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หลักการของหลักสูตร
1. เป น หลั ก สู ต รระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หลั ง มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น หรื อ เที ย บเท า ด า นวิ ช าชี พ
ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ และประชาคมอาเซียน
เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนระดับฝมือใหมีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ
2. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง เนนสมรรถนะเฉพาะดานดวยการปฏิบัติจริง
สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเทียบโอน
ผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการ สถานประกอบการ
และสถานประกอบอาชีพอิสระ
3. เปนหลั กสูตรที่สนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึ กษาร วมกันระหว างหน วยงาน
และองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและทองถิ่น มีสวนรวมในการ
พัฒนาหลักสูตรใหตรงตามความตองการและสอดคลองกับสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาค เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
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จุดหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหมีความรู ทักษะและประสบการณในงานอาชีพสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ สามารถนํา
ความรู ทักษะและประสบการณในงานอาชีพไปปฏิบัติงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ เลือกวิถี
การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับตน สรางสรรคความเจริญตอชุมชน ทองถิ่น
และประเทศชาติ
2. เพื่อใหเปนผูมีปญญา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบ
อาชีพ สามารถสรางอาชีพ มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพใหกาวหนาอยูเสมอ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหนวยงาน
สามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี โดยมีความเคารพในสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอื่น
4. เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทํางาน การอยูรวมกัน การตอตานความรุนแรง
และสารเสพติด มีความรับผิดชอบตอครอบครัว หนวยงาน ทองถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตน
เพื่อสังคม เขาใจและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น มีจิตสํานึกดานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รูจักใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสรางสิ่งแวดลอมที่ดี
5. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามัย
ที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพ
6. เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและโลก
มีความรักชาติ สํานึกในความเปนไทย เสียสละเพื่อสวนรวม ดํารงรักษาไวซึ่งความมั่นคงของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
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หลักเกณฑการใช
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนที่กําหนด และ
นําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได สามารถเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบ
ความรูและประสบการณได
1.2 การจั ด การเรี ย นการสอนเน น การปฏิ บัติ จ ริ ง สามารถจัด การเรีย นการสอนไดห ลากหลาย
รูปแบบ เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในวิธีการและการดําเนินงาน มีทักษะการปฏิบัติงาน
ในขอบเขตสํ า คั ญ และบริ บ ทต า ง ๆ ที่ สั ม พั น ธ กั น ซึ่ ง ส ว นใหญ เ ป น งานประจํ า สามารถ
ประยุกตใชความรูและทักษะไปสูบริบทใหม สามารถใหคําแนะนํา แกปญหาเฉพาะดานและ
รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น มีสวนรวมในคณะทํางานหรือมีการประสานงานกลุม รวมทั้ง
มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน
การจัดการศึกษาในระบบปกติ ใชระยะเวลา 3 ปการศึกษา การจัดเวลาเรียนใหดําเนินการ ดังนี้
2.1 ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค ภาคเรียนละ
18 สัปดาห โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนไดอีกตามที่เห็นสมควร
2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปดทําการสอนไมนอยกวา
สัปดาหละ 5 วัน ๆ ละไมเกิน 7 ชั่วโมง โดยกําหนดใหจัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที

3. หนวยกิต
ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 103 หนวยกิต การคิดหนวยกิตถือเกณฑดังนี้
3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปราย ไมนอยกวา 18 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
3.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการทดลองหรือฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ ไมนอยกวา 36 ชั่วโมง
เทากับ 1 หนวยกิต
3.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการฝกปฏิบัติในโรงฝกงานหรือภาคสนาม ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง
เทากับ 1 หนวยกิต
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3.4 รายวิชาที่ใชในการศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
3.5 การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหลงวิทยาการ ไมนอยกวา
320 ชั่วโมง เทากับ 4 หนวยกิต
3.6 การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต

4. โครงสราง
โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 แบงเปน 3 หมวดวิชา และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้
4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
4.1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
4.1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
4.1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
4.1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
4.1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
4.1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
4.2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
4.2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
4.2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
4.2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงสรางของ
แตละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัด
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และหรือพัฒนาได้ตามความเหมาะสมของภูมิภาคตามยุทธศาสตร เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองกําหนด
รหัสวิชา จํานวนหนวยกิตและจํานวนชั่วโมงเรียนตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
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5. การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
เป น การจั ด กระบวนการเรี ย นรู โ ดยความร ว มมื อ ระหว า งสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบั น
กับภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากที่ผูเรียนไดเรียนรูภาคทฤษฎีและการฝกหัดหรือฝกปฏิบัติ
เบื้ อ งต น ในสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบั น แล ว ระยะเวลาหนึ่ ง ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป ด โอกาสให ผู เ รี ย น
ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ไดสัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณที่ทันสมัย
และบรรยากาศการทํางานรวมกัน สงเสริมการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ
ซึ่งจะชวยใหผูเรียนทําได คิดเปน ทําเปนและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ตลอดจนเกิดความมั่นใจและเจตคติที่ดี
ในการทํางานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจัดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตองดําเนินการ ดังนี้
5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ ในรูปของ
การฝ ก งานในสถานประกอบการ แหล ง วิ ท ยาการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน ว ยงานของรั ฐ
โดยใชเวลารวมไมนอยกวา 320 ชั่วโมง กําหนดใหมีคาเทากับ 4 หนวยกิต กรณีสถานศึกษา
อาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบั น ต อ งการเพิ่ ม พู น ประสบการณ ทั ก ษะวิ ช าชี พ สามารถนํ า รายวิ ช า
ในหมวดวิ ช าทั ก ษะวิ ช าชี พ ที่ ต รงหรื อ สั ม พั น ธ กั บ ลั ก ษณะงานไปเรี ย นหรื อ ฝ ก
ในสถานประกอบการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน ว ยงานของรั ฐ ได โดยใช เ วลารวมกั บ การฝ ก
ประสบการณทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน
5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น

6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เปนรายวิชาที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควา บูรณาการความรู ทักษะและประสบการณ
จากสิ่งที่ไดเรียนรู ลงมือปฏิบัติดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตั้งแตการเลือกหัวขอหรือเรื่องที่จะ
ศึกษาคนควา การวางแผน การกําหนดขั้นตอนการดําเนินการ การดําเนินงาน การประเมินผลและการจัดทํา
รายงาน ซึ่งอาจทําเปนรายบุคคลหรือกลุมก็ได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับลักษณะของโครงการนั้น ๆ โดยการจัดทํา
โครงการดังกลาว ตองดําเนินการดังนี้
6.1 สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อสถาบัน ตอ งจั ด ให ผูเ รี ย นจัด ทํ า โครงการพัฒ นาทัก ษะวิชาชี พ
ที่สัมพันธหรือสอดคลองกับสาขาวิชา ในภาคเรียนที่ 5 และหรือภาคเรียนที่ 6 รวมจํานวน
4 หนวยกิต ใชเวลาไมนอยกวา 216 ชั่วโมง ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
ตองจัดใหมีชั่วโมงเรียน 4 ชั่วโมง ตอสัปดาห กรณีที่ใชรายวิชาเดียว
หากจั ด ให มี โครงการพั ฒนาทั กษะวิ ชาชี พ 2 รายวิ ชา คื อ โครงการ 1 และโครงการ 2
ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดใหมีชั่วโมงเรียนตอสัปดาห ที่เทียบเคียงกับเกณฑดังกลาว
ขางตน
6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น
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7. การศึกษาระบบทวิภาคี
เป นรูปแบบการจัดการศึกษาที่เกิ ดจากขอตกลงรวมกั นระหวางสถานศึกษาอาชี วศึกษาหรือสถาบัน
กั บสถานประกอบการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน ว ยงานของรั ฐ โดยผู เ รี ย นใช เ วลาส ว นหนึ่ ง ในสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ
เพื่ อ ให ก ารจั ด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ส ามารถเพิ่ ม ขี ด ความสามารถด า นการผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คน
ตามจุดหมายของหลักสูตร การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยนํารายวิชาทวิภาคีในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
ไปกําหนดรายละเอียดของรายวิชาและเวลาที่ใชฝก จัดทําแผนฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลในแตละ
รายวิชาใหสอดคลองกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ ทั้งนี้ อาจนํา
รายวิชาชีพอื่นในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพไปจัดรวมดวยก็ได

8. การเขาเรียน
ผูเขาเรียนตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556

9. การประเมินผลการเรียน
เนนการประเมินสภาพจริง ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556

10. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
10.1 สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบั น ต อ งจั ด ให มี กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รไม น อ ยกว า
2 ชั่วโมงตอสัปดาหทุกภาคเรียน เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
คานิยม ระเบียบวินัย การตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สงเสริมการคิด วิเคราะห
สรางสรรคการทํางาน ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสร างการเปนพลเมื องไทยและพลโลก
ใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น
รวมทั้งการทะนุบํารุง
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุง
การทํ า งาน ทั้ ง นี้ สํ า หรั บ นั ก เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี
ให เ ข า ร ว มกิ จ กรรมที่
สถานประกอบการจัดขึ้น
10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556
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11. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
11.1 ประเมินผานรายวิ ชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
11.2 ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตร
11.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 และผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
11.4 เขารวมกิจกรรมและประเมินผานทุกภาคเรียน

12. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร
12.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม
ในแต ละกลุ มวิ ชาของหมวดวิ ชาทั กษะชี วิ ต ในลั กษณะจํ าแนกเป นรายวิ ชาหรื อลั กษณะ
บูรณาการใด ๆ ก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชา
ภาษาตางประเทศ กลุมวิชาวิทยาศาสตร กลุมวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชาสังคมศึกษา กลุมวิชา
สุขศึกษาและพลศึ กษา ในสัด สว นที่เหมาะสม โดยพิ จารณาจากมาตรฐานการเรียนรู ของ
กลุมวิชานั้น ๆ เพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต
12.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถปรับปรุงรายละเอียด
ของราย วิ ช า ใ น ก ลุ มทั ก ษ ะ วิ ช า ชี พ เฉพาะ แ ล ะ ห รื อ พั ฒนารายวิ ชาเพิ่ ม เ ติ ม
ในกลุมทักษะวิชาชีพเลือกได โดยพิจารณาจากจุดประสงคสาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพสาขาวิชา ตลอดจนความตองการของสถานประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตรของ
ภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
12.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมได
ตามความตองการของสถานประกอบการ ชุมชน ทองถิ่น หรือสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาค
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และหรือเพื่อการศึกษาตอ
ทั้งนี้ การกําหนดรหัสวิชา จํานวนหนวยกิตและจํานวนชั่วโมงเรียนใหเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด

13. การปรับปรุงแกไข พัฒนารายวิชา กลุมวิชาและการอนุมัติหลักสูตร
13.1 การพั ฒ นาหลั ก สู ต รหรื อ การปรั บ ปรุ ง สาระสํ า คั ญ ของหลั ก สู ต รตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
อาชี ว ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ให เ ป น หน า ที่ ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอาชี ว ศึ ก ษา สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา หรื อ สถานศึ ก ษา โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.2 การอนุมัติหลักสูตร ใหเปนหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.3 การประกาศใชหลักสูตรใหทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
13.4 การพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาเพิ่มเติม สถาบันการอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษาสามารถ
ดําเนินการได โดยตองรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
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14. การประกันคุณภาพหลักสูตร
ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพไวใหชัดเจน อยางนอยประกอบดวย 4 ประเด็น คือ
14.1 คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
14.2 การบริหารหลักสูตร
14.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
14.4 ความตองการกําลังคนของตลาดแรงงาน
ให สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาจั ด ให มี
การประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยูในความรับผิดชอบอยางตอเนื่อง อยางนอยทุก 5 ป

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
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การกําหนดรหัสวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ท–ป–น

ชื่อวิชา

1 2 3 4 - 5 6 7 8

ลําดับที่วิชา 01-99
สาขาวิชา/วิชาเรียนรวม

กลุมวิชา

2 0 0 0

หมวดวิชาทักษะชีวิต

11 กลุมวิชาภาษาไทย
12 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
13 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
14 กลุมวิชาคณิตศาสตร
15 กลุมวิชาสังคมศึกษา
16 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
17 กลุมวิชาบูรณาการ
20 กลุมกิจกรรม
9X กลุมวิชาเลือกเสรี

2 0 0 1

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

10 กลุมวิชาเรียนรวมหลักสูตร (การประกอบอาชีพ)
20 กลุมวิชาเรียนรวมหลักสูตร (คอมพิวเตอร)

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

10 กลุมวิชาเรียนรวมประเภทวิชา

2 X 0 0

กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน

2 X X X

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

10 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
20 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
21-49 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
51-79 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี)
80 กลุมวิชาฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
85 กลุมวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
9X กลุมวิชาชีพเลือกเสรี

( - ) รายวิชาพัฒนาโดยสวนกลาง ( * ) รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา
สาขาวิชา
0 วิชาเรียนรวม
ประเภทวิชา
1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม
4 ประเภทวิชาคหกรรม
5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม

6
7
8
9

ประเภทวิชาประมง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตร
2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ปวช.

โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
(เพิ่มเติม พ.ศ. 2557)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา การจัดการดานความปลอดภัย

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษาการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความรูและทักษะหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลักการงานอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพการจัดการดานความปลอดภัย ใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความรูและทักษะหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการจัดการดาน
ความปลอดภัย
4. เพื่อใหมีความรูและทักษะการจัดการดานความปลอดภัย ตามหลักการและกระบวนการในลักษณะ
ครบวงจร โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคา การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานการจัดการดานความปลอดภัย ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพ
อิสระใชความรูและทักษะพืน้ ฐานในการศึกษาตอระดับสูงขึ้น
6. เพื่อใหสามารถเลือก/ใช/ประยุกตใชเทคโนโลยีในการจัดการดานความปลอดภัย
7. เพื่อใหมเี จตคติและกิจนิสัยที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตย ประหยัดอดทน มี
วินัยมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สามารถ
พัฒนาตนเองและทํางานรวมกับผูอ่นื
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแก ความเสียสละ ความซื่อสัตยสุจริตความ
กตัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติที่ดี
ตอวิชาชีพและสังคม เปนตน
1.2 พฤติกรรมลักษณะนิสัย ไดแก ความมีวินัยความรับผิดชอบความมีมนุษยสัมพันธ ความ
เชื่อมั่นในตนเอง ความรักสามัคคี ความขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เปนตน
1.3 ทั ก ษะทางป ญ ญา ได แ ก ความรู ห ลั ก ทฤษฎี ความสนใจใฝ รู ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะหเปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ
2.2 แกไขปญหางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาวัฒนธรรมคานิยมคุณธรรมจริยธรรมทางสังคมและสิทธิหนาที่
พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ดํ า เนิ น งานจั ด การงานอาชี พ ตามหลั ก การและกระบวนการ โดยคํ า นึ ง ถึ ง
การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรและสิ่ ง แวดล อ ม หลั ก อาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัย
3.2 ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 มีทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และการปฏิบัติงานการจัดการดานความปลอดภัย อยางมีประสิทธิภาพ
สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
3.5 ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยระบบงาน
3.6 ใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณและเทคโนโลยีงานความปลอดภัย
3.7 ทําเอกสารระบบงานรักษาความปลอดภัย
3.8 ตรวจคนและควบคุมในงานรักษาปลอดภัย
3.9 จัดการจราจรในงานรักษาความปลอดภัย
3.10 มีมารยาทและศิลปะการใหบริการในงานรักษาความปลอดภัย
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการจัดการดานความปลอดภัย
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ.2557)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการจัดการดานความปลอดภัย จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ
รวมไมนอยกวา 103 หนวยกิตและเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1.หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ไมนอยกวา
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)

22

หนวยกิต

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไมนอยกวา
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(18 หนวยกิต)
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
( 24 หนวยกิต)
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
(ไมนอยกวา 21 หนวยกิต)
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
(4 หนวยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4 หนวยกิต)

71

หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

10

หนวยกิต

103

หนวยกิต

(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา

3
6
4
4
3
2

ไมนอยกวา

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวมไมนอยกวา
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1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาลําดับแรกของกลุมวิชาหรือตามที่กลุมวิชากําหนด และเลือกเรียนรายวิชาสวนที่เหลือ
ตามที่กําหนดในแตละกลุมวิชา ใหสอดคลองหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เรียนอีก รวมไมนอยกวา 22 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสรางสรรค
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1208
ภาษาอังกฤษสําหรับงานพาณิชย
0-2-1
2000-1209
การโตตอบจดหมายธุรกิจ
0-2-1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาตางประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
2000-1301
2000-1303

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
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ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุม วิชาวิทยาศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิตศาสตรพื้นฐาน
2000-1402
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
2000-1406
คณิตศาสตรพาณิชยกรรม
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุม วิชาคณิตศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
0-2-1
*-*-*

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
*-*-*

1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณปจจุบัน
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมสุขศึกษาและกลุมพลศึกษารวมกันไมนอยกวา 2 หนวยกิต หรือ
เลือกเรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการ
1.6.1 กลุมพลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2000-1602
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
2000-1603
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
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0-2-1
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รหัสวิชา
2000-1604
2000-1605

ชื่อวิชา
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1

1.6.2 กลุมสุขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่งเสพติดศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0-1

16.3 กลุมบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2001-1001
2001-2001
2200-1001
2200-1002
2200-1003
2200-1004
2200-1005
2200-1006
2200-1007

ชื่อวิชา
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
การบัญชีเบื้องตน 1
การบัญชีเบื้องตน 2
การขายเบื้องตน 1
การขายเบื้องตน 2
พิมพดีดไทยเบื้องตน
พิมพดีดอังกฤษเบื้องตน
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ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
*-*-*

ไมนอยกวา 71 หนวยกิต
ท-ป-น
2-0-2
1-2-2
2-0-2
1-2-2
1-2-2
2-0-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
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• รายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาตอไปนี้ ไปใชในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

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

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2219-2001
หลักความปลอดภัยเบื้องตน
2219-2002 การจัดการงานความปลอดภัย

ท-ป-น
2-0-2
1-2-2

2219-2003
2219-2004
2219-2005
2219-2006
2219-2007
2219-2008
2219-2009

ระบบควบคุมความปลอดภัย
กฎหมายเกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัย
เทคโนโลยีการสื่อสารงานความปลอดภัย
เครื่องมืออุปกรณงานความปลอดภัย
หลักการตรวจคน
ระบบตรวจจับและบันทึก
ศิลปะการใหบริการ

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

2219-2010

การตอสูปองกันตัวและการควบคุม

1-2-2

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้
สาขาวิชาการจัดการดานความปลอดภัย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2219-2101 งานสาธารณภัย
2219-2102 การปฐมพยาบาลเบื้องตน
2219-2103 การพัฒนาบุคลิกภาพ
2219-2104 มารยาทและการสมาคม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
3-0-3
2-0-2
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รหัสวิชา
2219-2105
2219-2106
2219-2107
2219-2108
2219-2109
2219-2110

ชื่อวิชา
กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
มนุษยสัมพันธ
การประกันภัยในงานความปลอดภัย
การบํารุงรักษาเครื่องมือในงานความปลอดภัย
การใชยานพาหนะงานความปลอดภัย
จิตวิทยาการใหบริการ

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

2219-2111

การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

3-0-3

2200-1008

กฎหมายพาณิชย

2-0-2

2219*2101 ถึง 22219*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2219-5101
2219-5102
2219-5103
2219-5104
2219-5105
2219 -5106

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานความปลอดภัย 1
ปฏิบัติงานความปลอดภัย 2
ปฏิบัติงานความปลอดภัย 3
ปฏิบัติงานความปลอดภัย 4
ปฏิบัติงานความปลอดภัย 5
ปฏิบัติงานความปลอดภัย 6

*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีไ มนอยกวา 21 หนวยกิตนั้น ให สถานศึกษาร วมกั บสถาน
ประกอบการวิเคราะหลักษณะงานของสถานประกอบการ เพื่อกําหนดจํานวนหนวยกิตและรายละเอียดของ
แตละรายวิชารวมทั้งการจัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชา โดยใหใชเวลาฝกในสถาน
ประกอบการไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2219-8001 ฝกงาน หรือ 2219-8002 ฝกงาน 1 และ 2219-8003 ฝกงาน 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2219-8001
ฝกงาน
*-*-4
2219-8002
2219-8003

ฝกงาน 1
ฝกงาน 2
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2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2219 -8501 โครงการ หรือ 2219 -8502 โครงการ 1 และ 2219 -8503 โครงการ 2
รหัสวิชา
2219-8501

ชื่อวิชา
โครงการ

ท-ป-น
*-*-4

2219-8502
2219-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่กําหนดหรือเลือกเรียนจากรายวิชาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาสาขาวิชา ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรีไดตามบริบทและความตองการของชุมชน
และทองถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค หรือเพื่อการศึกษาตอ
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-2001
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2000-2002
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
2000-2003
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
2000-2004
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
2000-2005
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
2000-2006
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4
2000*2001 ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรือสถานประกอบการจัด
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ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
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0-2-0
0-2-0
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หมวดวิชาทักษะชีวิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
กลุมวิชาภาษาไทย
2000-1101
2000-1102
2000-1103
2000-1104
2000-1105
2000-1106

