยฟ้า และระบบขับเคลื่อนตามคู่มือ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติเ กี่ ยวกับระบบแบตเตอรี่ การเปลี่ ยนถ่า ย ระบบแสงไฟลอยฟ้ า และระบบขับเคลื่ อ น
การบํารุ งรั กษาเกี่ ยวกับความผิดพลาดของอุปกรณ์ การแก้ปัญหาและการเปลี่ ยนอุปกรณ์ ที่ได้รับความเสี ย หาย
ทดสอบระบบการทํางานของแบตเตอร์รี่และการเปลี่ยนถ่ายอย่างปกติ รวมทั้งระบบแสงและระบบขับเคลื่อน
3138-2103

การบํารุ งรักษาเครื่ องมือซ่ อมทางรถไฟ
1-6-3
(Maintenance of railway repair tools)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการบํารุ งรักษาเครื่ องจักรและอุปกรณ์
2. มีทกั ษะในการบํารุ งรักษาเครื่ องจักรและอุปกรณ์
3. มีทกั ษะในการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการบํารุ งรักษา
4. มี เ จตคติ ที่ดี ต่ อวิ ช าชี พ และนิ สัย ที่ ดี ใ นการทํา งานด้วยความรั บผิ ด ชอบ มี ร ะเบี ย บวิ นัย จริ ย ธรรม
ความอดทน ความขยันหมัน่ เพียร ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการบํารุ งรักษาเครื่ องจักรและอุปกรณ์
2. ซ่อมบํารุ งรักษาเครื่ องจักรและอุปกรณ์
3. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบํารุ งรักษา
Course description
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การบริ การและซ่ อมแซมเครื่ องจักรและอุปกรณ์ พ้ื นฐานสําหรั บงานติ ด ตาม
ตัดราง รางรถไฟ การเปลี่ ยนถังและสลักเกลี ยว (เครื่ องกลึ ง) การกัดแผ่นรางรถไฟ การฝึ กขั้นพื้ นฐานเกี่ ย วกับ
การเชื่อม การเจียระไน การโก่งตัวของรางรถไฟ การดัดด้วยออกซิ เจน การเจาะเหล็ก ไม้
3138-2104

สั ญญาณระบบออนบอร์ ดและรางสั ญญาณไฟสี รางรถไฟ
1-4-3
(Signal On-board System and Railway Color Light Signaling)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจวงจรไดอะแกรม แผนผัง อาณัติสญ
ั ญาณ ความหมายสถานะบนอุปกรณ์ วิธีตรวจสอบข้อผิดพลาด
และปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์
2. เข้าใจการทํางานการตรวจสอบอุปกรณ์โดยใช้ระบบอาณัติสญ
ั ญาณไฟสี และระบบที่เกี่ยวข้อง
3. มีทกั ษะเป็ นขั้นตอนในการตรวจสอบสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นกับอุปกรณ์ แก้ปัญหาอย่างรวดเร็ ว ถอดและเปลี่ยน
อุปกรณ์ และทดสอบการทํางาน
4. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ระมัดระวัง ประหยัด มีวินยั ตรงเวลาและทํางานด้วยความปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเครื อข่าย ระบบ Wayside Equipment อาณัติสญ
ั ญาณไฟสี และระบบอาณัติ
สัญญาณ On-board
2. ตรวจสอบและบํารุ งรักษาเครื อข่าย ระบบ Wayside Equipment อาณัติสญ
ั ญาณไฟสี และระบบอาณัติ
สัญญาณ On-board ตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ยวกับการบํารุ งรักษา การอ่านวงจรไดอะแกรมแผนผัง การดูสถานะของอุปกรณ์และ
ตรวจสอบอุปกรณ์จากไทม์เมอร์ การแก้ปัญหาบนอุปกรณ์ ถอดหรื อเปลี่ยนอุปกรณ์ การตั้งค่าเครื่ องมือ ทดสอบและ
แก้ปัญหาอุปกรณ์จากไทม์เมอร์ ที่กาํ หนด ระบบ Wayside Equipment ระบบอาณัติสัญญาณไฟสี และระบบอาณัติ
สัญญาณ On-board
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ.2561)
สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบํารุ งระบบขนส่ งทางราง
ฝึ กประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ
3138-8001
3138-8002
3138-8003

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

*-*-4
*-*-2
*-*-2
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3138-800X

ฝึ กงาน
(On-the-Job Training)

*-*-X

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชี พระดับ
เทคนิค
3. มี เจตคติ ที่ดีต่อการปฏิ บตั ิ งานอาชี พ และมี กิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับ ผิดชอบ มี วินัย
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชี พตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระ
หรื อแหล่งวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิ ดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชี พในระดับเทคนิ ค
โดยผ่านความเห็ นชอบร่ วมกันของผูร้ ั บผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

71

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 (เพิ่มเติม พ.ศ.2561)
สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบํารุ งระบบขนส่ งทางราง
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3138-8501
3138-8502
3138-8503

โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2
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3000-850X

โครงการ
(Project ..)

*-*-X

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีมีเจตคติ และกิ จนิ สัยในการศึ กษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ
มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุ ปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรู ปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ

1.
2.
3.
4.
5.

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การบูรณาการความรู ้และทักษะในระดับเทคนิ คที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พที่
ศึกษาเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการปฏิบตั ิงานเชิ งระบบ
การเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงานโครงการการ
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ ดําเนิ นการเป็ น
รายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด
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กิจกรรมเสริมหลักสู ตร

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
3000-2001
3000-2002
3000-2003
3000-2004
3000-2005

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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3000-200X

กิจกรรมองค์ การวิชาชี พ ..
(Activities ..)

0-2-0

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน องค์กร
ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยในการทํา งานด้วยความรั บผิ ดชอบ มี วินัย คุ ณธรรม จริ ยธรรม ความคิ ดริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนิ นกิจกรรมองค์การวิชาชี พตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชี พ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชี พเพื่อ
พัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนากิจกรรม
องค์การวิชาชี พ การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยในการจัดและร่ ว ม
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3000-2005

กิจกรรมส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

0-2-0

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจความสําคัญและหลักในการประพฤติตนเป็ นคนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม ธรรมาภิบาลตามค่านิ ยม
หลักของคนไทย 12 ประการ
2. สามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสิ นใจ ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรมอันดีงามของ
สังคม มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรมทําความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และท้องถิ่น
3. มีจิตสํานึ กและกิ จนิ สัยที่ ดีในการปฏิ บตั ิ กิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ เสี ยสละ มีวินยั ซื่ อสัตย์สุจริ ต
และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
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สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะห์และตัดสิ นใจปฏิบตั ิ และไม่ปฏิบตั ิในสิ่ งที่ไม่ควรปฏิบตั ิ
2. ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
3. วางแผนและปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสํานึ กความเป็ นคนดี กิจกรรมทําความดีตามรอยพระยุคลบาท
กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงและกิ จกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น
และประเทศชาติ
4. ปฏิบตั ิกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ กิ จกรรมส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิ บาลตามค่ านิ ยมหลักของคนไทย 12
ประการ กิ จ กรรมปลู ก จิ ต สํา นึ ก ความเป็ นคนดี กิ จ กรรมทํา ความดี ต ามรอยพระยุ ค ลบาท กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์
ศิ ลปวัฒนธรรม กิ จกรรมตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และกิ จกรรมอื่ น ๆ ที่ เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ โดยการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ บันทึก ประเมินผล และปรับปรุ งการทํางาน
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