ภาษาไทยพื้นฐาน
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ภาษาไทยธุรกิจ
การพูดในงานอาชีพ
การเขียนในงานอาชีพ
ภาษาไทยเชิงสรางสรรค

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

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
2000-1201
2000-1202
2000-1203
2000-1204
2000-1205
2000-1206
2000-1207
2000-1208
2000-1209
2000-1210
2000-1211
2000-1212
2000-1213
2000-1214
2000-1215
2000-1216
2000-1217
2000-1218
2000-1219
2000-1220
2000-1221
2000-1222

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
การเขียนในชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับงานชาง
ภาษาอังกฤษสําหรับงานพาณิชย
การโตตอบจดหมายธุรกิจ
ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษสําหรับงานสํานักงาน
ภาษาอังกฤษสําหรับงานประชาสัมพันธ
ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว
ภาษาอังกฤษสําหรับงานโรงแรม
ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการดานสุขภาพ
ภาษาอังกฤษธุรกิจสปา
ภาษาอังกฤษสําหรับการขาย
ภาษาอังกฤษสําหรับงานบัญชี
ภาษาอังกฤษสําหรับงานคหกรรม
ภาษาอังกฤษสําหรับการออกแบบเสื้อผา
ภาษาอังกฤษสําหรับงานเสริมสวย
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2000-1223
2000-1224
2000-1225
2000-1226
2000-1227

ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะการประกอบอาหาร
ภาษาอังกฤษสําหรับการประกอบอาหารไทย
ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและการออกแบบ
ภาษาอังกฤษเพือ่ การเกษตร
ภาษาอังกฤษเพือ่ การประมง

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

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร

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

คณิตศาสตรพื้นฐาน
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 1
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 2
เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสเบื้องตน
คณิตศาสตรพาณิชยกรรม
คณิตศาสตรเพื่อการออกแบบ
สถิติการทดลอง

2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2

หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
ทักษะชีวิตและสังคม
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
อาเซียนศึกษา
เหตุการณปจจุบัน
วัฒนธรรมอาเซียน

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

กลุมวิชาวิทยาศาสตร
2000-1301
2000-1302
2000-1303
2000-1304
2000-1305
2000-1306

กลุมวิชาคณิตศาสตร
2000-1401
2000-1402
2000-1403
2000-1404
2000-1405
2000-1406
2000-1407
2000-1408

กลุมวิชาสังคมศึกษา
2000-1501
2000-1502
2000-1503
2000-1504
2000-1505
2000-1506

กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุมพลศึกษา
2000-1601
2000-1602
2000-1603

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
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2000-1604
2000-1605
กลุมสุขศึกษา
2000-1606
2000-1607
2000-1608
กลุมบูรณาการ
2000-1609
2000-1610

การปองกันตนเองจากภัยสังคม
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

0-2-1
0-2-1

การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
เพศวิถีศึกษา
สิ่งเสพติดศึกษา

1-0-1
1-0-1
1-0-1

ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1-2-2
1-2-2
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กลุมวิชาภาษาไทย
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในการใชภาษาไทย
2. สามารถเลือกใชภาษาไทยไดถูกตองตามหลักการใชภาษา เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ โอกาส และ
สถานการณ
3. สามารถนํ า ความรู แ ละทั ก ษะการฟ ง การดู การพู ด การอ า น และการเขี ย นไปใช สื่ อ สาร
ในชีวิตประจําวันถูกตองตามหลักการ
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชภาษาไทยในการฟง การดู การพูด การอาน และการเขียน
2. วิเคราะห ประเมินคาสารจากการฟง การดู การอานตามหลักการ
3. พูดติดตอกิจธุระ พูดในโอกาสตาง ๆ ตามหลักการและมารยาทของสังคม
4. เขียนขอความติดตอกิจธุระ เขียนรายงานเชิงวิชาการ และเขียนโครงการตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การรับสารและการสงสารดวยภาษาไทย การใชถอยคํา สํานวน ระดับภาษา การฟง การดู
และการอานขาว บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรมหรือภูมิปญญาทองถิ่นดานภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ
และสื่ออิเล็กทรอนิกส การพูดในโอกาสตางๆ ตามมารยาทของสังคม การกลาวทักทาย แนะนําตนเองและผูอื่น
ตอบรับและปฏิเสธ แสดงความยินดี แสดงความเสียใจ การพูดติดตอกิจธุระ พูดสรุปความ พูดแสดงความคิดเห็น
การเขียนขอความติดตอกิจธุระ เขียนสะกดคํา สรุปความ อธิบาย บรรยาย การกรอกแบบฟอรม เขียนประวัติยอ
เขียนรายงานเชิงวิชาการและเขียนโครงการ
2000-1102

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
1-0-1
วิชาบังคับกอน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในการใชภาษาไทย
2. สามารถใชภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพอยางถูกตองตามหลักการใชภาษา
3. สามารถนําทักษะทางภาษาไทยไปใชพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชภาษาไทยในงานอาชีพ
2. วิเคราะห สังเคราะหและประเมินคาสารในงานอาชีพ จากการฟง การดู การอานตามหลักการ
3. พูดติดตอกิจธุระและพูดในงานอาชีพตามหลักการ
4. เขียนเอกสารในงานอาชีพตามหลักการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การใชภาษาไทยในงานอาชีพ การฟงคําสั่งหรือขอแนะนําการปฏิบัติงาน ฟง และดูสารในงาน
อาชีพจากสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกสและแหลงเรียนรูในชุมชน การอานคูมือการปฏิบัติงาน คูมือการใช
อุปกรณหรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ การนําเสนอผลงาน สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการผลิต
ชิ้นงาน การพูดติดตอกิจธุระ สนทนากิจธุระทางโทรศัพท สัมภาษณงาน พูดเสนอความเห็นในที่ประชุม การเขียน
รายงานการปฏิบัติงาน เขียนจดหมายกิจธุระ และเขียนโฆษณาประชาสัมพันธในงานอาชีพ
2000-1103

ภาษาไทยธุรกิจ
1-0-1
วิชาบังคับกอน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในการใชภาษาไทย
2. สามารถใชภาษาไทยสื่อสารในงานธุรกิจอยางถูกตองตามหลักการใชภาษา
3. สามารถนําทักษะทางภาษาไทยไปใชพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชภาษาไทยในงานธุรกิจ
2. วิเคราะห สังเคราะหและประเมินคาสารในงานธุรกิจ จากการฟง การดู การอานตามหลักการ
3. พูดติดตอกิจธุระ และพูดในงานธุรกิจตามหลักการ
4. เขียนเอกสารในงานธุรกิจตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การฟ ง คํ า สั่ ง หรื อ ข อ แนะนํ า การปฏิ บั ติ ง าน ฟ ง และดู ส ารในงานอาชี พ จากสื่ อ บุ ค คล
สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และแหลงเรียนรูในชุมชน การอานคูมือการปฏิบัติงาน คูมือการใชอุปกรณหรือ
รายละเอี ย ดของผลิ ต ภั ณ ฑ การนํ า เสนอผลงาน เสนอขายสิ น ค า และบริ ก าร การพู ด ติ ด ต อ กิ จ ธุ ร ะ สนทนา
กิจธุระทางโทรศัพท สัมภาษณงาน พูดเสนอความเห็นและเขียนรายงานการประชุม เขียนโฆษณาประชาสัมพันธ
เขียนจดหมายกิจธุระและธุรกิจในงานอาชีพ
2000-1104

การพูดในงานอาชีพ
วิชาบังคับกอน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในหลักการพูดและศิลปะการพูด
2. มีทักษะการพูดในโอกาสตาง ๆ ตามหลักการพูด
3. สามารถใชทักษะการพูดพัฒนาบุคลิกภาพและงานอาชีพ
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของการพูด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพูดและศิลปะการพูด
2. พูดติดตอกิจธุระและธุรกิจตามหลักการ
3. พูดในที่ประชุมชนในโอกาสตาง ๆ ตามขั้นตอน
4. แสดงบุคลิกภาพเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การพู ด ในชี วิ ต ประจํ า วั น และงานอาชี พ พู ด ติ ด ต อ กิ จ ธุ ร ะในโอกาสต า ง ๆ พู ด แสดง
ความคิดเห็น นําเสนอผลงาน บรรยายสรุป พูดเสนอขายสินคาหรือบริการ พูดในที่ประชุมชนในหนาที่โฆษก
และพิ ธี ก ร กล า วต อ นรั บ กล า วขอบคุ ณ กล า วรายงาน กล า วอํ า ลาอาลั ย กล า วสุ น ทรพจน แ ละอวยพร
ในโอกาสตาง ๆ
2000-1105

การเขียนในงานอาชีพ
1-0-1
วิชาบังคับกอน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในหลักการเขียน
2. สามารถเรียบเรียงถอยคําไดถูกตองตามหลักการเขียน
3. สามารถใชทักษะการเขียนพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณคาความสําคัญของการเขียน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชและหลักการเขียนถอยคํา สํานวน โวหาร
2. เขียนคําทับศัพท ศัพทเฉพาะวิชาชีพถูกตองตามหลักการเขียน
3. เขียนขอความติดตอกิจธุระและธุรกิจตามรูปแบบและหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การเขี ย นในงานอาชี พ การเรี ย บเรี ย งถ อ ยคํ า สํ า นวน โวหารที่ ใ ช
ในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ เขียนสะกดคํา เขียนคําทับศัพทและศัพทเฉพาะวิชาชีพ เขียนแสดงความคิดเห็น
และแสดงความรูสึกในโอกาสตาง ๆ เขียนรายงานการประชุม บันทึกขอความ จดหมายกิจธุระและธุรกิจ และ
เขียนบทรอยกรอง โฆษณา ประชาสัมพันธในงานอาชีพ
2000-1106

ภาษาไทยเชิงสรางสรรค
วิชาบังคับกอน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจ ในการใชภาษาไทยเชิงสรางสรรค
2. สามารถเลือกใชภาษาไทยในการพูดและการเขียนเชิงสรางสรรคตามหลักการ
3. สามารถใชทักษะการใชภาษาไทยพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณคาความสําคัญของการใชภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชถอยคํา สํานวน โวหาร
2. พูดเชิงสรางสรรคตามรูปแบบและหลักการพูด
3. เขียนเชิงสรางสรรคตามรูปแบบและหลักการเขียน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การใชภาษาไทยเชิงสรางสรรค การเรียบเรียงถอยคํา สํานวน โวหาร การพูด-เลาเรื่อง
การอธิบาย บรรยาย การพูดโนมนาว การนําเสนอผลงาน การเขียนสรุปความ เขียนนิทาน สารคดี บทความ
ปกิณกะ เขียนแสดงความคิดเห็นและแสดงความรูสึกในโอกาสตาง ๆ เขียนบทรอยกรอง โฆษณา ประชาสัมพันธ
ในงานอาชีพ

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง ดู พูด อานและเขียนตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู บทสนทนา เรื่องราว คําสั่งตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบไดตรงตามวัตถุประสงคของการสื่อสารตามสถานการณตางๆในชีวิตประจําวัน
3. อานเรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวัน
4. เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองในชีวิตประจําวัน
5. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู
ดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อาน เขียน การฟงคําสั่ง เรื่องราว การสนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ
หรือที่กําหนดเกี่ยวกับครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุขภาพ การสนทนาเรื่องในอดีต ปจจุบันและอนาคต
เทศกาลทางวั ฒ นธรรม การอ า นเรื่ อ งทั่ ว ไป ข อ ความสั้ น ๆ ที่ พ บในชี วิ ต ประจํ า วั น จากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส การเขียนขอความสั้น ๆ การใชพจนานุกรม และ online dictionary การใชภาษาตามมารยาท
สั ง คมและวั ฒ นธรรมของเจ า ของภาษา การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเป น แหล ง เรี ย นรู ห รื อ ฝ ก ฝนกั บ เพื่ อ น
เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเอง การสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1202

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
วิชาบังคับกอน : 2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง ดู พูด อานและเขียน ตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่องราว บันเทิงคดี ขาวสั้น ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบสถานการณตางๆในชีวิตประจําวันและสถานประกอบการ
3. อานเรื่องทั่วไป กําหนดการ ปายตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส
4. เขียนใหขอมูล กรอกแบบฟอรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
5. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู
ดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การฟ ง -ดู พู ด อ า น เขี ย น การฟ ง -ดู เ รื่ อ งราวต า ง ๆ บั น เทิ ง คดี จ ากสื่ อ โสตทั ศ น
การสนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ ที่ กําหนดเกี่ย วกับการเดินทาง ทอ งเที่ยว การบอกทิศทาง การบอก
ตําแหนงที่ตั้ง สิ่งบันเทิง การซื้อ ขาย การตอนรับ การสนทนาทางโทรศัพท การปฏิบัติตามคําสั่ง ขั้นตอนการ
ปฏิบัติการอานเรื่องทั่วไป ขอความ กําหนดการ ปายประกาศตาง ๆ ที่พบในชีวิตประจําวันจากสื่อสิ่งพิมพ และ
สื่อ อิ เล็ ก ทรอนิก ส จดหมายอิเ ล็ก ทรอนิก ส การกรอกแบบฟอร มต าง ๆ การใช ภาษาตามมารยาทสัง คมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลงเรียนรูหรือฝกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาดวยตนเอง การสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง ดู พูด ตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู การสนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ ที่สนใจในชีวิตประจําวัน
2. พูดสื่อสารสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันและสถานประกอบการ
3. ใชสํานวนภาษาไดเหมาะสมกับสถานการณ
4. ใชวัจนภาษาและอวัจนภาษาสือ่ ความหมายไดเหมาะสมกับสถานการณ
5. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู การสนทนาโตตอบ การใชภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ ที่สนใจ และ
ที่กําหนดจากภาพยนตร เพลง สื่อโสตทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกสและจากเว็บไซตตาง ๆ การแสดงบทบาทสมมุติ
ในสถานการณตาง ๆ การฝกออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักการออกเสียง การใชคําศัพท สํานวนทางภาษาตาง ๆ
ที่ใชในชีวิตจริง การใชวัจนภาษาและอวัจนภาษา (verbal and non-verbal language) การใชภาษาตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลงเรียนรูหรือฝกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาดวยตนเอง การสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง ดู พูด อานและเขียนตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู ขาว การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบใชบทบาทสมมุติและสถานการณจําลองในสถานการณตาง ๆ ที่กําหนดหรือตาม
ความสนใจ
3. ใชคําศัพท สํานวนทางภาษาเหมาะสมกับสถานการณและมารยาทสังคมวัฒนธรรม
4. ออกเสียงภาษาอังกฤษไดตามหลักการออกเสียง
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู การสนทนาโตตอบ การใชภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ ที่กําหนดหรือ
ตามความสนใจจากภาพยนตร เพลง สื่อโสตทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกสและเว็บไซตตาง ๆ การแสดงบทบาทสมมุติ
สถานการณจําลอง การเลาเรื่องจากสิ่งที่ฟงหรือดู การฝกออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลัก การออกเสียง การใช
คําศัพท สํานวนทางภาษาตาง ๆ ที่ใชในชีวิตจริง การใชอวัจนภาษาและอวัจนภาษา (verbal and non-verbal
language) การใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลง
เรียนรูหรือฝกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเอง การสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1205
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถอานสื่อสิ่งพิมพชนิดตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการอานภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและการศึกษาตอ
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สมรรถนะรายวิชา
1. อานหนังสือพิมพ แผนพับ แผนปลิว โฆษณา โปสการดจากสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. อานประกาศ ฉลาก ปายประกาศ ปายเตือน เครื่องหมาย สัญลักษณจากสถานที่ตาง ๆ
3. อานตาราง แผนภาพ แผนภูมิ
4. อานเอกสารทางการคา
5. อานประกาศรับสมัครงาน ระเบียบการ
6. อานกําหนดการ บันทึกสั้น ๆ
7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการอานพรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การอานเรื่องตาง ๆ ที่พบในชีวิตประจําวันจากสื่อสิ่งพิมพ สารคดี บันเทิงคดี หนังสือพิมพ
โฆษณา แผนพับ แผนปลิว โปสการด ประกาศ ฉลาก ปายประกาศ ปายเตือน เครื่องหมาย สัญลักษณ ตาราง
แผนภาพ แผนภูมิ รายการสินคา ประกาศรับสมัครงาน กําหนดการ ระเบียบการ บันทึกสั้น ๆ การเลือกใชสื่อ
เทคโนโลยีเปนแหลงการเรียนรูดวยตนเอง การสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1206
การเขียนในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. เขียนขอมูลบุคคล
2. เขียนบันทึกยอ ขอความสั้น ๆ
3. เขียนอวยพรเทศกาลตางๆ
4. เขียนจดหมายสวนตัว จดหมายอิเล็กทรอนิกส
5. กรอกแบบฟอรมชนิดตาง ๆ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการเขียนพรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การเขียนโตตอบทางสังคม การเขียนขอมูลบุคคล ขอความสั้น ๆ บันทึกยอ/จดหมาย
สวนตัว การเขียนบัตรอวยพร บัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกสในโอกาสตาง ๆ จดหมายอิเล็กทรอนิกส การกรอก
แบบฟอรมตาง ๆ การเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการเขียน การแสวงหาความรูดวยตนเองจาก
แหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
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2000-1207
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับงานชาง
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง พูด อาน เขียนในงานอาชีพชาง
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูการสาธิตการปฏิบัติงานอาชีพชางจากสื่อโสตทัศน
2. อานเรื่อง กฎระเบียบ คูมือและขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพชาง
3. อานเครื่องหมาย สัญลักษณ ปายเตือน ปายประกาศในสถานที่ปฏิบัติงาน
4. สาธิตและนําเสนอ ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพชาง
5. กรอกแบบฟอรมการปฏิบัติงานชาง
6. ใชคําศัพทเทคนิคในงานชาง
7. ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศสื บ ค น และฝ ก ฝนภาษาอั ง กฤษในงานอาชี พ ช า งพร อ มแสดงหลั ก ฐาน
การเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟง พูด อาน เขียน การใชศัพทเทคนิคที่เปนพื้นฐานในการปฏิบตั ิงานชางตาง ๆ การอาน
คูมือ ชื่อวัสดุอุปกรณ เครื่องมือในการทํางาน คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ ขนาด สัดสวน รูปทรง เครื่องหมาย
สัญลักษณ แผนภาพ ปายประกาศความปลอดภัยในโรงฝกงาน กฎระเบียบการปฏิบัติงาน แบบฟอรมการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติและสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานงาย ๆ การเขียนขอความ กรอกขอมูลการปฏิบัติงาน การเลือกใช
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาและการแสวงหาความรูดานอาชีพดวยตนเองจากแหลงการเรียนรู
ที่หลากหลาย
2101-1208
ภาษาอังกฤษสําหรับงานพาณิชย
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถ ฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจ
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดู การสนทนาในสถานการณตาง ๆ การปฏิบัติงานในงานอาชีพธุรกิจจากสื่อโสตทัศน
2. อานเรื่อง เอกสารทางธุรกิจ กฎระเบียบการปฏิบัติงานในงานอาชีพธุรกิจ
3. พูดโตตอบ ปฏิบัติตามคําสั่ง สาธิตและนําเสนอตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพธุรกิจ
4. เขียนใหขอมูล บันทึกขอความสั้น ๆ และกรอกแบบฟอรม เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรกิจ
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานธุรกิจ
6. ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บค น และฝ ก ฝนการใช ภ าษาอั ง กฤษในงานอาชี พ ธุ ร กิ จ พร อ มแสดง
หลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

หมวดทักษะชีวิต

32

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การโตตอบในสถานการณทางธุรกิจตาง ๆ หนวยงานในองคกรและ
หนาที่รับผิดชอบ การแลกเปลี่ยนขอมูล การสื่อสารทางธุรกิจ การติดตอทางโทรศัพท การนัดหมาย การบอกตําแหนง
ที่ตั้ง การอานเอกสารทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ การโฆษณาสินคา แผนพับ แผนภาพ ตาราง กฎระเบียบการปฏิบัติงาน
การเขียนบันทึกขอความสั้น ๆ การกรอกแบบฟอรมที่ใชในงานธุรกิจ การปฏิบัติตามคําสั่ง การใหขอมูลตาง ๆ พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (e-commerce) นําเสนอสินคา การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สืบคนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจ
2000-1209
การโตตอบจดหมายธุรกิจ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถอานและเขียนโตตอบจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษประเภทตาง ๆ
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. อานเอกสารทางธุรกิจ จดหมาย ประเภทตาง ๆ ในการปฏิบัติงานธุรกิจ
2. เขียนโตตอบจดหมายประเภทตาง ๆ ในงานธุรกิจ
3. เขียนจดหมายเชิญในโอกาสตาง ๆ การแสดงความยินดี
4. ใชคําศัพทเทคนิคในงานธุรกิจ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการอานและการเขียนเอกสารในงานธุรกิจ พรอมแสดง
หลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การเขียนจดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ การใชรูปแบบและโครงภาษาการเขียนจดหมาย
ธุร กิจ จดหมายสอบถาม ตอบสอบถาม การตอบรั บและการตอบปฏิ เสธ จดหมายสั่ งซื้อและตอบการสั่งซื้ อ
การสั่งซื้อทางอินเทอรเน็ต การกรอกใบสั่งซื้อ วิธีการชําระเงิน ใบแจงชําระเงิน จดหมายเชิญ ในโอกาสตาง ๆ
การแสดงความยินดี การกรอกแบบฟอรมทางธุรกิจ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ สืบคนและฝกฝนการอานและการเขียนเอกสารในงานธุรกิจดวยตนเอง
2000-1210
ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอร
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอรและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง –ดู การสาธิต การปฏิบัติงานใชโปรแกรมคอมพิวเตอรจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร
3. อานเรื่อง คูมือ คําสั่ง ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกิจคอมพิวเตอร
4. เขียนใหขอมูล ใบสมัคร การลงทะเบียน และการกรอกขอมูลออนไลน
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานคอมพิวเตอร
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6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนความกาวหนาในงานคอมพิวเตอรและฝกฝนการใช พรอมแสดง
หลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง ดู พูด อานและเขียน การใชคําศัพทเทคนิค ชิ้นสวนและอุปกรณคอมพิวเตอร
การอานเกี่ยวกับธุรกิจคอมพิวเตอร คูมือ คําสั่ง การปฏิบัติตามคําสั่ง การใชโปรแกรมปฏิบัติการคอมพิวเตอรตาง ๆ
การอานและการถายโอนความหมายของตัวยอ สัญลักษณ กลองขอความ (Dialogue box) การแกปญหา
(Troubleshooting) การชวยเหลือ (Help) การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สืบคนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอรดวยตนเอง
2000-1211
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อโานและเขียนภาษาอังกฤษสถานการณตางๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ จากสื่อโสตทัศน
2. พูดสาธิต การนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. อาน ขอความ เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เขียนใหขอมูลตางๆ บนสังคมออนไลน ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคนความกาวหนาดานการใชเทคโนโลยีการสื่อสารตาง ๆ และฝกฝน
การใชภาษาอังกฤษพรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การฟ ง ดู พู ด อ า นและเขี ย น การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในชี วิ ต ประจํ า วั น
การติดตอสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ดวยระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร สมารทโฟน แท็บเล็ต ระบบเครือขาย
สังคมออนไลน (Social network) การเรียนรูออนไลน (Learning network) การใชแอพลิเคชั่นตาง ๆ การใชคําศัพท
เฉพาะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน
และฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในดานเทคโนโลยีสารสนเทศดวยตนเอง
2000-1212
ภาษาอังกฤษสําหรับงานสํานักงาน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานสํานักงาน
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานสํานักงานและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในสํานักงานจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบ การใหและถามขอมูลเกี่ยวกับงานสํานักงาน
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3. สาธิต การปฏิ บัติ ง านเกี่ย วกั บงานสํา นัก งานฟ ง-ดู เรื่ อ งราว การสนทนาในสถานการณต าง ๆ ใน
สํานักงานจากสื่อโสตทัศน
4. สนทนาโตตอบ การใหและถามขอมูลเกี่ยวกับงานสํานักงาน
5. สาธิต การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสํานักงาน
6. อานเรื่อง คูมือการปฏิบัติงาน กฎระเบียบที่เกี่ยวกับงานสํานักงาน
7. เขียนบันทึกยอ จดหมายอิเล็กทรอนิคส เกี่ยวกับงานสํานักงาน
8. ใชคําศัพทเทคนิคในงานสํานักงาน
9. ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บค น ความก า วหน า ในงานสํ า นั ก งานและฝ ก ฝนการใช ภ าษาอั ง กฤษ
พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อานและเขียนเรื่องในสถานการณการปฏิบัติงานสํานักงาน การตอนรับ
การขอและใหขอมูล การสนทนาทางโทรศัพท การอานและปฏิบัติตามคําสั่ง การอานคูมือการปฏิบัติงาน ตาราง
การปฏิบัติงานประจําวัน การนัดหมาย กฎระเบียบ การเขียนบันทึกยอ จดหมายอิเล็กทรอนิกส การนําเสนอ
การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษ
ในงานสํานักงานและจากแหลงสื่อที่หลากหลาย
2000-1213
ภาษาอังกฤษสําหรับงานประชาสัมพันธ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธในการประกอบอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่อง บทสนทนาในสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธจากสื่อโสตทัศน
2. พูดใหขอมูลและนําเสนอในงานประชาสัมพันธ
3. อานเรื่อง ประกาศ ขอความการแจงเตือนที่เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ
4. เขียนประกาศ และการใหขอมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานประชาสัมพันธ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคนความกาวหนาในงานประชาสัมพันธและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษ
พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อานและเขียนเรื่องในสถานการณการประชาสัมพันธ การตอนรับ การขอ
และใหขอมูล การสนทนาทางโทรศัพท การพูดประชาสัมพันธ การประกาศ การแจงเตือน การเขียนประกาศ
การแจงเตือน การนัดหมาย การอานเรื่องเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธและจากแหลงสื่อ ที่
หลากหลาย
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2000-1214
ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานธุรกิจการทองเที่ยว
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนาในสถานการณธุรกิจการทองเที่ยวจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบเกี่ยวกับงานธุรกิจการการทองเที่ยว
3. อานปายประกาศ สัญลักษณ และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกิจการทองเที่ยว
4. เขียนใหขอมูลและกรอกแบบฟอรมตางๆเกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยว
5. ใชคําศัพทดานธุรกิจการทองเที่ยว
6. ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บ ค น ความก า วหน า ในงานท อ งเที่ ย วและฝ ก ฝนการใช ภ าษาอั ง กฤษ
พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อานและเขียนการแนะนําสถานที่ทองเที่ยวตามภูมิภาคตาง ๆ ของไทยและ
สถานที่ที่มีชื่อเสียงในตางประเทศ วัฒนธรรม ประเพณี การตอนรับผูมาเยือน การใหขอมูลแกนักทองเที่ยว
กําหนดการเดินทาง การใหขอมูลขาวสารการทองเที่ยว การอานปายประกาศ สัญลักษณ กฎระเบียบตามแหลง
ทอ งเที่ ย ว การกรอกข อ มู ล ต า ง ๆ ในแบบฟอรม ธุ ร กิ จ การท อ งเที่ ย ว การใช ภ าษาตามมารยาททางสั ง คมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและ
ฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจการทองเที่ยวจากแหลงสื่อที่หลากหลาย
2000-1215
ภาษาอังกฤษสําหรับงานโรงแรม
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจการโรงแรม
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดู การสนทนาสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรมจากสื่อโสตทัศน
2. อานเรื่อง ขอความ สัญลักษณ เครื่องหมาย ปายประกาศ ปายเตือนเกี่ยวกับงานโรงแรม
3. พูดโตตอบใหขอมูล การบริการลูกคาในงานโรงแรม
4. เขียนใหขอมูล และกรอกแบบฟอรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโรงแรม
5. ใชคําศัพทเทคนิคเกี่ยวกับการโรงแรม
6. การใชภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
7. ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บ ค น ความก า วหน า ในงานโรงแรมและฝ ก ฝนการใช ภ าษาอั ง กฤษ
พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อาน เขียนเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับงานโรงแรม การโตตอบใหบริการแกลูกคา
การใหขอมูล การแนะนํา การตอนรับ การจองหองพัก การจัดเลี้ยง การแนะนําสถานที่ทองเที่ยว สิ่งบันเทิง อาหาร
เครื่องดื่ม เทศกาลทางวัฒนธรรม การอานเรื่อง ขอความ คําสั่ง สัญลักษณ เครื่องหมาย ปายประกาศ ปายเตือนที่ใช
ในโรงแรม การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรม การใชภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการใช
ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจการโรงแรมจากแหลงสื่อที่หลากหลาย
2000-1216
ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการดานสุขภาพ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจบริการดานสุขภาพ
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในงานบริการดานสุขภาพจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบใหขอมูล สาธิต นําเสนอ ในงานการบริการดานสุขภาพ
3. อานเรื่อง ขอความเกี่ยวกับงานบริการดานสุขภาพ
4. เขียนใหขอมูลและบันทึกขอมูล เกี่ยวกับงานบริการดานสุขภาพ
5. กรอกแบบฟอรม เกี่ยวกับการบริการดานสุขภาพ
6. ใชคําศัพทเทคนิคในงานบริการดานสุขภาพ
7. ใช เ ทคโนโลยีส ารสนเทศสื บค น ความกา วหน า ในงานธุ ร กิจ บริก ารด านสุ ข ภาพและฝ ก ฝนการใช
ภาษาอังกฤษ พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อาน เขียนเกี่ยวกับงานบริการดานสุขภาพ การโตตอบใหบริการแกลูกคา
การใหและขอขอมูล การซักถามประวัติ การใหคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพและยารักษาโรค การนัดหมาย การอาน
เรื่อง ขอความ การใชคําศัพทเฉพาะในงานบริการดานสุขภาพ การกรอกแบบฟอรม การบันทึกขอมูล การใช
พจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงสื่อที่หลากหลายสืบคนและฝกฝนการ
ฟง พูด อานและเขียนในงานบริการสุขภาพ
2000-1217
ภาษาอังกฤษธุรกิจสปา
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจสปา
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนาสถาการณตาง ๆ เกี่ยวกับงานธุรกิจสปาจากสื่อโสตทัศน
2. อานเรื่อง ขอความเกี่ยวกับธุรกิจสปา
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3.
4.
5.
6.

พูดโตตอบใหขอมูล การบริการ สาธิต ขั้นตอนการปฏิบัติงานสปา
เขียนบันทึกขอมูล การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจสปา
ใชคําศัพทเทคนิคในงานสปา
ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บ ค น ความก า วหน า ในงานธุ ร กิ จ สปาและฝ ก ฝนการใช ภ าษาอั ง กฤษ
พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อาน เขียนเกี่ยวกับงานสปา การโตตอบใหบริการแกลูกคา การใหและ
ขอขอมูล การสอบถาม การใหคําแนะนํา การชําระเงิน การอานเรื่อง ขอความ การใชคําศัพทเฉพาะในงานสปา
การกรอกแบบฟอรม บันทึกขอมูล การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหลงสื่อที่หลากหลายสืบคนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสปา
2000-1218
ภาษาอังกฤษสําหรับการขาย
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการขาย
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในงานธุรกิจการขายจากสื่อโสตทัศน
2. พูดใหขอมูล การนําเสนองาน สาธิตผลิตภัณฑ ขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรกิจการขาย
3. การสนทนาทางโทรศัพท
4. อานขอความ ฉลาก ผลิตภัณฑ เกี่ยวกับธุรกิจการขาย
5. เขียนใหขอมูลสินคาและบริการเกี่ยวกับธุรกิจการขาย
6. เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิคส พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-commerce)
7. เขียนบันทึกยอ ขอความสั้นๆ และกรอกแบบฟอรมตางๆ
8. ใชคําศัพทเทคนิคในงานการขาย
9. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนความกาวหนาในงานการขายและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในธุรกิจ
การขายและแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อาน เขียนสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจการขาย การนัดหมาย การติดตอ
ทางโทรศัพท การสาธิตผลิตภัณฑ การนําเสนอผลิตภัณฑ การอานฉลากผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ เครื่องหมาย
การคา รายการสินคา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-commerce) จดหมายอิเล็กทรอนิกส การเขียนบันทึกยอ/ขอความ
สั้น ๆ กรอกแบบฟอรมตาง ๆ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคนและ
ฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในธุรกิจการขาย พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
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2000-1219
ภาษาอังกฤษสําหรับงานบัญชี
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถอานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานบัญชี
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. อานเรื่อง ขอความเกี่ยวกับงานบัญชี
2. เขียนใหขอมูลและการบันทึกรายงานเกี่ยวกับงานบัญชี
3. เขียนจดหมาย บันทึกยอขอความสั้นๆ
4. กรอกขอมูลทางบัญชี
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานบัญชี
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานบัญชี พรอมแสดงหลักฐาน
การเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การอานและเขียนเกี่ยวกับงานบัญชี การใชคําศัพทเทคนิคในงานบัญชี การบันทึกรายงาน
ทางบัญชีประเภทตาง ๆ การลงบัญชีอยางงาย ๆ การเขียนจดหมาย บันทึกยอ/ขอความสั้น ๆ การกรอกขอมูลใน
แบบฟอรมทางบัญชี การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝน
การใชภาษาอังกฤษในงานบัญชี พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
2000-1220
ภาษาอังกฤษสําหรับงานคหกรรม
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานคหกรรม
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนา การสาธิตการปฏิบัติงานคหกรรมจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาใหขอมูล การบริการในงานคหกรรม
3. สาธิตการปฏิบัติงานและนําเสนอผลงานเกี่ยวกับงานคหกรรม
4. อานคูมือ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพดานคหกรรม
5. อานเครื่องหมาย สัญลักษณ ตาราง แผนภาพเกีย่ วกับงานคหกรรม
6. เขียนใหขอมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงานคหกรรม
7. ใชคําศัพทเทคนิคในงานคหกรรม
8. ใชเทคโนโลยีสืบคนความกาวหนาในงานคหกรรม และฝกฝนภาษาอังกฤษ พรอมแสดงหลักฐาน
การเรียนรูดวยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียนในงานคหกรรม การพูดโตตอบ การบรรยาย สาธิตการปฏิบัติงาน
การแสดงความคิดเห็น การเสนอ/ใหขอมูล การบริการงานจาง การใชคําศัพทเทคนิค การอานคูมือเครื่องมือ
อุปกรณ เครื่องหมาย สัญลักษณ ตาราง แผนภาพ การเขียนขอความสั้น ๆ การถายโอนคําศัพทเทคนิคมาเขียน
เปนประโยคและขอความสั้น ๆ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะทางภาษาดวยตนเองและแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1221
ภาษาอังกฤษสําหรับการออกแบบเสื้อผา
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานออกแบบเสื้อผา
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสาธิตการปฏิบัติงานดานการออกแบบเสื้อผาจากสื่อโสตทัศน
2. อานเรื่องราวแบบเสื้อตาง ๆ คูมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผา
3. พูดสาธิต นําเสนอผลงานเกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผา
4. เขียนใหขอมูลผลงานการออกแบบเสื้อผา
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานออกแบบเสื่อผา
6. ใช เ ทคโนโลยี สื บ ค น ความก า วหน า ในงานออกแบบเสื้ อ ผ า และฝ ก ฝนภาษาอั ง กฤษ พร อ มแสดง
หลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียนงานออกแบบเสื้อผาทั้งในและตางประเทศ การโตตอบ ใหขอมูล
การสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานออกแบบเสื้อผา การแสดงความคิดเห็นการแนะนํา การใชคําศัพทเทคนิค การอาน
แบบเสื้อ คูมือ เครื่องมือ อุปกรณ เครื่องหมาย สัญลักษณ ตาราง แผนภาพ การเขียนขอความ การถายโอน
คําศัพทเทคนิคมาเขียนเปนประโยคและขอความ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเอง การแสวงหาความรูจากแหลง การเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1222
ภาษาอังกฤษสําหรับงานเสริมสวย
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานเสริมสวย
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนา การสาธิต การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเสริมสวยจากสื่อโสตทัศน
2. อานคูมือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเสริมสวย
3. อานเครื่องหมาย สัญลักษณ ฉลากผลิตภัณฑ ตาราง แผนภาพในงานเสริมสวย
4. สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานและนําเสนอผลงานเกี่ยวกับการบริการเสริมสวย
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5. เขียนขอความ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเสริมสวยสั้น ๆ
6. ใชคําศัพทเทคนิคในงานเสริมสวย
7. ใชเทคโนโลยีสืบคนความกาวหนาในงานเสริมสวย และ ฝกฝนภาษาอังกฤษ พรอมแสดงหลักฐาน
การเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียนในงานเสริมสวยทั้งในและตางประเทศ การแตงหนา เครื่องสําอาง
แบบทรงผม การโตตอบ การตอนรับ การเสนอ/ใหขอมูล การแสดงความคิดเห็น การสาธิต ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เสริมสวย การใชคําศัพทเทคนิค การอานคูมือ เครื่องมือ อุปกรณ เครื่องหมาย สัญลักษณ ฉลากผลิตภัณฑ ตาราง
แผนภาพ
การถายโอนคําศัพทเทคนิคมาเขียนเปนประโยคและขอความสั้น ๆ การใชพจนานุกรมและ Online
dictionary การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศพั ฒ นาทั ก ษะทางภาษาด ว ยตนเองและการแสวงหาความรู จ าก
แหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1223
ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะการประกอบอาหาร
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการประกอบอาหาร
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง -ดู เ รื่อ งราว การสนทนา การสาธิ ต ขั้น ตอนการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บศิล ปะการประกอบอาหาร
จากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบใหขอมูล แสดงความคิดเห็น
3. นําเสนอ สาธิตขั้นตอนการประกอบอาหาร
4. อานเรื่อง ตํารับอาหาร ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับศิลปะการประกอบอาหาร
5. เขียนใหขอมูล ขั้นตอนการประกอบอาหาร
6. ใชคําศัพทเทคนิคในการประกอบอาหาร
7. ใช เ ทคโนโลยี สื บ ค น ความก า วหน า ในงานศิ ล ปะการประกอบอาหารและฝ ก ฝนภาษาอั ง กฤษ
พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน ในงานประกอบอาหาร การพูดโตตอบ การใหและขอขอมูล
การแสดงความคิดเห็น การเสนอ/ใหขอมูล การสาธิต การอานตํารับอาหาร คูมือการใชอุปกรณเครื่องมือ
สวนประกอบการประกอบอาหาร การใชคําศัพทเทคนิค เครื่องหมาย สัญลักษณ ตาราง แผนภาพ การถายโอน
คําศัพทเทคนิคมาเขียนเปนประโยคและขอความสั้น ๆ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเอง การแสวงหาความรู ขอมูลในงานอาหารและการใชเทคโนโลยีใหม
ดานการประกอบอาหารทั้งในและตางประเทศจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
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2000-1224
ภาษาอังกฤษสําหรับการประกอบอาหารไทย
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการประกอบอาหารไทย
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนา การสาธิต ขั้นตอนการประกอบอาหารไทยจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบใหขอมูลเกี่ยวกับอาหารไทย
3. สาธิต บรรยายเกี่ยวกับการประกอบอาหารไทย
4. อานตํารับอาหาร เทคนิคและขั้นตอนการประกอบอาหารไทย
5. เขียนตํารับอาหาร ขั้นตอนการประกอบอาหารไทย
6. ใชคําศัพทเทคนิคในการประกอบอาหารไทย
7. ใช เ ทคโนโลยี สื บ ค น ความก า วหน า ในงานประกอบอาหารไทย และฝ ก ฝนภาษาอั ง กฤษในงาน
ประกอบอาหารไทย พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน ในงานประกอบอาหารไทย การพูดโตตอบ แสดงความคิดเห็น
การขอและใหขอมูล การบรรยาย สาธิตการประกอบอาหาร การใชคําศัพทเทคนิค การอานตํารับอาหาร เทคนิค
และเคล็ดลับ (cooking tips) อุปกรณ เครื่องมือ สัญลักษณ ตาราง รูปภาพ การถายโอนคําศัพทเทคนิคมาเขียน
เปนประโยคและขอความ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ทางภาษาดวยตนเองและการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1225
ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและการออกแบบ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานศิลปะและการออกแบบ
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง -ดู เ รื่ อ งราว การสนทนา การนํ า เสนอ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บศิ ล ปะและการออกแบบ
จากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบใหขอมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานศิลปะและการออกแบบ
3. อานคูมือ เรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ
4. บรรยาย สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงาน นําเสนองานศิลปะและการออกแบบ
5. เขียนใหขอมูล บรรยายเกี่ยวกับงานศิลปะและการออกแบบ
6. ใชคําศัพทเทคนิคในงานศิลปะและการออกแบบ
7. ใชเทคโนโลยีสืบคนความกาวหนาในงานศิลปะแขนงตาง ๆ และ ฝกฝนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับศิลปะ
และการออกแบบ พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียนเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ การใชศัพทเทคนิคพื้นฐาน สี ขนาด
สัดสวน ประเภทของงานศิลปะ การอานคูมือ เครื่องหมาย สัญลักษณ ตาราง แผนภาพ การโตตอบใหขอมูล
การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรูสึก การบรรยาย สาธิต ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การนําเสนอเรื่องราว
กิจกรรมงานศิลปะ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การเลือกใชสื่อเทคโนโลยีเปนแหลงการเรียนรู
ดวยตนเองและการสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1226
ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง พูด อาน เขียนในงานอาชีพเกษตร
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกษตรจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกษตร
3. อานคูมือปฏิบัติงาน กฎระเบียบ ฉลาก ปายตาง ๆ สื่อสิ่งพิมพในงานเกษตร
4. อานแผนภาพ แผนภูมิเกี่ยวกับงานเกษตร
5. เขียนบันทึกสั้น ๆ กรอกแบบฟอรมการปฏิบัติงานเกษตร
6. นําเสนอผลงานหรือสาธิตขั้นตอนปฏิบัติงานเกษตร
7. ใชศัพทเทคนิคในงานเกษตร
8. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนความกาวหนาในงานเกษตรแขนงตาง ๆ และฝกฝนภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพเกษตรพรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อาน และเขียนสถานการณตาง ๆ ในงานเกษตร การสาธิต การนําเสนอ
ผลิตภัณฑและบริการ การแปรรูปผลิตภัณฑเกษตร การใชเทคโนโลยีการเกษตร การอานขอมูลจากสื่อสิ่งพิมพ
ฉลาก ปายเตือน ความปลอดภัย คูมือการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แบบฟอรมตาง ๆ ตาราง แผนภาพ แผนภูมิทาง
การเกษตร การเขียนบันทึกยอ การกรอกแบบฟอรม การใชสื่อเทคโนโลยีเปนแหลงการเรียนรูดวยตนเอง และ
สืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1227
ภาษาอังกฤษเพื่อการประมง
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง พูด อาน เขียนในงานอาชีพประมง
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว ขั้นตอนการปฏิบัติงานประมงจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประมง
3. อานคูมือปฏิบัติงาน กฎระเบียบ ฉลาก ปายตาง ๆ สื่อสิ่งพิมพในงานประมง
4. อานแผนภาพ แผนภูมิเกี่ยวกับงานประมง
5. เขียนบันทึกสั้น กรอกแบบฟอรมการปฏิบัติงาน
6. นําเสนอผลงานหรือสาธิตขั้นตอนปฏิบัติงาน
7. ใชศัพทเทคนิคในงานประมง
8. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนความกาวหนาในงานประมงประเภทตาง ๆ และฝกฝนภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพเกษตรพรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อานและเขียน การใชศัพทเทคนิคพื้นฐานในงานประมง การพูดโตตอบ
และใหขอ มู ล การสาธิ ต นํ าเสนอ การแปรรูปผลิตภัณ ฑ การใชเ ทคโนโลยี ประมง การอานคูมือ กฎระเบีย บ
แบบฟอร ม การปฏิ บั ติ ง าน ตาราง แผนภาพ แผนภู มิ ฉลาก ป า ยเตื อ นความปลอดภั ย การเขี ย นบั น ทึ ก ย อ
การกรอกแบบฟอรม การใชสื่อเทคโนโลยีพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเอง และสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรู
ที่หลากหลาย

กลุมวิชาวิทยาศาสตร
2000-1301
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหนวยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ ไฟฟา อะตอมและธาตุ สารและ
ปฏิกิริยาเคมี การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
2. มีทักษะเกี่ยวกับการใชเครื่องมือวัด ปริมาณทางฟสิกส การทดลองแหลงกําเนิดไฟฟา วงจรไฟฟา
การคํานวณคาไฟฟา การทดลองปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร และกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟสิกส แรงและการเคลื่อนที่
2. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟาในชีวิตประจําวัน
3. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
4. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
5. แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หนวยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่
ไฟฟาในชีวิตประจําวัน นาโนเทคโนโลยี โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารและการเปลี่ยนแปลง
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวัน การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
2000-1302
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ปริมาณทางฟสิกส เวกเตอร แรง สมดุลของวัตถุ การเคลื่อนที่ งาน กําลัง
พลังงาน คลื่น
2. มีทักษะการคํานวณ การทดลอง สามารถนําไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร และกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟสิกส แรง สมดุลของวัตถุและการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ
2. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของคลื่น และพลังงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ปริมาณทางฟสิกสและเวกเตอร แรง การรวมแรงและการแยกแรง การสมดุล
ของวัตถุ การเคลื่อนที่แนวเสนตรง การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบ
ฮารโมนิกอยางงาย งาน กําลังและพลังงาน คลื่นและสมบัติของคลื่น คลื่นแมเหล็กไฟฟา
2000-1303
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรีย
ในอาหาร ปโตรเลียมและผลิตภัณฑ ยางและพอลิเมอร สารชีวโมเลกุลในอาหาร คลื่นแมเหล็กไฟฟา
พลังงานนิวเคลียร
2. มีทักษะการคํานวณหาโอกาสของลักษณะการถายทอดทางพันธุกรรม การจําแนกสิ่งมีชีวิต การทดลอง
จุ ลิ น ทรี ย ใ นอาหาร การเลื อ กใช เ ทคโนโลยี ชี ว ภาพ การทดลองสมบั ติ ข องสารไฮโดรคาร บ อน
การทดสอบสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร การทดสอบสารชีวโมเลกุลในอาหาร การวิเคราะหผล
ของคลื่นแมเหล็กไฟฟาตอมนุษย และพลังงานนิวเคลียร
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตรและกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทางพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพและจุลินทรียในอาหาร
2. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับปโตรเคมีและผลิตภัณฑ
3. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุลของอาหาร
4. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับคลื่นแมเหล็กไฟฟา
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5. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของพลังงานนิวเคลียร
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การถ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม ความหลากหลายทางชี ว ภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรียในอาหาร ปโตรเลียมและผลิตภัณฑ ยางและพอลิเมอร สารชีวโมเลกุลในอาหาร
คลื่นแมเหล็กไฟฟา พลังงานนิวเคลียรตอการดํารงชีวิต
2000-1304
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสารเคมีในงานอาชีพ พอลิเมอร แสงและการมองเห็น ความรอน
2. มีทักษะเกี่ยวกับการทดลองเรื่องสารละลาย การทดสอบสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร การทดลอง
สมบัติของคลื่นแสง และผลของความรอนตอวัตถุ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร และกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีในงานอาชีพ
2. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของแสงและความรอน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สารละลาย คอลลอยดอีมัลชั่น สารเคมีในงานอาชีพ พอลิเมอร การเลือกใช
ผลิตภัณฑพอลิเมอร แสงและการมองเห็น ความรอน อุณหภูมิและผลของความรอนตอวัตถุ
2000-1305
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงสราง หนาที่ ของเซลลพืช เซลลสัตว ระบบตาง ๆ ของพืชและสัตว
การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ และวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต
2. มีทักษะเกี่ยวกับ โครงสราง และองคประกอบของเซลลพืช เซลลสัตว ทดลองเกี่ยวกับโครงสราง
องคประกอบ และการทํางานของอวัยวะของระบบตางๆ ของพืชและสัตว คํานวณหาโอกาสของ
ลักษณะการถายทอดทางพันธุกรรม และการจําแนกสิ่งมีชีวิต
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตรและกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู และปฏิบัติเกี่ยวกับ เซลล พันธุกรรม และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
2. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับองคประกอบ และการทํางานของอวัยวะของระบบตาง ๆ ของพืชและ
สัตว คํานวณหาโอกาสของลักษณะการถายทอดทางพันธุกรรม และจําแนกสิ่งมีชีวิต
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงสราง หนาที่ องคประกอบของเซลลพืช เซลลสัตว ระบบตาง ๆ ของพืช
และสัตวและการทํางาน การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิธีการทางวิทยาศาสตร และ
ขั้นตอนการทํางานโครงงานวิทยาศาสตร
2. มีทักษะเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิธีการทางวิทยาศาสตร และขั้นตอนการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร และกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร
2. แสดงความรูและปฏิบัติขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิธีการทางวิทยาศาสตร และขั้นตอนการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร
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กลุมวิชาคณิตศาสตร
2000-1401
คณิตศาสตรพื้นฐาน
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน รอยละ การแปรผัน สถิติเบื้องตน
การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง และการวัดการกระจายของขอมูล
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอ ยละ การแปรผัน สถิติ
เบื้องตน การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายของขอมูล ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู อัตราสวน สัดสวน รอยละ การแปรผัน สถิติเบื้องตน การวัดแนวโนม
เขาสูสวนกลาง และการวัดการกระจายของขอมูล
สมรรถนะรายวิชา
1. ดําเนินการและประยุกตใชเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน และรอยละในวิชาชีพ
2. ดําเนินการและประยุกตใชเกี่ยวกับการแปรผันในวิชาชีพ
3. สํารวจและจัดหมวดหมูขอมูลอยางงาย
4. เลือกใชคากลางของขอมูลที่เหมาะสมกับขอมูลที่กําหนด
5. วิเคราะหตําแหนงของขอมูล และการวัดการกระจายของขอมูลจากขอมูลที่กําหนด
6. ใชขอมูลขาวสาร คาสถิติ และคาสถิติที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลในการตัดสินใจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การแกปญหาเรื่องอัตราสวน สัดสวน รอยละ การแปรผัน สถิติ
เบื้องตน การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายของขอมูล และฝกปฏิบัติในการเลือกใชคาสถิติ
ที่เหมาะสมกับขอมูล
2000-1402
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ สมการเชิงเสน ระบบสมการเชิงเสน สมการ
กําลังสองตัวแปรเดียว เลขยกกําลัง ลอการิทึม พื้นที่และปริมาตร
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเรื่อง สมการเชิงเสน ระบบสมการเชิงเสน สมการ
กําลังสองตัวแปรเดียว เลขยกกําลัง ลอการิทึม พื้นที่ ปริมาตร ประยุกตใชในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู สมการเชิงเสน ระบบสมการเชิงเสน สมการกําลังสองตัวแปรเดียว
เลขยกกําลัง ลอการิทึม พื้นที่ และปริมาตร
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สมรรถนะรายวิชา
1. นําความรูเกี่ยวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปรไปใชในสถานการณจริง
หรือปญหาที่กําหนด
2. นําความรูเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวไปใชในสถานการณหรือปญหาที่กําหนด
3. ดําเนินการเกี่ยวกับจํานวนจริงที่อยูในรูปเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ
4. ดําเนินการเกี่ยวกับจํานวนจริงที่อยูในรูปลอการิทึม
5. วัดและเปรียบเทียบความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในหนวยมาตราวัดตาง ๆ
6. ใชความรูเกี่ยวกับความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตร แกปญหาในสถานการณตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การแกปญหาเรื่องสมการเชิงเสน ระบบสมการเชิงเสน สมการ
กําลังสองตัวแปรเดียว เลขยกกําลัง ลอการิทึม พื้นที่และปริมาตร
2000-1403

คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 1
2-0-2
(สําหรับ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ยกเวน สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับมุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติ
ของวงกลมหนึ่งหนวย กฎของไซน กฎของโคไซน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเรื่อง มุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติ
ของวงกลมหนึ่งหนวย กฎของไซน กฎของโคไซน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม ประยุกตใช
ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรูมุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหนวย
กฎของไซน กฎของโคไซน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม
สมรรถนะรายวิชา
1. คาดคะเนระยะทางและความสูงโดยใชอัตราสวนตรีโกณมิติของมุมที่กําหนด
2. ประยุกตการวัด โดยใชความรูเรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ
3. ดําเนินการและคํานวณเกี่ยวกับฟงกชันตรีโกณมิติ
4. ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับเมทริกซ และการคํานวณคาดีเทอรมิแนนตของเมทริกซ
5. ใชความรูและทักษะเกี่ยวกับดีเทอรมิแนนตหาคําตอบของระบบสมการเชิงเสน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การแกปญหาเรื่องมุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิติ
ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหนวย กฎของไซน กฎของโคไซน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม และ
ประยุกตใชดีเทอรมิแนนตหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน
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2000-1404

คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 2
2-0-2
(สําหรับ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกั บ
มุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิ ติ
ตรี โ กณมิ ติ ข องวงกลมหนึ่ ง หน ว ย กฎของไซน กฎของโคไซน จํ า นวนเชิ ง ซ อ น เมทริ ก ซ
ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม และประยุกตใชดีเทอรมิแนนตหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน
2. มี ทั ก ษะกระบวนการคิ ด และนํ า วิ ธี ก ารแก ป ญ หาเรื่ อ ง มุ ม และการวั ด มุ ม อั ต ราส ว นตรี โ กณมิ ติ
ตรี โ กณมิ ติ ข องวงกลมหนึ่ ง หน ว ย กฎของไซน กฎของโคไซน จํ า นวนเชิ ง ซ อ น เมทริ ก ซ
ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม และประยุกตใชดีเทอรมิแนนตหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน
ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู มุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหนวย
กฎของไซน กฎของโคไซน จํานวนเชิงซอน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม และ
ประยุกตใชดีเทอรมิแนนตหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน
สมรรถนะรายวิชา
1. คาดคะเนระยะทางและความสูงโดยใชความรูเรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติของมุมที่กําหนด
2. ประยุกตการวัด โดยใชความรูเรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ
3. ดําเนินการและคํานวณเกี่ยวกับฟงกชันตรีโกณมิติ
4. ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับเมทริกซ และการคํานวณคาดีเทอรมิแนนตของเมทริกซ
5. ใชความรูและทักษะเกี่ยวกับดีเทอรมิแนนตหาคําตอบของระบบสมการเชิงเสน
6. ดําเนินการ และประยุกตใช จํานวนเชิงซอนในรูปพิกัดฉากและพิกัดเชิงขั้วในงานอาชีพ
7. ประยุกตใชจํานวนเชิงซอนที่อยูในรูปเลขยกกําลังและรูปกรณฑในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ แกปญหา เรื่องมุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติ
ของวงกลมหนึ่งหนวย กฎของไซน กฎของโคไซน จํานวนเชิงซอน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม
และประยุกตใชดีเทอรมิแนนตหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน
2000-1405

เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสเบื้องตน
2-0-2
(สําหรับ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขางานชางเกษตร)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ เสนตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ ฟงกชัน
ลิมิต อนุพันธของฟงกชันพีชคณิตและอินทิกรัลฟงกชันพีชคณิต
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเรื่อง เสนตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ ฟงกชัน ลิมิต
อนุพันธของฟงกชันพีชคณิต อินทิกรัลฟงกชันพีชคณิต ประยุกตใชในงานอาชีพ
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3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู เสนตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ ฟงกชัน ลิมิต อนุพันธของฟงกชัน
พีชคณิต และอินทิกรัลฟงกชันพีชคณิต
สมรรถนะรายวิชา
1. ดําเนินการเกี่ยวกับเสนตรงระยะหางและสมการเสนตรง
2. ดําเนินการ และประยุกตความรูและทักษะเกี่ยวกับภาคตัดกรวย ภาคตัดกรวยในงานอาชีพ
3. ดําเนินการ และประยุกตใชความสัมพันธและฟงกชันในรูปตาง ๆ ในสถานการณหรือปญหาที่กําหนด
4. ดําเนินการเกี่ยวกับลิมิตของฟงกชันอนุพันธของฟงกชันพีชคณิต และอินทิกรัลฟงกชันพีชคณิต
5. ประยุกตความรูและทักษะเกี่ยวกับแคลคูลัสในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การแกปญหาเรื่องเสนตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ ฟงกชันลิมิต
อนุพันธของฟงกชันพีชคณิต และอินทิกรัลฟงกชันพีชคณิต
2000-1406
คณิตศาสตรพาณิชยกรรม
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ บําเหน็จ หุน ตั๋วเงิน คาจาง คาเสื่อมราคา ดัชนีราคา
ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผอนชําระ ดอกเบี้ย และความนาจะเปนเบื้องตน
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเรื่องบําเหน็จ หุน ตั๋วเงิน คาจาง คาเสื่อมราคา ดัชนี
ราคา ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผอนชําระ ดอกเบี้ย และความนาจะเปนเบื้องตน ประยุกตใช
ในวิชาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู บําเหน็จ หุน ตั๋วเงิน คาจาง คาเสื่อมราคา ดัชนีราคา ตั้งราคาขาย การซื้อขาย
ในระบบผอนชําระ ดอกเบี้ย และความนาจะเปนเบื้องตน
สมรรถนะรายวิชา
1. ประยุกตใชเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน และรอยละ ในการคํานวณ บําเหน็จ หุน ตั๋วเงิน คาจาง
คาเสื่อมราคา ดัชนีราคา ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผอนชําระ ดอกเบี้ย
2. ดําเนินการความนาจะเปนเบื้องตน และนําผลไปใชในการคาดการณ
3. นําความรูเกี่ยวกับความนาจะเปน ใชในการตัดสินใจและแกปญหา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ แกปญหาเรื่องบําเหน็จ หุน ตั๋วเงิน คาจาง คาเสื่อมราคา ดัชนีราคา
ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผอนชําระ ดอกเบี้ย และความนาจะเปนเบื้องตน
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2000-1407

คณิตศาสตรเพื่อการออกแบบ
2-0-2
(สําหรับ ประเภทวิชาศิลปกรรมและประเภทวิชาคหกรรม)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ จํานวนธรรมชาติ พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริมาตร
เสนตรงบนระนาบ รูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิต
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเรื่อง จํานวนธรรมชาติ พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริมาตร
เสนตรงบนระนาบ รูปเรขาคณิต รูปทรงเรขาคณิต ประยุกตใชในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู จํานวนธรรมชาติ พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริมาตร เสนตรงบนระนาบ รูปเรขาคณิต
และรูปทรงเรขาคณิต
สมรรถนะรายวิชา
1. ประมาณคา ความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิวและปริมาตร ในหนวย มาตราวัดตาง ๆ
2. วัดและเปรียบเทียบความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิวและปริมาตร ในหนวยมาตราวัดตาง ๆ
3. ใชความรูเกี่ยวกับความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิวและปริมาตร แกปญหาในสถานการณตาง ๆ
4. แกปญหาเกี่ยวกับรูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิต
5. ขยายสวนและยอสวนของภาพจากของจริง
6. ประยุกตความรูเกี่ยวกับเสนตรง ระนาบ รูปเรขาคณิตและรูปทรง เรขาคณิตในการออกแบบลวดลาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ โดยใชความรูเรื่อง จํานวนธรรมชาติ
พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริมาตร เสนตรงบนระนาบ รูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิต
2000-1408

สถิติการทดลอง
2-0-2
(สําหรับประเภทวิชาเกษตรกรรม และประเภทวิชาประมง)
จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ สถิติวิจัยเบื้องตน และแบบแผนการทดลอง
2. มี ทั กษะกระบวนการคิ ดและนํ าวิ ธี การแก ป ญหาเรื่ อง สถิ ติ วิ จั ยเบื้ องต น และแบบแผนการทดลอง
ประยุกตใชในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู สถิติวิจัยเบื้องตน และแบบแผนการทดลอง
สมรรถนะรายวิชา
1. นําความรูเกี่ยวกับกระบวนการทางสถิติไปใชในการวิจัยเบื้องตน
2. ใชขอมูลขาวสาร คาสถิติ และคาสถิติที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลในการตัดสินใจ
3. ใชความรูเกี่ยวกับแบบแผนการทดลองที่เหมาะสมกับ สถานการณหรือปญหาที่กําหนด
4. วิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนและใชสถิติไดเหมาะสมกับแบบแผนการทดลอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การปฏิบัติเกี่ยวกับสถิติวิจัยเบื้องตน และแบบแผนการทดลอง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

หมวดทักษะชีวิต

52

กลุมวิชาสังคมศึกษา
2000-1501
หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับศาสนาและหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อการดํารงชีวิต
2. ปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดีตามหลักศาสนาและหลักธรรมที่ตนนับถือ
3. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามหลักกฏหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
4. นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการพัฒนาตนและงานอาชีพ
5. ตระหนักถึงการดํารงชีวิตที่ถูกตองดีงามในฐานะศาสนิกชนและพลเมืองดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับศาสนาและหลักธรรมเพื่อการดํารงชีวิตที่ถูกตองดีงาม
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักกฎหมายและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาตน
3. นํ า หลั ก ศาสนา หลั ก ธรรม หลั ก กฎหมาย และหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุ ก ต ใ ช
เพื่อการเปนพลเมืองดี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ศาสนา หลักธรรม ศาสนพิธีของศาสนาที่ตนนับถือ การเปนพลเมืองดีตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
หนาที่พลเมืองตามหลักกฎหมาย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิตในสังคมภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สามารถประยุกตใชหลักมนุษยสัมพันธในงานอาชีพ มรรยาท ความเปนพลเมืองดีเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการอยูรวมกันในสังคม
3. มีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยูรวมกันในสังคม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิตภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ตอบสนองสถานการณตาง ๆ โดยประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษยสัมพันธ
ความมีมรรยาทและความเปนพลเมืองดี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การมีทักษะชีวิตในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษยสัมพันธในการ
ทํา งาน มรรยาทไทย มรรยาทสัง คม ความเป น พลเมื อ งดี เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต ตามกรอบแนวคิ ดของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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2000-1503
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภูมิศาสตรประเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร วิธีการ ศึกษา
ประวัติศาสตรและประวัติศาสตรชาติไทย
2. สามารถประยุกตใชความรูเรื่องภูมิศาสตรและประวัติศาสตรในงานอาชีพและการดํารงชีวิต
3. ตระหนั ก ในความสํ า คั ญ ของประวั ติ ศ าสตร ช าติ ไ ทย เพื่ อ ธํ า รงไว ซึ่ ง สถาบั น ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ ภู มิ ศ าสตร ป ระเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร วิ ธี ก ารศึ ก ษา
ประวัติศาสตรและประวัติศาสตรชาติไทย
2. รวบรวมสารสนเทศทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตรตามหลักการและกระบวนการ
3. นําความรูทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไปประยุกตใช เพื่อการดํารงตนในงานอาชีพและธํารง
ความเปนไทยอยางยั่งยืน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ภูมิศาสตรเศรษฐกิจไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร วิธีการศึกษาประวัติศาสตร
ประวัติศาสตรชาติไทย และสถาบันสําคัญของชาติเพื่อธํารงความเปนไทยอยางยั่งยืน
2000-1504
อาเซียนศึกษา
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2. สามารถวิเคราะหขอมูลที่ศึกษาเพื่อสรางความเขาใจอันดีในฐานะประชากรอาเซียน
3. ตระหนักในความเปนประชากรอาเซียนเพื่อการดํารงตนและการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2. ดํารงตนเปนประชากรอาเซียนที่ดี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ประวัติความเปนมาและ พัฒนาการของประชาคมอาเซียน ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี และความสัมพันธระหวางประเทศในประชาคม
อาเซียนกับภูมิภาคอื่นในโลก
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2000-1505
เหตุการณปจจุบัน
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอมของไทยในปจจุบัน
2. สามารถวิเคราะหขอมูลที่ศึกษาเพื่อการวางแผนพัฒนาตน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
3. ตระหนักถึงผลของการเปลี่ยนแปลงในสถานการณปจจุบันเพื่อสรางสังคมสันติสุข
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ สถานการณ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ งการปกครอง เทคโนโลยี แ ละ
สิ่งแวดลอมของไทยในปจจุบัน
2. นําความรูที่ศึกษาไปประยุกตใชเพื่อสรางภูมิคุมกันตนและสังคม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ สถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษาและเทคโนโลยีของไทย
ในปจจุบัน
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน
2. สามารถวิเคราะหขอมูลดานวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
3. ตระหนักถึงความแตกตางทางวัฒนธรรม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมประชาคมอาเซียน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน
2. นําความรูดานวัฒนธรรมอาเซียนไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ วัฒนธรรม ความสัมพันธระหวางประเทศ ความแตกตางทางวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยน
เรียนรูของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน
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กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายเพื่อความพรอมในการประกอบอาชีพ
2. สามารถเสริมสรางสมรรถภาพทางกายตามหลักการบริโภคอาหารและโภชนาการ หลักการออกกําลังกาย
และหลักการดูและเลนกีฬาไทย/กีฬาสากล
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายดวยความมีวินัย มีน้ําใจนักกีฬา
ความสามัคคี เคารพกฎกติกาและมีมารยาท
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย หลักการบริโภคอาหารและโภชนาการ
หลักการออกกําลังและหลักการดูและเลนกีฬา
2. บริโภคอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย
3. ออกกําลังเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพตามหลักการและกระบวนการ
4. ดูและเลนกีฬาไทย/ กีฬาสากล ตามกฎ กติกา มารยาท
5. ใชคาดัชนีมวลกายวางแผนปรับปรุงบุคลิกภาพและสุขภาพ
6. ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับสุขภาพและกีฬา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย อาหารและโภชนาการที่เสริมสรางสมรรถภาพ
ทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การหาคาดัชนีมวลกาย หลักการและรูปแบบการออกกําลังกายดวยกีฬา
ไทย / กีฬาสากล มีวินัย มีน้ําใจนักกีฬา เคารพกฎกติกา มีมารยาทในการดูและเลนกีฬา เลือกและปฏิบัติการ
ออกกําลังกายอยางเหมาะสม มีความสุขภายใตหลักความพอเพียง พรอมที่จะประกอบอาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2000-1602
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและวิธีการพัฒนาการสุขภาพกาย สุขภาพจิตวัยรุน
2. มีทักษะในการแสดงออกเกี่ยวกับพฤติกรรมและสัมพันธภาพที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย
3. สามารถปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงจากโรคติดตอ สิ่งเสพติด และการใชยา
4. รูคุณคาและเปาหมายในการดําเนินชีวิตดวยวิถีทางที่ถูกตองและภาคภูมิใจ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการพัฒนาสุขภาพกาย/สุขภาพจิตวัยรุน
2. สรางสัมพันธภาพที่ดีตอครอบครัว เพื่อน และสังคมตามหลักวัฒนธรรมไทย
3. วางแผนปองกัน อันตราย จากโรคติดตอ สิ่งเสพติดและการใชยา
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4. วิเคราะหและแกปญหาสุขภาพวัยรุน
5. แสดงออกพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย
6. ปฏิบัติโครงงานเพื่อแกปญหาสุขภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ พัฒนาการและทักษะการดําเนินชีวิต การเห็นคุณคาในตนเอง รูหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแล
รักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามวัยของตนเอง การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ
ที่ไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมไทย การปฏิบัติตนในการปองกันโรค การปองกันอันตรายจาก
สิ่งเสพติด การใชยา และการแกปญหาสุขภาพ
2000-1603
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบในการออกกําลังกาย และการเสริมสรางสมรรถภาพ
ทางกาย
2. สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ใหพรอมที่จะประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ใหตระหนักถึงคุณคาของการออกกําลังกายและการเลนกีฬาเปนประจํา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบของการออกกําลังกาย
2. ประยุกตการออกกําลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
3. ออกกําลังกายเพื่อพัฒนาความสมบูรณของรางกายและจิตใจ
4. ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกาย
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบการออกกําลังกาย กลไกของรางกาย
การเลนกีฬาไทย กีฬาสากล หรือกิจกรรมนันทนาการ และการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายใหสามารถทํางานได
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ปฏิ บั ติ โ ครงงานการออกกํ า ลั ง กายด ว ยกิ จ กรรมที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ ตนเองเพื่ อ พั ฒ นา
สมรรถภาพทางกายใหเปนไปตามเปาหมายพรอมที่จะประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
2000-1604
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ สั ม พั น ธภาพระหว า งเพศในวั ย รุ น ป จ จั ย เสี่ ย งและสถานการณ
ที่ไมปลอดภัย
2. เพื่อใหมีทักษะในการปองกันตนเองโดยใชศิลปะการปองกันตัว
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการเสริมสรางความสมบูรณทางกายโดยใชกิจกรรมนันทนาการ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหวางเพศในวัยรุน ปจจัยเสี่ยงและสถานการณที่ไมปลอดภัย
2. ออกกําลังกายเพื่อปองกันตนเองโดยใชศิลปะการปองกันตัว
3. ปฏิบัติโครงงาน ออกแบบกิจกรรมนันทนาการโดยประยุกตใชทาทางจากศิลปะการปองกันตัว
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ ทักษะการสรางสัมพันธภาพ เจตคติและคานิยมทางเพศตามวัฒนธรรมไทย ปจจัยเสี่ยง
ในการใชสารเสพติดและการคุกคามทางเพศ
ฝกการออกกําลังกายและพัฒนาสมรรถภาพทางกายดวยศิลปะ
การปองกันตัว กิจกรรมนันทนาการที่เสริมสรางเจตคติที่ดีในการออกกําลังกาย การสรางมนุษยสัมพันธและ
การปฏิบัติตนเพื่อนําไปสูการปองกันตนเองจากภัยสังคมและสภาพแวดลอมที่เปนอันตราย
2000-1605
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจ หลักความปลอดภัยในการเลนกีฬาที่เหมาะสมกับสภาพรางกายของตนเอง
2. มีทักษะในการเลนกีฬาเฉพาะทางตามความสามารถของรางกาย (บรรดิการทางพลศึกษา)
3. มีเจตคติที่ดีตอการนําทักษะกีฬา ไปประยุกตใชพัฒนาบุคลิกภาพและออกกําลังกายไดอยางปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเลนกีฬา
2. พัฒนากลามเนื้อเฉพาะสวน
3. ประยุกตใชการออกกําลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กฎ กติกา มารยาท ฝกปฏิบัติทักษะในการเคลื่อนไหวเบื้องตนของกีฬาเฉพาะทางแตละ
ชนิดตามความสามารถและความสนใจของแตละบุคคล ฝกการพัฒนากลามเนื้อตามลักษณะเฉพาะสวนบุคคล
นําไปสูการประยุกตใชการออกกําลังกายในชีวิตประจําวันเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจในหลักการ กระบวนการและวางแผนสงเสริมสุขภาพตามพัฒนาการของตนเองและครอบครัว
2. สามารถปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การใชยา สารเสพติด สื่อ
และความรุนแรง
3. สามารถเลือกใชระบบบริการสุขภาพ
4. มีทักษะการปฐมพยาบาล
5. ตระหนักในแนวทางการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมและปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ และวางแผนสงเสริมสุขภาพ
2. วิเคราะหปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ
3. วางแผนปองกันอันตรายจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การใชยา สารเสพติด สื่อและความรุนแรง
4. ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
5. ปฏิบัติโครงงานเพื่อสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สุ ข บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ เ พื่ อ การเสริ ม สร า งสุ ข ภาพของตนเองและครอบครั ว เพื่ อ ป อ งกั น
ผลกระทบจากการขาดการออกกําลังกายและการรับประทานอาหารที่ไมเหมาะสม โรคติดตอและโรคไมติดตอ
พฤติกรรมทางเพศที่สงผลตอสุขภาวะทางเพศและโรคเอดสโดยคํานึงถึงบริบทของสังคม การหลีกเลี่ยงและ
ปองกันอันตรายจากสิ่งเสพติดและอุบัติเหตุ ปฏิบัติการปฐมพยาบาลจากอันตรายในชีวิตประจําวัน การเตรียมการ
เพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ การใชยา สารเสพติด สื่อและความรุนแรง การใชระบบบริการสุขภาพ
เพื่อนําไปสูการสรางเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยวิถีชีวิตที่พอเพียง
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสุขอนามัยของระบบสืบพันธุ
2. เสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่นตามหลักการ
3. สามารถประเมินโอกาสเสี่ยงจากพฤติกรรมทางเพศ และปญหาจากการมีเพศสัมพันธไมพรอม
4. ตระหนักรูในคุณคาของตนเอง สรางแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกแนวทางการดําเนินชีวิตอยางมีสุข
ภาวะ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสุขอนามัยของระบบสืบพันธ พัฒนาการทางเพศในวัยรุน
2. ทักษะดานการจัดการเรื่องสัมพันธภาพระหวางบุคคล ทักษะการตัดสินใจ
3. วิเคราะหอิทธิพลทางสังคมที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศ
4. แสดงความรูการปองกันการรับเชื้อเอชไอวี
5. ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับ เปาหมายและแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิตที่มีสุขภาวะ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ พัฒนาการทางเพศเมื่อเปลี่ยนแปลงเขาสูวัยรุน การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับ
ความคาดหวังตอบทบาทและความรับผิดชอบ การแสดงออกทางเพศ ทักษะการตัดสินใจ การตอรองและการ
สื่อสารความตองการตามความคิดเห็นและความรูสึก การตระหนักในคุณคาของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพ
ในสิทธิของผูอื่น สิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใตกรอบของกฎหมายวาดวยเพศ สังคมและ
วัฒนธรรม ตลอดจนภาพลักษณที่สงผลตอความรูสึกและพฤติกรรม การเลือกใชแหลงบริการชวยเหลือที่เปนมิตรในพื้นที่
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2000- 1608
สิ่งเสพติดศึกษา
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งเสพติด
2. สามารถประยุกตใชทักษะตางๆในการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณในชีวิตจริง
3. สามารถแกปญหาโดยใชทางเลือกอื่นๆ นอกเหนือจากใชยาเสพติด และความรุนแรง
4. มีเจตคติที่ดีในการหลีกเลี่ยงยาเสพติด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและหลักการปองกัน
2. วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับยาเสพติดโดยใชหลักการคิดวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจ
3. ดูแลสุขภาพและแนวทางฟนฟูภายหลังการบําบัด
4. ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับการสงเสริมพฤติกรรมที่ดีตอตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ สิ่งเสพติด เยาวชนกับสิ่งเสพติด สภาพปญหาสิ่งเสพติด ความรูเกี่ยวกับสิ่งเสพติดที่กําลัง
ระบาด สาเหตุ อาการและการปองกันการติดสิ่งเสพติด ผลกระทบของการติดสิ่งเสพติดดานบุคลิกภาพและจิตใจ
ดานสุขภาพอนามัย ดานเศรษฐกิจและสังคม สถานที่และการบําบัดผูติดสิ่งเสพติด แนวทางการฟนฟูและสงเสริม
สภาพร า งกายและจิ ต ใจภายหลั ง การบํ า บั ด กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สิ่ ง เสพติ ด ความสามารถในการปรั บ ตั ว
ในสภาพแวดลอมที่เปนแหลงของสิ่งเสพติด การสรางความเขมแข็งของชุมชน (ประชาสังคม) กิจกรรมที่สงเสริม
พฤติกรรมที่ดีตอสังคมและชุมชน กลยุทธในการปฏิเสธ ทักษะในการสื่อสารที่ดี รวมทั้งทักษะในการแสดงออก
อยางมั่นใจและการโตตอบ
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจพัฒนาการวัยรุน
2. สามารถใชหลักการเกี่ยวกับโภชนาการและการออกกําลังกายเพื่อดูแลสุขภาพ
3. สามารถเลือกใชบริการสุขภาพ
4. มีทักษะในการปฐมพยาบาล
5. มีเจตคติที่ดีในการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับพัฒนาการวัยรุน หลักการกระบวนการและวางแผนสงเสริมสุขภาพ
2. ใชหลักโภชนาการเพื่อเสริมสรางสุขภาพ
3. ออกกําลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพตามหลักการ
4. วิเคราะหปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ
5. วางแผนปองกันอันตรายจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การใชยา สารเสพติด สื่อและความรุนแรง
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6. ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
7. ปฏิบัติโครงงานเพื่อสงเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห พั ฒ นาการทางกายของวั ย รุ น เพศและพฤติ ก รรมทางเพศ
ที่เหมาะสมตามวิถีและสังคมไทย ความสําคัญของโภชนาการและการออกกําลังกายที่มีผลตอการดูแลรักษาสุขภาพ
การปฐมพยาบาล การใชบริการดานสาธารณสุข การรวมมือกับชุมชนในการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน พัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเอง โดยใชกิจกรรมทางพลศึกษา ปฏิบัติโครงงานเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ของตนเอง
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการสรางเสริมสุขอนามัย สมรรถภาพ และการปองกันโรค
2. สามารถดูแลรักษาสุขภาพ และความปลอดภัยในชีวิต ของตนเองและครอบครัวตามหลักการ
3. มีทัศนคติที่ดีตอการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการสรางเสริมสุขอนามัย สมรรถภาพและการปองกันโรค
2. บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามหลักโภชนาการ
3. วางแผนปองกัน อันตราย จากโรคติดตอ สิ่งเสพติดและการใชยา
4. ปฏิบัติโครงงานดวยเกม กีฬาไทยหรือกีฬาสากลเพื่อคุณภาพชีวิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การดําเนินชีวิตเรื่องหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยและพฤติกรรม
ทางเพศในวัยรุน อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ การใชยา การปองกันอันตรายจากสิ่งเสพติด การเสริมสราง
สมรรถภาพทางกาย คุณคาของการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยกิจกรรมกีฬา การใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยการ
เลนเกม กีฬาไทย หรือกีฬาสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในดานสุขภาพ
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
วิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
2001-1001
2001-1002
2001-1003
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007
2001-2001

ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิ่งแวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

2-0-2
2-0-2
1-2-2
1-2-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-2–2

วิชาชีพพื้นฐาน ประเภทพาณิชยกรรม
2200-1001
2200-1002
2200-1003
2200-1004
2200-1005
2200-1006
2200-1007

เศรษฐศาสตรเบื้องตน
การบัญชีเบื้องตน 1
การบัญชีเบื้องตน 2
การขายเบื้องตน 1
การขายเบื้องตน 2
พิมพดีดไทยเบื้องตน
พิมพดีดอังกฤษเบื้องตน
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1-2-2
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กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
2001–1001
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
2-0-2
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องคกรและการบริหารงานในองคกร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ
หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน
2. สามารถประยุกตใชความรูเกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตนและงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพและหลักการบริหารงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องคกรและการบริหารงานในองคกร หลักการปฏิบัติตนในงาน
อาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน
2. ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตน องคกรและงานอาชีพ
3. ประยุกตใชหลักการบริหารงานงานคุณภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องคกรและการบริหารงานในองคกร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ
หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน
2001-1002
การเปนผูประกอบการ
2-0-2
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ การเปนผูประกอบการ
การวางแผนและการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องตน และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
2. สามารถจัดทําแผนธุรกิจอยางงาย โดยประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการ
บริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติที่ดีตอการเปนผูประกอบการ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน
ประหยัดและอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ การเปนผูประกอบการ
การวางแผนและการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องตน และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
2. จัดทําแผนธุรกิจอยางงาย
3. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดําเนินงาน
4. ประยุกตใชหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและดําเนินงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการลงทุน การเปน
ผู ป ระกอบการ การจั ด หาและการวางแผนทางการเงิ น กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การเป น ผู ป ระกอบการ รู ป แบบ
แผนธุรกิจ หลักเบื้องตนในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองคกร และการประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการเปนผูประกอบการ

2001 – 1003

พลังงานและสิง่ แวดลอม

1-2-2

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในหลักการอนุรักษพลังงานและการจัดการสิ่งแวดลอม
2. สามารถดําเนินกิจกรรมอนุรักษพลังงานและจัดการสิ่งแวดลอมตามหลักการและ
กระบวนการ
3. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานอาชีพและดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม
2. ดําเนินกิจกรรมอนุรักษพลังงานตามหลักการและกระบวนการ
3. ดําเนินกิจกรรมจัดการสิ่งแวดลอมตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดลอมแหลงกําเนิดของพลังงานและสิ่งแวดลอมความสัมพันธ
ของพลังงานและสิ่งแวดลอมกับการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพหลักการและวิธีการอนุรักษพลังงานและจัดการ
สิ่งแวดลอมผลกระทบและการปองกันแกไขปญหาดานพลังงานและสิ่งแวดลอมกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ
2001-1004
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1-2-2
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องตนกฎหมายพระราชบัญญัติ
และสารสนเทศทางดานเทคโนโลยีความปลอดภัยหลักการยศาสตรเพื่ออนามัย และประสิทธิภาพการทํางาน
มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. สามารถดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางานปองกันและควบคุมอันตรายจากสภาพแวดลอมใน
การทํางานดําเนินงานดานเทคโนโลยีความปลอดภัย สงเสริมสุขภาพอนามัยพนักงานปรับปรุงสภาพการทํางาน
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องตน
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบตระหนักรูถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. เขาใจหลักการจัดการและมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. ปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย
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3. ปฏิบัติงานปองกันและควบคุมอันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางาน
4. ปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมความปลอดภัยในการทํางานการจัดทีมงานสงเสริมความปลอดภัยภายในและ
ภายนอกสํานักงานการปองกันและควบคุมมลพิษจากสภาพแวดลอมในการทํางานทางดานชีวภาพกายภาพและทาง
เคมีเทคโนโลยีความปลอดภัยเบื้องตนความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบ การปองกันและระงับอัคคีภัยการ
สงเสริมสุขภาพอนามัยของพนักงานรักษาความปลอดภัย การปฐมพยาบาลการวิเคราะหและปรับปรุงสภาพการ
ทํางานตามหลักการยศาสตรการจัดอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องตนการตรวจความปลอดภัยการสอบสวน
และวิเคราะหอุบัติเหตุในการทํางานการวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัยและฝกการตระหนักรูถึงเรื่องอันตราย
2001-1005
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูหลักการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
2. มีความเขาใจหลักการใชทรัพยากรในงานอาชีพ
3. มีความเขาใจวิธีการจัดการสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
4. มีเจตคติที่ดีตอการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
2. วางแผนการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล อ มในการปฏิ บั ติ ง านอาชี พ และพื้ น ฐานความรู ทาง
นิเวศวิทยา สําหรับการจัดการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพโดยทางตรงและทางออม การปองกัน
และแกไขปญหาที่เกิดในงานอาชีพ
2001-1006
กฎหมายแรงงาน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจกฎหมาย พระราชบัญญัติและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวของดานแรงงาน
2. เขาใจหลักการ วิธีการขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีและมีเจตคติที่ดีตอกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน
2. ปฏิบัติตามวิธีการขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวของกับแรงงาน การคุมครองแรงงาน
แรงงานสัมพันธ การประกันสังคม เงินทดแทน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ภาคธุรกิจ ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม
2001-1007
ความปลอดภัยในงานอาชีพ
1-0-1
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความเขาใจหลักความปลอดภัยในงานอาชีพ
2. มีความสามารถเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
3. มีความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในงานอาชีพ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานทั่วไป
3. แสดงความรูเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย โรคอันเนื่องจากการประกอบอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในอาชีพ สาเหตุและความสูญเสียของอุบัติเหตุและการปองกัน
ในการปฏิบัติงานอาชีพ การปองกันและระงับอัคคีภัย โรคอันเนื่องจากการประกอบอาชีพ หลักการความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร ไฟฟา สารเคมี และกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
2001–2001
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
จุดประสงครายวิชาเพื่อให

1-2-2

1. เขาใจหลักการและกระบวนการดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช
โปรแกรมสําเร็จรูป การใชอินเทอรเน็ตและการสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสืบคนและสื่อสารขอมูลโดยใชอินเทอรเน็ต ใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรและโปรแกรม
สําเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใชคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเทอรเน็ตเพื่องานอาชีพ
2. ใชระบบปฏิบัติการในการจัดสภาพแวดลอมและจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร
3. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพตามลักษณะงาน
4. สืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอินเทอรเน็ต
5. สื่อสารขอมูลสารสนเทศโดยใชอินเทอรเน็ต
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพการใชระบบปฏิบัติการ
(Windows , Mac , Open source OS , ฯลฯ ) การใชโปรแกรมประมวลผลคําเพื่อจัดทําเอกสารในงานอาชีพการใช
โปรแกรมตาราง ทําการเพื่อการคํานวณในงานอาชีพ การใชโปรแกรมการนําเสนอผลงานหรือการใชโปรแกรม
สําเร็จรูป อื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใชอินเทอรเน็ตสืบคนขอมูลเพื่องานอาชีพและการสื่อสารขอมูล
สารสนเทศ ผลกระทบของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับ
ระบบสารสนเทศและงานอาชีพ

กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
2200-1001
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
2-0-2
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรและทฤษฎีที่เกี่ยวของทางเศรษฐศาสตร
2. นําความรูและทฤษฎีเศรษฐศาสตรไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
3. ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการทางดานเศรษฐศาสตร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับแนวคิดพื้นบานทางเศรษฐศาสตรและทฤษฎีเศรษฐศาสตร
2. ประยุกตใชหลักเศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรูพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน และการกําหนดราคาดุลยภาค ความ
ยื ด หยุ น ของอุ ส งค แ ละอุ ป ทาน ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมผู บริ โ ภค ทฤษฎี ก ารผลิ ต ตลาดในระบบเศรษฐกิ จ รายได
ประชาชาติ เงินเฟอ เงินฝดและเงินตึงตัว วัฎจักรเศรษฐกิจ ดุลการคาและดุลการชําระเงิน และการพัฒนา
เศรษฐกิจ โครงสรางและปญหาเศรษฐกิจของประเทศและแนวทางแกไข
2200-1002
การบัญชีเบื้องตน 1
1- 2 - 2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทําบัญชีสําหรับกิจการเจาของคนเดียว
ประเภทธุรกิจบริการ
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องตนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สําหรับกิจการเจาของคนเดียว
ประเภทธุรกิจบริการ
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวินัยตรงตอเวลา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชีสําหรับกิจการเจาของคนเดียวประเภท
ธุรกิจบริการ
2. ปฏิบัติงานบัญชีสําหรับกิจการเจาของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความหมาย วั ต ถุ ป ระสงค แ ละประโยชน ข องการบั ญ ชี ข อ สมมติ ท างบั ญ ชี
ความหมายของสินทรัพยหนี้สินและสวนของเจาของตามแมบทการบัญชี สมการบัญชี การวิเคราะหรายการคา
การบันทึกรายการคาตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของธุรกิจบริการเจาของคนเดียว ในสมุดรายวันทั่วไป สมุด
เงินสด 2 ชอง ผานรายการไปบัญชีแยกประเภทงบทดลองกระดาษทําการชนิด 6 ชอง งบการเงิน ปรับปรุง
ปดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี
2200-1003

การบัญชีเบื้องตน 2
1- 2 - 2
วิชาบังคับกอน :2200-1002 การบัญชีเบื้องตน 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทําบัญชีสําหรับกิจการเจาของคนเดียว
ประเภทธุรกิจซื้อขายสินคา
2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สําหรับกิจการเจาของคนเดียว
ประเภทธุรกิจซื้อขายสินคา
3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย มีวินัยตรงตอเวลาและมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชีสําหรับกิจการเจาของคนเดียว ประเภทธุรกิจ
ซื้อขายสินคา
2. ปฏิบัติงานบัญชีสําหรับกิจการเจาของคนเดียวประเภทธุรกิจซื้อขายสินคาตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายของสินคาการบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินคาสําหรับ
กิจการที่จดทะเบียนและไมจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป การผานรายการไป
บัญชีแยกประเภทรายการปรับปรุงและปดบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชีกระดาษทําการชนิด 8 ชอง งบกําไรขาดทุน
งบแสดงฐานะการเงิน งบทดลองหลังปดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี
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2200-1004
การขายเบื้องตน 1
2- 0 - 2
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการขาย และความรูพื้นฐานของงานขาย
2. เตรียมความพรอมสําหรับการเปนนักขายที่ดี
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยสุจริต ความเชื่อมั่นในตนเอง
และความมีมนุษยสัมพันธ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการขาย และความรูพื้นฐานของการขาย
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหนาที่การขาย ประเภทและลักษณะของงานขาย
3. แสดงความรูเกี่ยวกับตนเอง กิจการ ผลิตภัณฑ ลูกคา คูแขงขัน โอกาสและความกาวหนาของนักขาย
4. เตรียมความพรอมสําหรับการเปนนักขายที่ดีตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการขาย แนวคิดทางการขาย วิวัฒนาการการขาย หนาที่ทางการขาย ประเภทและ
ลักษณะของงานขาย ความรูเกี่ยวกับตนเอง ความรูเกี่ยวกับกิจการ ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ความรูเกี่ยวกับลูกคา
ความรูเกี่ยวกับคูแขงขัน คุณสมบัติของนักขาย โอกาสและความกาวหนาของนักขาย
2200-1005
การขายเบื้องตน 2
1- 2 - 2
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจกระบวนการขาย และจรรยาบรรณของนักขาย
2. เขาใจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวของกับงานขาย
3. มีทักษะในการปฏิบัติงานขายตามกระบวนการขายและบริการลูกคา
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ ความอดทน ความซื่อสัตย และจิตบริการ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการขายและจรรยาบรรณของนักขาย
2. ปฏิบัติงานขายตามกระบวนการขายและบริการลูกคาตามหลักการ
3. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในกระบวนการขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการขาย การแสวงหาลูกคา การเตรียมตัวกอนเขาพบ การเขาพบ การ
เสนอขาย การตอบข อ โต แ ย ง การป ด การขาย การติ ด ตามผลหลั ง การขาย การบริ ก ารก อ นและหลั ง การขาย
จรรยาบรรณของนักขาย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการขาย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

หมวดทักษะวิชาชีพ

69

2200-1006
พิมพดีดไทยเบือ้ งตน
1- 2 - 2
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพิมพไทย
2. มีทักษะในการพิมพไทยแบบสัมผัส
3. มีทักษะในการบํารุงรักษาเครื่อง
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการพิมพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพิมพไทยแบบสัมผัส
2. พิมพสัมผัสแปนพิมพตาง ๆ ตามหลักการ
3. คํานวณคําสุทธิตามหลักเกณฑ
4. บํารุงรักษาเครื่องพิมพดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอรตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพิมพไทยแบบสัมผัส การพิมพแปนอักษร แปนตัวเลข สัญลักษณ
เครื่องหมาย การพิมพประโยค การคํานวณคําสุทธิ และการบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร
2200-1007
พิมพดีดอังกฤษเบื้องตน
1- 2 - 2
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพิมพอังกฤษ
2. มีทักษะในการพิมพอังกฤษแบบสัมผัส
3. มีทักษะในการบํารุงรักษาเครื่อง
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการพิมพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพิมพอังกฤษแบบสัมผัส
2. พิมพสัมผัสแปนพิมพตาง ๆ ตามหลักการ
3. คํานวณคําสุทธิตามหลักเกณฑ
4. บํารุงรักษาเครื่องพิมพดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอรตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพิมพอังกฤษแบบสัมผัส การพิมพแปนอักษร แปนตัวเลขสัญลักษณ เครื่องหมาย
การพิมพประโยค การคํานวณคําสุทธิและการบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชา การจัดการดานความปลอดภัย
กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2219 -2001
หลักความปลอดภัยเบื้องตน
2219-2002
การจัดการงานความปลอดภัย
2219-2003
ระบบควบคุมความปลอดภัย
2219 -2004
กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
2219-2005
เทคโนโลยีการสื่อสารงานความปลอดภัย
2219-2006
เครื่องมืออุปกรณงานความปลอดภัย
2219-2007
หลักการตรวจคน
2219-2008
ระบบตรวจจับและบันทึก
2219-2009
ศิลปะการใหบริการ
2219-2010
การตอสูปองกันตัวและการควบคุม
กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
2219-2101
งานสาธารณภัย
2219-2102
การปฐมพยาบาลเบื้องตน
2219-2103
การพัฒนาบุคลิกภาพ
2219-2104
มารยาทและการสมาคม
2219-2105
กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
2219-2106
มนุษยสัมพันธ
2219-2107
การประกันภัยในงานความปลอดภัย
2219-2108
การบํารุงรักษาเครื่องมือในงานความปลอดภัย
2219-2109
การใชยานพาหนะในงานความปลอดภัย
2219-2110
จิตวิทยาการใหบริการ
2219-2111
การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
2200-1008
กฎหมายพาณิชย
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กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2219- 2001

หลักความปลอดภัยเบื้องตน

2- 0 - 2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในความรับผิดชอบตอหนาที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย
2. ตระหนักถึงการปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. มีจิตสํานึกในการรักษาความปลอดภัยและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนการสรุปและรายงานผลใน
การปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัย
2. ตระหนักในบทบาทหนาที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย
3. สังเกตและจดจําลักษณะบุคคล สัมภาระ ยานพาหนะ และสถานที่
3. เขียนและสรุปรายงานการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการรักษาความปลอดภัย การควบคุมและตรวจสอบบุคคล สัมภาระ ยานพาหนะ สิ่งของ
และสถานที่ ใ ห บริ ก ารความปลอดภั ย บทบาทหน า ที่ ข องพนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย การสั ง เกตและจดจํ า
การเขียนและสรุปรายงานการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
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2219-2002

การจัดการงานความปลอดภัย

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจงานดานการรักษาความปลอดภัย
2. จัดทําทะเบียนพัสดุอุปกรณตางๆอัตรากําลังพลรายไดคาใชจายของพนักงาน
3. มีทักษะในการตรวจสอบติดตามและการจัดทําทะเบียนรหัสลูกคาตลอดจนการสรุปและรายงานผล
4. มีเจตคติที่ดีในการจัดการงานรักษาความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับงานดานรักษาความปลอดภัย
2. จัดทําทะเบียนพัสดุอุปกรณตางๆประวัติการใชคูมือการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
3. ใชแบบบันทึกอัตรากําลังรายไดและคาใชจายของพนักงานรักษาความปลอดภัย
4. จัดทําทะเบียนลูกคาสรุปและรายงานผล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการงานรักษาความปลอดภัย ความสําคัญของการจัดการความปลอดภัย
การจัดทําทะเบียนพัสดุอุปกรณตางๆจําพวกทะเบียนควบคุมการเบิก- การจายพัสดุอุปกรณ ทะเบียนอัตรากําลัง
พนักงานทะเบียนรายไดคาใชจายของพนักงานแตละหนวยการจัดทําทะเบียนลูกคาสรุปรายงานลูกคาจัดทําใบสงตัว
พนักงานรักษาความปลอดภัย
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2219-2003

ระบบควบคุมความปลอดภัย

3-0-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจหลักการทํางานระบบควบคุมและตรวจตราพื้นที่
2. บอกวิธีการใชระบบควบคุมและตรวจตราพืน้ ที่ที่รับผิดชอบ
3. บอกวิธีการใชอุปกรณและเครื่องมือในงานตรวจตราพื้นทีท่ ี่รับผิดชอบ
4. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีตรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบควบคุมและตรวจตราพื้นที่
2. อธิบายกระบวนการทดสอบและใชอุปกรณตรวจตราการบุกรุกพื้นที่ทั้งระบบพรอมทั้งแจงเตือน
เหตุการณ
3. อธิบายกระบวนการตรวจสอบเหตุการณที่บันทึกในระบบกลองวงจรปด และรายงานเหตุการณ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับระบบควบคุมและตรวจตราพื้นที่ ตระหนักถึงขั้นตอนของระบบควบคุมการผานเขา-ออก
ระบบปองกันการบุกรุกรอบรั้ว (BORDER ALARM) ระบบการตรวจนับที่จอดรถ ระบบแจงเตือนหองนิรภัย
หองเก็บสินคา หองใตดิน ระบบบันทึกเวลาดวยอุปกรณตางๆ ระบบบันทึกลายนิ้วมือแถบแมเหล็ก บัตรกําหนด
สิทธิ(SMARTCARD)
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2219-2004

กฎหมายเกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัย

3-0-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจกฎหมายที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
2. ตระหนักถึงการเลือกใชขอกฎหมายไดเหมาะสมกับสถานการณในขณะปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
3. มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพการรักษาความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
2. แสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมายการพกพาอาวุธ ตรวจคนและการจับกุม
3. ใชกฎหมายในการประกอบอาชีพงานรักษาความปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัย ขอบเขตในการใชกฎหมายในการรักษา
ความปลอดภัย และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการจับกุม การตรวจคน การควบคุมและการใชอาวุธประเภทตางๆ
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2219-2005

เทคโนโลยีการสื่อสารงานความปลอดภัย

3-0-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการสื่อสารในงานรักษาความปลอดภัย
2. ตระหนักถึงความถูกตองในการใชเครื่องมือสื่อสารในงานรักษาความปลอดภัย
3. มีกิจนิสัยในการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยดวยความละเอียดรอบคอบถูกตอง
และคํานึงถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยสําหรับงานรักษาความปลอดภัย
2. ตระหนักถึงความถูกตองในการใชเครื่องมือสื่อสารในงานรักษาความปลอดภัยไดอยางเหมาะสม
3. วิเคราะหและใชรหัสในการรายงานขอมูลงานรักษาความปลอดภัยดวยเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารสําหรับงานรักษาความปลอดภัย การเลือกใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยให
เกิดประโยชนแกหนวยงานไมวาจะเปนการสื่อสารการใหขอมูลเกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัย การใชรหัสตางๆ
ควบคูกับเครื่องมือสื่อสารไดอยางถูกตองแมนยําเพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
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2219-2006

เครื่องมืออุปกรณงานความปลอดภัย

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในหลักการทํางานของเครื่องมืออุปกรณสําหรับงานรักษาความปลอดภัย
2. สามารถตรวจสอบการทํางานกอนการใชเครื่องมืออุปกรณสําหรับงานรักษาความปลอดภัย
3. มีกิจนิสัยการเลือกใช เครื่องมืออุปกรณ สําหรับงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับคุณลักษณะเครื่องมืออุปกรณสําหรับงานรักษาความปลอดภัย
2. ตรวจสอบการทํางานของเครื่องมืออุปกรณกอนการใชงานทุกครั้ง
3. ตรวจซอมและบํารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณในงานรักษาความปลอดภัยตามระยะเวลากําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช-การตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณสําหรับงานความปลอดภัย การตรวจสอบ
คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมืออุปกรณระบบบันทึกภาพระบบ FIRE ALARM, ระบบควันลมดูด, ระบบปองกัน
การบุกรุก,ระบบหองนิรภัย, ระบบแจงเหตุตํารวจทันที, ระบบ ACCESS CONTROL ประตูเขา-ออก, ระบบควบคุม
การจอดรถ,ระบบนับจํานวน (คน, รถ), ระบบตรวจหาโลหะติดตามตัว, ระบบบันทึกเวลา, ระบบการเคลื่อนไหว,
ระบบติดตามตัว (TRACKING SYSTEM) เปนตน
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2219-2007

หลักการตรวจคน

3-0-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในหลักการตรวจคน
2. สามารถทําการตรวจคนดวยมือเปลาถูกตองตามขั้นตอน
3. สามารถตรวจคนดวยเครื่องมือและอุปกรณถูกตองตามขั้นตอน
4. เมื่อตรวจพบวัตถุตองสงสัยหรือวัตถุอันตราย สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนไดอยางปลอดภัย
5. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ตระหนักรูถึงอันตรายและความปลอดภัยใน การปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการตรวจคน
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการตรวจคนดวยมือเปลาไดตามขั้นตอน
3. แสดงความรูเกี่ยวกับการตรวจคนดวยเครือ่ งมือและอุปกรณไดตามขั้นตอน
4. แสดงความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อตรวจพบวัตถุตองสงสัยหรือวัตถุอันตราย
5. ทํางานดวยกิจนิสัยที่ดี มีความรอบคอบ ตระหนักรูถึงอันตรายและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการตรวจคนดวยมือเปลา ตรวจคนดวยเครื่องมือและอุปกรณตรวจคนวัตถุตองสงสัย
หรือวัตถุอันตราย โดยใชวิธีการทางเทคนิคหรือวิธีการอื่นๆในการตรวจคนบุคคล สัมภาระ ยานพาหนะ และ
สถานที่ เพื่อคนหาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตราย ซึ่งอาจใชเปนอาวุธในการกอการราย หรือกระทําการที่ผิด
กฎหมายและนอกจากนั้นการตรวจคนเพื่อปองกันทรัพยสินของผูรับบริการสูญหาย
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2219-2008

ระบบตรวจจับและบันทึก

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการทํางานของระบบตรวจจับและบันทึก
2. ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณและเครื่องมือในงานความปลอดภัย
3. ปฏิบัติการใชอุปกรณตรวจจับ ควบคุมและบันทึกภาพจากกลอง
4. มีกิจนิสัยในการตรวจและบันทึกดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบตรวจจับและบันทึก
2. ตรวจสอบการทํางานของระบบตรวจจับและบันทึกขอมูลตามมาตรฐาน
3. ใชอุปกรณตรวจจับและการบันทึกภาพไดตามมาตรฐาน
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการใชอุปกรณตรวจจับและบันทึก พรอมดวยระบบเตือนผลไดตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการตามระบบตรวจจับและบันทึก บล็อกไดอะแกรม ประเภท ชนิด และคุณลักษณะของ
อุปกรณและเครื่องมือ เชน กลอง, สายสัญญาณ, บอรเดอร, คียบอรด, จอยสติ๊ก, จอภาพ,รีมูบอเบิล, ฮารดดิสก,
DVR, NVR, MATRIX, SWITCHER, MOTION DETECTOR, INFARED, การบันทึก,การตั้งคาพารามิเตอร,
ระบบภาพ, ระบบไฟลสํารอง, การตรวจจับดวยคลื่น X-RAY เบื้องตน รวมทั้งการบํารุงรักษาอุปกรณและ
เครื่องมือที่ใชในระบบตรวจจับและบันทึก
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2219-2009

ศิลปะการใหบริการ

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับศิลปะการใหบริการงานรักษาความปลอดภัย
2. ใชทักษะที่ดีในการปฏิบัติงานดานบริการรักษาความปลอดภัย
3. มีเจตคติที่ดีในงานบริการรักษาความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของศิลปะการใหบริการงานรักษาความปลอดภัย
2. ใชศิลปะการใหบริการไดอยางมีคุณภาพและเหมาะสมกับงานรักษาความปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การและความสํ า คั ญ ของการให บ ริ ก าร ศิ ล ปะการให บ ริ ก าร
สรา งคุณ ลักษณะที่เหมาะสมของความเป นนั กให บริการ ใช พฤติ กรรมของความเป นผูใ หและผู รับบริการที่ ดี
ฝกปฏิบัติการใหบริการและการแกปญหาเฉพาะหนาในงานรักษาความปลอดภัย
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2219-2010

การตอสูปองกันตัวและการควบคุม

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจในหลักการตอสูปองกันตัวและการควบคุม
2. เตรียมความพรอมของรางกายกอนการตอสูปองกันตัวและการควบคุมสถานการณความเสี่ยง
3. มีกิจนิสัยในการควบคุมสถานการณความเสี่ยงอยางถูกตองและเหมาะสม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการตอสูปองกันตัวและการควบคุมเบื้องตน
2. ใชวิธีการตอสูปองกันตัวและควบคุมสถานการณเสี่ยงในงานรักษาความปลอดภัย
3. ตระหนักถึงวิธีการตอสูปองกันตัวและการควบคุมดวยความถูกตองและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบั ติเ กี่ย วกับการป อ งกันตั ว และการควบคุ มเบื้ อ งตน การเตรี ย มความพรอ มของร างกาย
การใชวิชาปองกันตัว(วิชามวยไทย, มวยปล้ํา, กังฟู, กระบี่กระบอง, มีดสั้น, ยูโด, ปนฯลฯ) ฝกฝนการปองกันตัว
จนเกิดความชํานาญ มีความวองไวในเชิงการตอสู การหลบหลีก การปองกันตัว การใชอาวุธ การจับกุม และ
การควบคุมตัว
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กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
2219 -2101

งานสาธารณภัย

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานดานสาธารณภัย
2. สามารถปฏิบัติงานไดตามขั้นตอนของงานดานสาธารณภัย
3. ประยุกตความรูดานสาธารณภัยในการปฏิบัติงานดานการรักษาความปลอดภัย
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานสาธารณภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานสาธารณภัย
2. ปฏิบัติตามขั้นตอนในงานดานสาธารณภัย
3. มีกิจนิสัยในการใชเครื่องมือและอุปกรณตางๆในการรวมบรรเทาสาธารณภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานสาธารณภัย ตามประเภทของสาธารณภัยการปองกัน
การปฏิบัติในขณะเกิดสาธารณภัย ประเภทและชนิดของเครื่องมือและอุปกรณตางๆในงานสาธารณภัย การใชและ
การเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณในงานสาธารณภัย
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2219-2102

การปฐมพยาบาลเบื้องตน

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการปฐมพยาบาลเบื้องตน
2. เลือกใชอุปกรณเครื่องมือและเครื่องใชในการปฐมพยาบาล
3. ใชจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฐมพยาบาล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องตน
2. ปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการปฐมพยาบาล
3. ใชอุปกรณเครื่องมือและเครื่องใชในการปฐมพยาบาล
4. เก็บรักษาอุปกรณเครื่องมือและเครื่องใชในการปฐมพยาบาล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการปฐมพยาบาลเบื้องตน การเคลื่อนยายผูปวย การตรวจสัญญาณชีพ
การจัดเตรียมอุปกรณ การใชยาการทําแผลและการเก็บรักษาอุปกรณเครื่องใชในการปฐมพยาบาล
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2219-2103

การพัฒนาบุคลิกภาพ

3-0-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจในการพัฒนาบุคลิกภาพ
2. สามารถนําความรูดานการพัฒนาบุคลิกภาพประยุกตใชในงานรักษาความปลอดภัย
3. มีเจตคติที่ดีในการพัฒนาบุคลิกภาพในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพของผูปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
2. ตระหนักถึงปองกันและดูแลสุขอนามัยของผูปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
3. แสดงออกถึงความเปนผูมีบุคลิกภาพที่ดีในงานรักษาความปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัยรวมถึงมีสุขอนามัยการแตงกายแสดง
กิริยาทาทางมารยาท การฝกฝนใหเกิดกิจนิสัยในดานการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับปรุงตนเอง การวางตนให
เหมาะสมกับงานในหนาที่ดานการรักษาปลอดภัย
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2219-2104

มารยาทและการสมาคม

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เห็นถึงคุณคาและความสําคัญของการสมาคม
2. ตระหนักถึงการแสดงออกดานมารยาทที่ดีในการปฏิบัติตน การสมาคมในสังคมไดเหมาะสม
3. สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม
สมรรถนะรายวิชา
1. บอกวิธีการใชมารยาทและวิธีการสมาคมในสังคมไดถูกตอง
2. ตระหนักถึงการแสดงออกดานมารยาทที่ดีในการปฏิบัติตน การสมาคมในสังคมไดเหมาะสม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความหมายและความสํ า คั ญ ของการสมาคม การสนทนา การแต ง กาย มารยาทที่ ดี ใ น
การสมาคมมารยาท การติดตอสื่อสารในงานอาชีพ มารยาทในการรับประทานอาหาร มารยาทในงานเลี้ยงรับรอง
การปรับปรุงตนเองและการวางตนใหเหมาะสมในโอกาสตางๆ
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2219-2105

กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในการจัดทําสัญญาจางแรงงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
2. รูถึงสิทธิการคุมครองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
3. รูถึงสิทธิการคุมครองตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ
4. รูถึงสิทธิการคุมครองตามกฎหมายประกันสังคม
5. สามารถนําความรูมาใชแกปญหาในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพธุรกิจ
สมรรถนะรายวิชา
1. อธิบายการใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยสัญญาจางแรงงาน
2. ใชสิทธิคุมครองแรงงานตามกฎหมายแรงงานกฎหมายแรงงานสัมพันธและกฎหมายประกันสังคม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยสัญญาจางแรงงาน ศึกษากฎหมายคุมครองแรงงาน
และกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงที่เกี่ยวของกับการคุมครองแรงงาน ศึกษากฎหมายแรงงานสัมพันธและ
ศึกษากฎหมายประกันสังคม
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2219-2106

มนุษยสัมพันธ

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจหลักการการสรางมนุษยสัมพันธ
2. ปรับตนเองใหทํางานและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
3. ตระหนักและเห็นคุณคาของการมีมนุษยสัมพันธ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมและบุคลิกภาพผูใหบริการงานดานความปลอดภัย
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ และสรางมนุษยสัมพันธ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมและบุคลิกภาพผูใหบริการ การปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ และสรางมนุษย
สัมพันธ ในงานดานความปลอดภัย
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2219-2107

การประกันภัยในงานความปลอดภัย

3-0-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการประกันภัยเบื้องตนที่ใชในงานความปลอดภัย
2. ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันภัยในงานรักษาความปลอดภัย
3. นําความรูไปใชในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการประกันภัยในงานรักษาความปลอดภัย
2. นําหลักการประกันภัยเบื้องตนไปประยุกตใชกับงานการรักษาความปลอดภัย
3. เลือกใชเอกสารที่เกี่ยวของกับการประกันภัยในงานรักษาความปลอดภัยไดถูกตอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกั บหลักการประกันภั ยเบื้อ งตนที่ ใชในงานรักษาความปลอดภัย
ประวัติ ความเปน มา
จุดประสงคและประเภทของการประกันภัย ตัวแทนประกันภัย และปฏิบัติงานประกันภัยตามขั้นตอนและวิธีการ
เอาประกัน ตามชนิดของกิจการที่ควรเอาประกัน การเลือกบริษัทประกันภัย
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2219 -2108

การบํารุงรักษาเครื่องมือในงานความปลอดภัย

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเก็บรักษาและการบํารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณที่ใชในงานความ
ปลอดภัย
2. ตรวจสอบกอนและหลังใชเครื่องมืออุปกรณในระบบรักษาความปลอดภัย
3. มีทักษะในการใชเครื่องมืออุปกรณในงานรักษาความปลอดภัย
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณในการรักษาความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณในงานรักษาความปลอดภัย
2. ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณตามมาตรฐานที่กําหนด
3. ปรับตั้งคาของเครื่องมืออุปกรณในการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กําหนด
4. ทําการตรวจเช็คและบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในงานรักษาความปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณในงานรักษาความปลอดภัย การจัดทําแผน
การตรวจสอบ ซอมเครื่องมืออุปกรณ การเก็บและการบํารุงรักษาของระบบบันทึกภาพ ระบบตรวจจับการบุกรุก
ระบบเตือนไฟไหม(FIRE ALARM ) เชนเครื่องมือสื่อสาร, MODEM, SENSOR และ SWITCH แบบตางๆ
ระบบควันลมดูด ระบบหองนิรภัย ระบบแจงเหตุ ระบบACCESS ประตูเขา – ออก ระบบจอดรถ ระบบนับจํานวน
(คน, รถ) ระบบการตรวจหาโลหะ ระบบบันทึกเวลา ระบบติดตามตัว (TRACKING SYSTEM)
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2219-2109

การใชยานพาหนะในงานความปลอดภัย

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจหลักการใชยานพาหนะในงานความปลอดภัย
2. ปฏิบัติตามขั้นตอนในการขับรถที่ใชในงานรักษาความปลอดภัย
3. ตระหนักถึงความรับผิดชอบการมีวินัยการมีจิตสํานึกในการใชรถใชถนนใหถูกกฎจราจร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชยานพาหนะในงานรักษาความปลอดภัย
2.ใชยานพาหนะปฏิบัติงานในการรักษาความปลอดภัย
3. มีจิตสํานึกการปฏิบัติงานในสถานการณฉุกเฉิน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชยานพาหนะในงานรักษาความปลอดภัย ขั้นตอนการขอใบอนุญาตใน
การขับรถ การตรวจสอบยานพาหนะกอนออกเดินทาง การบํารุงรักษาเครื่องยนตและการตรวจเช็คประจําวัน
วิ ธี ขั บ รถให ป ระหยั ด เชื้ อ เพลิ ง ข อ ควรปฏิ บั ติ ข ณะขั บ รถ การขั บ รถในสภาวการณ ต า งๆ ข อ ควรปฏิ บั ติ เ มื่ อ มี
เหตุการณฉุกเฉิน ขอแนะนําเมื่อเกิดอุบัติเหตุเข็มขัดนิรภัยอํานาจของเจาพนักงานเครื่องหมายจราจรสาระสําคัญของ
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ
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2219-2110

จิตวิทยาการใหบริการ

3-0-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการใหบริการในงานรักษาความปลอดภัย
2. นําความรูไปใชในการปรับปรุงบุคลิกภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัย
3. ตระหนักรูในการนําจิตวิทยาไปใชในงานรักษาความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับจิตวิทยาการใหบริการในงานรักษาความปลอดภัย
2. แสดงความรูเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย และการปฏิบัติตอบุคคลในพื้นที่รับผิดชอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ จิ ต วิ ท ยาการให บ ริ ก าร ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย พั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ ความคาดหวั ง ของ
ผูรับบริการ ปฏิบัติตนตอบุคคลในงานรักษาความปลอดภัย
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2219-2111

การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

3-0-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบริหารงานคุณภาพ ระเบียบวิธีPDCA กระบวนการแกปญหา และ
เครื่องมือในงานรักษาความปลอดภัย การจัดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 : 2008 และระบบ SOP
2. มีความสามารถดําเนินกิจกรรมกลุมคุณภาพและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 :
2008 และระบบ SOP และการจัดระบบกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตในองคกร
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระบบและตระหนักถึงคุณภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. จัดทํากิจกรรมกลุมคุณภาพ
2. จัดทํากิจกรรมบริหารงานคุณภาพในองคกร
3. จัดทําการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบริหารงานคุณภาพ ความหมายและความสําคัญของคุณภาพ ระเบียบวิธีพีดีซีเอ
(PDCA METHODOLOGY) การทํากิจกรรมกลุมคุณภาพโดยใชกระบวนการแกปญหาและเครื่องมือ ในการทํา
กิจกรรม การทํารายงานผลความกาวหนาของกิจกรรมกลุมคุณภาพ หลักการบริหารงานคุณภาพ(QUALITY
MANAGEMENT PRINCIPLE) และการทํากิจกรรม เชน กิจกรรมใหความสําคัญกับลูกคา ความสัมพันธกับผูสง
มอบ ความเปนผูนํา การมีสวนรวมของบุคลากร การบริหารเชิงกระบวนการและเปนระบบ การปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง และการตัดสินใจบนพื้นฐานของความเปนจริง ฯลฯ การจัดระบบบริหารคุณภาพ(QUALITY
MANAGEMENT PRINCIPLE) ISO 9000 : 2008 และระบบ SOP ขอกําหนดและเอกสารหลักการเพิ่มผลผลิต การ
เพิ่มผลผลิตในองคกร โดยการเพิ่มคุณคาที่ปจจัยการผลิตคงที่ และโดยการลดปจจัยการผลิต
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2200-1008

กฎหมายพาณิชย

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการที่เกี่ยวของกับบุคคล นิติกรรม สัญญา และหนี้
2. มีความเขาใจหลักการกฎหมายแพงและพาณิชย
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของกฎหมายพาณิชย
2. จัดทําเอกสารประกอบที่เกี่ยวของกับกฎหมายพาณิชย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญา
เฉพาะ สัญญาที่เกี่ยวกับการซื้อขาย การเชาชื้อ การจางทําของ การรับขนสง การยืม การค้ําประกัน การจํานอง-จํานํา
การฝากทรัพย เก็บของในคลังสิ นคา ตัวแทนนายหนาและประกัน ภัยและวิธี การจัดทํ าเอกสารที่เกี่ ยวข องกั บ
กฎหมาย
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หมวดทักษะวิชาชีพ
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รายวิชาทวิภาคี
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ปฏิบัติงานความปลอดภัย 1
ปฏิบัติงานความปลอดภัย 2
ปฏิบัติงานความปลอดภัย 3
ปฏิบัติงานความปลอดภัย 4
ปฏิบัติงานความปลอดภัย 5
ปฏิบัติงานความปลอดภัย 6
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รายวิชาทวิภาคี
2219-5101

*-*-*

ปฏิบัติงานความปลอดภัย 1

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในหลักการปฏิบัติงานความปลอดภัย
2. มีความสามารถในการใหบริการดานความปลอดภัย
3. แสดงบทบาทตามหนาที่ที่ไดรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัย
4. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอกําหนดของพื้นที่ที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
5. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัยอยางเครงครัด
6. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงานความปลอดภัย
2. ใหบริการดานความปลอดภัยดวยความตระหนักในหนาที่
3. แสดงบทบาทตามหนาที่ที่ไดรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัย
4. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอกําหนดของพื้นที่ที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
5. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัย
6. มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานความปลอดภัย ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยดวยเจตคติที่ดี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงานความปลอดภัย ใหบริการดานความปลอดภัย
แสดงบทบาทตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายการรักษาความปลอดภัย
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอกําหนด
ของผูใชบริการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ของสถานประกอบการที่ไดเขาไปปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยอยู มี
จิตสํานึกในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

95

2219-5102

*-*-*

ปฏิบัติงานความปลอดภัย 2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจระเบียบการแตงกาย การควบคุมพื้นที่ การใหขอมูลแกผูรับบริการดวยภาษาสากล
2. สามารถควบคุมบุคคลใหเขา-ออกพื้นที่ที่รับผิดชอบอยางเปนระเบียบ
3. สามารถควบคุมยานพาหนะใหเขา-ออกพื้นที่ที่รับผิดชอบอยางเปนระเบียบ
4. สามารถใหบริการและใชภาษาสื่อสารกับผูรบั บริการดวยภาษาสากล
สมรรถนะรายวิชา
1. เลือกใชชุดแตงกายและดูแลความสะอาดของรางกายไดอยางถูกระเบียบ
2. ควบคุมบุคคลใหเขา-ออกพื้นที่ที่รับผิดชอบอยางเปนระเบียบ
3. ควบคุมยานพาหนะใหเขา-ออกพื้นที่ที่รับผิดชอบอยางเปนระเบียบ
4. ใชภาษาสากลในการสื่อสารการใหบริการแกผรู ับบริการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการแตงกาย การดูแลความสะอาดของรางกายตลอดจนดูแลสุขภาพรางกาย
ใหแข็งแรง ปฏิบัติงานความปลอดภัยอยางเปนระบบ ควบคุมดูแลบุคคลใหเขาและออกจากพื้นที่ที่รับผิดชอบ
อยางเปนระเบียบ ใหบริการผูรับบริการดวยภาษาสื่อสารที่เปนสากล
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2219-5103

*-*-*

ปฏิบัติงานความปลอดภัย 3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเรื่องการตรวจคน การบันทึกเหตุการณ การรายงาน การรักษาความปลอดภัย และ
การปฐมพยาบาล
2. สามารถทําการรักษาความปลอดภัย ตรวจคน บันทึกและรายงานเหตุการณตรงจุดงานที่รับผิดชอบ
3. สามารถทําการปฐมพยาบาลตนเองและบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบ
4. ตระหนักถึงความสําคัญของงานความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานอยูในพื้นที่
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฐมพยาบาลตนเองและบุคคลอื่นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2. รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3. ตรวจคน บันทึกเหตุการณและทํารายงานผลการตรวจคนถูกตอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลตนเองและผูอื่นที่ปฏิบัติการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ การตรวจคน
บุคคล สัมภาระ ยานพาหนะ สถานที่ การบันทึกเหตุการณการรายงานเหตุการณที่พบในการตรวจคนตรงจุด
ที่รับผิดชอบ
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2219-5104

*-*-*

ปฏิบัติงานความปลอดภัย 4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจ ในเรื่องการสื่อสาร การดับเพลิง การปฏิบัติการในสถานการณฉุกเฉินและการ
ปองกันตัว
2. สามารถสื่อสารดวยเครื่องมือสือ่ สารไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. สามารถดับเพลิงในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
4. สามารถปองกันตนเอง และปฏิบัติตนในสถานการณฉุกเฉิน
5. ตระหนักถึงความสําคัญของการสื่อสาร งานดับเพลิง การปองกันการจัดการสถานการณฉุกเฉินและ
ปองกันตัว
สมรรถนะรายวิชา
1. สื่อสารดวยเครือ่ งมือสือ่ สารในพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย
2. ใชเครื่องมือดับเพลิงและทําการดับเพลิงในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3. แกไขและปฏิบัติงานในสถานการณฉุกเฉินในภาระงานที่รับผิดชอบดวยความถูกตอง
4. ปองกันตนเองและควบคุมสถานการณฉุกเฉินได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือสื่อสาร การใชเครื่องมือดับเพลิงในการควบคุมเพลิงไดถูกตอง
กับชนิดของเพลิง และสามารถปฏิบัติงานในสถานการณฉุกเฉิน ประเภทภัยจากธรรมชาติ และภัยที่มนุษยสรางขึ้น
ตลอดจนสามารถปองกันตนเองและชวยเหลือผูประสบภัยใหรอดพนจากสถานการณวิกฤตไดอยางถูกตองรวดเร็ว
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2219-5105

*-*-*

ปฏิบัติงานความปลอดภัย 5

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเรื่องจิตอาสาของการเปนหัวหนางานใหบริการที่ดี ภาวะของการเปนผูนํา แสดง
บทบาทการเปนหัวหนางาน มีการบริหารงานและการจัดการงานความปลอดภัย
2. ควบคุมกํากับงานจราจรในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ใหเกิดความสะดวกและความปลอดภัย
3. สามารถบริหารจัดการงานความปลอดภัย ดวยจิตสํานึกของผูใหบริการที่ดี ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
อยางมีประสิทธิภาพ
4. มีภาวะผูนําดานการปฏิบัติงาน บริหารจัดการความปลอดภัยเปนตัวอยางที่ดีของผูใตบังคับบัญชา
สมรรถนะรายวิชา
1. บริหารการจัดการงานความปลอดภัยโดยใชทักษะความเปนผูนํา
2. บริหารจัดการงานจราจรในพืน้ ที่ที่รับผิดชอบเพื่อความสะดวกและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการภาวะการเปนผูนํา การใหบริการและทําการบริหารงานความปลอดภัย ดวยจิต
อาสาของการเปนพนักงานใหบริการที่ดี ตลอดจนจัดงานจราจรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ การควบคุมยานพาหนะหรือ
บุคคล การตรวจสอบยานพาหนะและขออนุญาตแลกบัตร การบันทึกรายการ ผูเขามาติดตอ การบันทึกขอมูลการ
นําสิ่งของเขาออกพื้นที่รักษาความปลอดภัย การสื่อสารแจงเหตุ การติดตามผลการปฏิบัติงานใหเกิดความสะดวก
และปลอดภัย
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*-*-*

ปฏิบัติงานความปลอดภัย 6

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในการใหหลักการปฏิบัติงานความปลอดภัยที่เปนไป ตามกฎระเบียบวินัยที่
บัญญัติเนนการทํางานเปนทีม และใหการฝกอบรมระเบียบแถว และบุคคลทามือเปลาใหกับ
ผูใตบังคับบัญชา
2. สามารถปฏิบัติงานความปลอดภัยใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหถูกตองตามระเบียบวินัย ของการ
รักษาความปลอดภัย
3. สามารถบริหารจัดการงานความปลอดภัยใหผใู ตบังคับบัญชาทํางานเปนทีม
4. มีจิตสํานึกในการบริหารจัดการงานความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. จัดทีมงานเขาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2. ควบคุมสั่งการใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยใหเปนไปตามกฎระเบียบวินัย
3. ใหการฝกระเบียบแถวและฝกบุคคลทามือเปลาใหกับผูใตบังคับบัญชา
4. ตรวจการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทีมงานรักษาความปลอดภัย การควบคุมผูใตบังคับบัญชา ปฏิบัติงานรักษา
ความปลอดภัยเปนไปตามกฎระเบียบวินัยของงานรักษาความปลอดภัย ทําการฝกระเบียบแถวและ ฝกบุคคลทามือ
เปลา ใหกับผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหทุกคนสามารถปฏิบัติงานและเปนระเบียบ มีวินัย
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หมวดทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
2219 - 8001
2219 - 8002
2219 - 8003

วิชาฝกงาน
วิชาฝกงาน 1
วิชาฝกงาน 2

*-*-4
*-*-2
*-*-2

2219-800X

ฝกงาน

*-*-X

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. ปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการจนเกิดความ
ชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับฝมือ
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ความคิดสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอ่นื
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรียมความพรอมเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ
อิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับฝมือ โดยผานความ
เห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการ
ฝกงาน
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
2219-850X วิชาโครงการ
2219-850X วิชาโครงการ 1
2219-850X วิชาโครงการ 2

*-*-X
*-*-X
*-*-X

2219-850X
วิชาโครงการ
*-*-X
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถประยุกตและใชความรูทักษะและประสบการณในสาขางานที่ผูเรียนกําลังศึกษา มาสรางและ
พัฒนาโครงการวิชาชีพในรูปผลงานหรือชิ้นงาน
2. จัดทําโครงการวิชาชีพดวยความมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ทําการวางแผนตามหลักการ วิธีการ ขั้นตอนในการจัดทําโครงการวิชาชีพ ตามลักษณะของสาขางาน
อาชีพ
2. จัดทําโครงการวิชาชีพตามแผนดวยหลักการ วิธีการ กระบวนการและขั้นตอน
3. ตรวจสอบ ตรวจเช็ค พรอมทั้งปรับปรุงการจัดทําโครงการวิชาชีพ สรางชิ้นงานที่มีคุณภาพ
4. ทําเอกสาร บันทึก รายงานผลการจัดทําโครงการวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การประยุกตความรูทักษะ ประสบการณ ในสาขางานที่ศึกษา มาสรางผลงาน
งานสิ่งประดิษฐอยางนอย 1 โครงการ โดยมีการวางแผนก กําหนดหลักการวิธีการ กระบวนการ ขั้นตอน การจัดทํา
โครงการ การตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข และมีการจดบันทึกพรอมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานการจัดทําโครงการ
วิชาชีพ
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หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
2000-9201
ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
2000-9202
ภาษาอังกฤษอินเทอรเน็ต
2000-9203
ภาษาอังกฤษสมัครงาน
2000-9204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
2000-9205
ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ
2000-9206
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9207
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
2000-9208
ภาษาญี่ปุนเพือ่ การสื่อสาร 1
2000-9209
ภาษาญี่ปุนเพือ่ การสื่อสาร 2
2000-9210
ภาษาเกาหลีเพือ่ การสื่อสาร 1
2000-9211
ภาษาเกาหลีเพือ่ การสื่อสาร 2
2000-9212
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9213
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2
2000-9214
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพือ่ การสื่อสาร 1
2000-9215
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพือ่ การสื่อสาร 2
2000-9216
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9217
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 2
2000-9218
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9219
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2
2000-9220
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9221
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 2
2000-9222
ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9223
ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่อสาร 2
2000-9224
ภาษาฟลิปโนเพื่อการสื่อสาร 1
2000-9225
ภาษาฟลิปโนเพื่อการสื่อสาร 2
2000-9226
ภาษารัสเซียเพือ่ การสื่อสาร 1
2000-9227
ภาษารัสเซียเพือ่ การสื่อสาร 2
2000-9228

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
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2000-9229
2000-9230
2000-9231

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
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กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
2000-9201
ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อซอมเสริมการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียนที่มีความบกพรองทางภาษา
2. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษเปนพื้นฐานของการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงการอานคํา ประโยค ขอความจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบใหขอมูลสวนตัว
3. อานออกเสียงคํา ขอความและประโยคตามหลักการออกเสียง
4. เขียนคํา ประโยค สะกดคําตามหลักการเขียนและโครงสรางทางภาษา
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อาน เขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวย
ตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การอานออกเสียงคํา ประโยคและขอความตามหลักการอาน
ออกเสียง การสะกดคํา การเขียนรูปประโยคตามโครงสรางภาษา การสนทนาโตตอบใหขอมูลสวนตัว
การใชสื่อเทคโนโลยีพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเอง และสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-9202
ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถใชอินเตอรเน็ตเปนแหลงการเรียนรูและติดตอสื่อสาร
2. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา
สมรรถนะรายวิชา
1. ใชอินเตอรเน็ตเบื้องตนในการสืบคนขอมูล
2. สืบคนขอมูลโดยใชคําสําคัญ (keyword)
3. อานคําสั่งและปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
4. อาน รับและสงสารทางอินเตอรเน็ต
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลงการเรียนรูและพัฒนาทักษะทางภาษา
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชอินเตอรเน็ต ใช Web browser, Search engines อานคําสั่งและปฏิบัติตาม
คําสั่งที่ปรากฏบนหนา จอ การสืบคน ขอมูลเกี่ยวกับ เรื่องที่ สนใจและเรื่องทางวิ ชาชีพโดยใชคําสํ าคัญ
(keyword) เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาทักษะทางภาษาและเปดโลกทัศนของตน อานและสรุปขอมูล
สําคัญจากเรื่องที่อานจาก
เว็บไซด เลือกใชสื่อเทคโนโลยีเปนแหลงการเรียนรูดวยตนเอง และแสดง
หลักฐานการสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-9203
ภาษาอังกฤษสมัครงาน
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถใชภาษาอังกฤษฟง พูด อาน เขียนในการสมัครงาน
2. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในการหางานและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องในสถานการณเกี่ยวกับการสมัครและสัมภาษณงานจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบสัมภาษณงาน
3. อานประกาศรับสมัครงาน ระเบียบการ
4. เขียนประวัติยอ จดหมายสมัครงาน
5. กรอกขอมูลการลงทะเบียน การสมัครงานออนไลน
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนการหางานและสมัครงานและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษ พรอม
แสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดูเรื่องสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับการสมัครงาน สัมภาษณงาน พูดโตตอบ
สัมภาษณงาน การอานประกาศรับสมัครงาน ระเบียบการ การเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติยอ การกรอก
ใบสมัครงาน การกรอกแบบฟอรมตางๆทางสื่ออิเล็กทรอนิกส การลงทะเบียน การสมัครงานออนไลน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเองและแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูที่
หลากหลาย
2000-9204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการฟ ง พู ด อ า น และเขี ย นภาษาอั ง กฤษโดยใช ก ระบวนการโครงงาน
ภาษาอังกฤษ
2. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. วางแผนการจัดทําโครงงานภาษาอังกฤษในหัวเรื่องที่สนใจหรือบูรณาการกับการศึกษาวิชาชีพ
2. แสวงหาความรูภาษาอังกฤษในหัวหัวขอเรื่องที่สนใจจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ
3. ทําโครงงานภาษาอังกฤษตามขั้นตอนกระบวนการโครงงานภาษาอังกฤษ
4. นําเสนอโครงงานภาษาอังกฤษรายกลุมหรือรายบุคคล
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อาน เขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การทําโครงงานภาษาอังกฤษตามแนวคิดและกระบวนการทําโครงงานภาษาอังกฤษ
ในหัวขอที่สนใจเปนรายบุคคลและหรือรายกลุม การฝกฟง พูด อาน และเขียน การวางแผนการทําโครงงาน
การกําหนดจุดประสงค การคนควา รวบรวมขอมูล การใหขอมูลยอนกลับ การแสดงหลักฐานการศึกษา
คนควา การนําเสนอผลงานและหรือการจัดแสดงผลงานในรูปแบบการจัดบอรด การบรรยาย การสาธิต
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาในการศึกษาเรียนรูดวยตนเองและแสวงหาขอมูลจาก
แหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-9205
ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อพัฒนาทักษะฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
2. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชคําศัพทเทคนิคเพื่อใชสื่อสารในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคําศัพทเทคนิคที่ใชในงานอาชีพจากสื่อโสตทัศน
2. อานเรื่องหรือขอความที่มีคําศัพทเทคนิคในงานอาชีพ
3. เขียนใหขอมูลสั้น ๆ ในการปฏิบัติงานโดยใชคําศัพทเทคนิคในงานอาชีพ
4. นําเสนอ สาธิตการปฏิบัติงานในการฝกงานที่ใชศัพทเทคนิค
5. สืบคนคําศัพทเทคนิคในงานอาชีพ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อาน เขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน และเขียนการใชคําศัพทเทคนิคในการปฏิบัติงานอาชีพ การออก
เสียงและความหมายของคําศัพทเทคนิคตามหลักการอานออกเสียง การเชื่อมโยงความรูทางวิชาชีพกับ
บทอานที่มีคําศัพทเทคนิคและเขียนถายโอนเปนขอความงาย ๆ การคนควาและรวบรวมคําศัพทเทคนิค
มาใชในการนําเสนอหรือสาธิตการปฏิบัติงาน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับ
คําศัพทในงานอาชีพจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
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2000-9206
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาจีนตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาจีนในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงเสียงและออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค ตามหลักการออกเสียง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาจีน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การฟ ง พู ด อ า น เขี ย นสั ท อั ก ษรภาษาจี น การอ า นออกเสี ย งคํ า และประโยค
การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใชคําศัพท สํานวนภาษา การเขียนอักษรจีนเบื้องตน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน
2000-9207

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับกอน : 2000-9206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาจีนสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่
สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาจีนในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความและเรื่องสั้น ๆ
4. ใชคําศัพท สํานวนงาย ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใช คํ า ศั พ ท สํ า นวน การอ า นข อ ความ เรื่ อ งสั้ น ๆ การเขี ย นรู ป ประโยคเบื้ อ งต น การใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาจีน
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2000-9208
ภาษาญีป่ ุนเพือ่ การสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาญี่ปุนสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาญี่ปุนในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงเสียงและออกเสียงสัทอักษรภาษาญี่ปุน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวติ ประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาญี่ปุน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบั ติ เ กี่ ย วกับ การฟ ง พู ด อาน เขี ย นสัทอัก ษรภาษาญี่ ปุน การอ านออกเสีย งคํา และประโยค
การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใชคําศัพท สํานวนภาษา การเขียนอักษรฮิรากานะ คา
ตากานะ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุน
2000-9209

ภาษาญีป่ ุนเพือ่ การสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับกอน : 2000-9208 ภาษาญี่ปุนเพือ่ การสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาญี่ปุนตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่
สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาญี่ปุนในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดูเรื่อง การสนทนาในสถานการณในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณทใี่ ชในชีวิตประจําวัน
3. อานเรื่อง และขอความสั้น ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใชคําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การเขียนอักษรคันจิ
พื้นฐานประมาณ 30 ตัวอักษร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุน
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2000-9210
ภาษาเกาหลีเพือ่ การสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงเสียงและออกเสียงภาษาเกาหลีจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาเกาหลี
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การออกเสียง การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในชีวิต
ประจําวัน การใชคําศัพท สํานวนภาษา การอานคําและประโยค การเขียนภาษาอักษรเกาหลี การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเกาหลี
2000-9211

ภาษาเกาหลีเพือ่ การสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับกอน : 2000-9201 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดูเรื่อง การสนทนาภาษาเกาหลีในสถานการณในชีวิตประจําวัน
2. พูดโตตอบในสถานการณทใี่ ชในชีวิตประจําวัน
3. อาน ขอความและเรื่องสั้น ๆ
4. เขียนประโยคตามหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใชคําศั พ ทสํา นวนภาษา การอ า นขอ ความและเรื่อ งสั้น ๆ การเขี ย นรู ป ประโยคเบื้องต น การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเกาหลี
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2000-9212
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาเวียดนามตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงเสียงและออกเสียงภาษาเวียดนามจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวติ ประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา และประโยค ตามหลักการออกเสียง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาเวียดนาม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การฟ ง พู ด อ า น เขี ย น การออกเสี ย ง การสนทนาสถานการณ ต า ง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน การใชคําศัพท สํานวนภาษา การอานคําและประโยค การเขียนตัวอักษรภาษาเวียดนาม
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม
2000-9213

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับกอน : 2000-9212 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาเวียดนามตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่
สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานเรื่อง ขอความงาย ๆ
4. เขียนประโยคตามหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใชคําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม
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2000-9214
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพือ่ การสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่ อ ให สามารถฟง ดู พูด อา นและเขีย นภาษาบาฮาซาอิ น โดนี เ ซี ย ในสถานการณต าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน
2. มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียในชีวิตประจําวันและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบ ในสถานการณที่ใชในชีวติ ประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยคตามหลักการออกเสียง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การออกเสียง การสนทนา ภาษาสถานการณตาง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใชคําศัพท สํานวน การอานคําและประโยค การเขียนอักษรบาฮาซาอินโดนีเซีย
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย
2000-9215

ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพือ่ การสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับกอน : 2000-9214 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพือ่ การสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่ อ ให ส ามารถฟ ง ดู พู ด อ า นและเขี ย นภาษาบาฮาซาอิ น โดนี เ ซี ย สถานการณ ต า ง ๆ
ในชีวิตประจําวันในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียในชีวิตประจําวัน และ
การศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวติ ประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวติ ประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใชคําศัพท สํานวนงาย ๆ
5. เขียนคํา ประโยคตามหลักและโครงสรางภาษา
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใชคําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย
2000-9216
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาพมาตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาพมาในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงเสียงและออกเสียงภาษาพมาตามหลักการออกเสียงจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักและโครงสรางภาษา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การออกเสียง การสนทนาสถานการณการตาง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใชคําศัพท สํานวนภาษา การอานคําและประโยค การเขียนอักษรพมา การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาพมา
2000-9217

ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับกอน: 2000-9216 ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาพมาตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาพมาในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใชคําศัพท สํานวนงาย ๆ
5. เขียนคํา ประโยคตามหลักและโครงสรางภาษา
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใชคําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาพมา
2000-9218
ภาษาเขมรเพือ่ การสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาเขมรตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงเสียงและออกเสียงภาษาเขมรจากสือ่ โสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวติ ประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค ขอความ
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียนคําและประโยค การออกเสียง การสนทนา สํานวนภาษา
สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใชคําศัพท การอานคําและประโยค การเขียนอักษรภาษาเขมร
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเขมร
2000-9219

ภาษาเขมรเพือ่ การสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับกอน: 2000-9218 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียน ภาษาเขมรตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่
สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใชคําศัพท สํานวนงาย ๆ
5. เขียนคํา ประโยค อักษรตามหลักและโครงสรางภาษา
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใชคําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเขมร
2000-9220
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียน ภาษาลาวตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาลาวในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงเสียงและออกเสียงภาษาลาวจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค ตามหลักการออกเสียง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การฟ ง พู ด อ า น เขี ย น การออกเสี ย ง การสนทนาสถานการณ ต า ง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน การใชคําศัพท สํานวนภาษา การอานคําและประโยค การเขียนอักษรภาษาลาว การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาลาว
2000-9221

ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับกอน: 2000-9220 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาลาวตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่
สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาลาวในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวติ ประจําวัน
2. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวติ ประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใชคําศัพท สํานวนงาย ๆ
5. เขียนคํา ประโยค อักษรตามหลักและโครงสรางภาษา
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใชคําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาลาว
2000-9222
ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่ อ ให ส ามารถฟ ง ดู พู ด อ า นและเขี ย นภาษาบาฮาซามลายู ต ามสถานการณ ต า ง ๆ
ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่ อ ให ต ระหนั ก และเห็ น ประโยชน ข องการใช ภ าษาบาฮาซามลายู ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น และ
การศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงเสียงและออกเสียงภาษาบาฮาซามลายูจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวติ ประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาบาฮาซามลายู
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การออกเสียง การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในชีวิต
ประจําวัน การใชคําศัพท สํานวนภาษา การอานคําและประโยค การเขียนอักษรบาฮาซามลายู การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาบาฮาซามลายู
2000-9223

ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับกอน : 2000-9222 ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่ อ ให ส ามารถฟ ง ดู พู ด อ า นและเขี ย น ภาษาบาฮาซามลายู ต ามสถานการณ ต า ง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน ในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่ อ ให ต ระหนั ก และเห็ น ประโยชน ข องการใช ภ าษาบาฮาซามลายู ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น และ
การศึกษาตอ
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใชคําศัพท สํานวนงาย ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใช คําศั พ ทสํา นวนภาษา การอ า นขอ ความและเรื่อ งสั้น ๆ การเขี ย นรู ป ประโยคเบื้องต น การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาบาฮาซามลายู
2000-9224
ภาษาฟลิปโนเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียน ภาษาฟลิปโนตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาฟลิปโนในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงเสียงและออกเสียงภาษาฟลิปโนจากสือ่ โสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวติ ประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค ตามหลักการออกเสียง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาฟลปิ โน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การออกเสียง การสนทนาภาษาสถานการณตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน การใชคําศัพท สํานวน การอานคําและประโยค การเขียนอักษรภาษาฟลิปโน การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฟลิปโน
2000-9225

ภาษาฟลิปโนเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับกอน : 2000-9224 ภาษาฟลิปโนเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาฟลิปโนตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันใน
ระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาฟลิปโนในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวติ ประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวติ ประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใชคําศัพท สํานวนงาย ๆ
5. เขียนคํา ประโยคตามหลักโครงสรางภาษาฟลิปโน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใชคําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฟลิปโน
2000-9226
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียน ภาษารัสเซียตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษารัสเซียในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคําจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวติ ประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษารัสเซีย
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การฟ ง พู ด อ า น เขี ย น การออกเสี ย ง การสนทนาสถานการณ ต า ง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน การใชคําศัพท สํานวนภาษา การอานคําและประโยค การเขียนอักษรภาษารัสเซีย การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษารัสเซีย
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2000-9227

ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับกอน: 2000-9226 ภาษารัสเซียเพือ่ การสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียน ภาษารัสเซียตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษารัสเซียในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวติ ประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวติ ประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใชคําศัพท สํานวนงาย ๆ
5. เขียนคํา ประโยคตามหลักและโครงสรางภาษา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใช คําศั พ ทสํา นวนภาษา การอา นขอ ความและเรื่องสั้ น ๆ การเขี ย นรู ป ประโยคเบื้ องต น การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษารัสเซีย
2000-9228
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาเยอรมันตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงภาษาเยอรมันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค ตามหลักการออกเสียง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาเยอรมัน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การฟ ง พู ด อ า น เขี ย น การออกเสี ย ง การสนทนาสถานการณ ต า ง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน การใชคําศัพท สํานวนภาษา การอานคําและประโยค การเขียนอักษรภาษาเยอรมัน การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน
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2000-9229

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับกอน : 2000-9228 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาเยอรมันตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวติ ประจําวัน
2. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวติ ประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใชคําศัพท สํานวนงาย ๆ
5. เขียนคํา ประโยคตามหลักและโครงสรางภาษา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใชคําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน
2000-9230
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาฝรั่งเศสตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงเสียงและออกเสียงภาษาฝรั่งเศส
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวติ ประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การออกเสียง การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในชีวิต
ประจําวัน การใชคําศัพท สํานวนภาษา การอานคํา และประโยค การเขียนอักษรภาษาฝรั่งเศส การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

หมวดวิชาเลือกเสรี

120
2000-9231

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับกอน: 2000-9230 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาฝรั่งเศสตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันใน
ระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวติ ประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวติ ประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใชคําศัพท สํานวนงาย ๆ
5. เขียนคํา ประโยคตามหลักและโครงสรางภาษา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใชคําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส
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กิจกรรมเสริมหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4
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0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
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กิจกรรมเสริมหลักสูตร
2000-200X
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ X
0-2-0
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
2. สามารถปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือวิสามัญ มีทักษะทาง
ลูกเสือและมีสวนรวมในกิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ในการทํ า งานด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต อ ตนเอง ผู อื่ น และสั ง คม มี วิ นั ย
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย คําปฏิญาณ กฎและระเบียบขอบังคับของลูกเสือวิสามัญ
2. วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมทักษะทางลูกเสือ
3. บําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและทองถิ่นในสถานการณตาง ๆ
4. ใชกระบวนการกลุมในการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ กิ จ กรรมของลู ก เสื อ วิ ส ามั ญ ขบวนการและพิ ธี ก ารต า ง ๆ ของลู ก เสื อ วิ ส ามั ญ
การปฏิ บั ติ ต นตามคํ า ปฏิ ญ าณ กฎ ระเบี ยบวิ นั ยของลู กเสื อวิ สามั ญ กิ จกรรมทั กษะทางลู กเสื อ การใช
กระบวนการกลุมในการปฏิบัติกิจกรรมและทําประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น
2000-200X
กิจกรรมองคการวิชาชีพ X
0-2-0
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเสริมสรางทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การพัฒนาองคกร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางานในการรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ
2. วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค
ของกิจกรรม
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุงการทํากิจกรรมองคการวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมเสริมสรางทักษะและประสบการณวิชาการและ
วิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมพัฒนาองคกร ชุมชนและสังคม การใชกระบวนการกลุมและ
การเปนผูนํา ผูตามตามระบอบประชาธิปไตยในกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและกิจกรรมอื่น ๆ ที่
เปนประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ภาคผนวก

.

