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คานา
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2559) เป็ นหลักสู ตรที่พฒั นา
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กาลังคนระดับฝี มือที่มีสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ สามารถนาไปใช้
ในการประกอบอาชี พได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในลักษณะผูป้ ฏิบตั ิหรื อประกอบอาชี พอิสระได้
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หน่วยงาน สถานประกอบการและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
การพัฒนาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2559) สาเร็ จลงได้
ด้วยความร่ วมมื อ อย่า งดี ยิ่ง จากหน่ ว ยราชการ สถานศึ ก ษา ผูบ้ ริ ห าร ศึ ก ษานิ เทศก์ ครู ผูส้ อน ตลอดจน
ผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั ภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะคณะกรรมการดังรายนามที่ปรากฏ ซึ่ งได้อุทิศสติปัญญา
ความรู ้และประสบการณ์ เพื่ อการพัฒนาการอาชี วศึกษาของประเทศชาติเป็ นสาคัญ ในการนี้ สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอขอบคุณผูม้ ีส่วนร่ วมในการดาเนินการทุกท่านไว้ ณ ที่น้ ี
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หลักการของหลักสู ตร
1. เป็ นหลัก สู ตรระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ หลัง มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น หรื อ เที ย บเท่ า ด้า นวิ ช าชี พ
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ แผนการศึกษาแห่ งชาติ และประชาคมอาเซี ยน
เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนระดับีี มือหห้มีสมรรนนะ มีคุธธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรธวิชาชี พ
สามารนประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของสนานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ
2. เป็ นหลักสู ตรที่เปิ ดโอกาสหห้เลือกเรี ยนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรนนะเฉพาะด้านด้วยการปฏิบตั ิจริ ง
สามารนเลือกวิธีการเรี ยนตามศักยภาพและโอกาสของผูเ้ รี ยน เปิ ดโอกาสหห้ผเู ้ รี ยนสามารนเทียบโอน
ผลการเรี ยน สะสมผลการเรี ยน เทียบความรู ้และประสบการธ์จากแหล่งวิทยาการ สนานประกอบการ
และสนานประกอบอาชีพอิสระ
3. เป็ นหลัก สู ตรที่ ส นับ สนุ นการประสานความร่ วมมื อหนการจัดการศึ ก ษาร่ วมกันระหว่างหน่ วยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เป็ นหลักสู ตรที่เปิ ดโอกาสหห้สนานศึกษา สนานประกอบการ ชุ มชนและท้องนิ่ น มีส่วนร่ วมหนการพัฒนา
หลักสู ตรหห้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารน
หนการแข่งขันของประเทศ
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จุดหมายของหลักสู ตร
1. เพื่ อหห้มี ค วามรู ้ ทัก ษะและประสบการธ์ หนงานอาชี พ สอดคล้องกับ มาตรฐานวิช าชี พ สามารนน า
ความรู ้ ทัก ษะและประสบการธ์ หนงานอาชี พ ไปปฏิ บ ัติงานอาชี พ ได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เลื อกวินี
การดารงชี วิต การประกอบอาชี พได้อย่างเหมาะสมกับตน สร้ างสรรค์ความเจริ ญต่อชุ มชน ท้องนิ่ น
และประเทศชาติ
2. เพื่อหห้เป็ นผูม้ ีปัญญา มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ หี่ เรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาคุธภาพชีวิตและการประกอบอาชี พ
สามารนสร้างอาชีพ มีทกั ษะหนการจัดการและพัฒนาอาชีพหห้กา้ วหน้าอยูเ่ สมอ
3. เพื่ อ หห้ มี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ อาชี พ มี ค วามมั่น หจและภาคภู มิ ห จหนวิช าชี พ ที่ เรี ย น รั ก งาน รั ก หน่ ว ยงาน
สามารนทางานเป็ นหมู่คธะได้ดี โดยมีความเคารพหนสิ ทธิและหน้าที่ของตนเองและผูอ้ ื่น
4. เพื่อหห้เป็ นผูม้ ีพ ฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งหนการท างาน การอยู่ร่วมกัน การต่อต้านความรุ นแรง
และสารเสพติด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว หน่วยงาน ท้องนิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม
เข้าหจและเห็ นคุ ธค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องนิ่ น มี จิตสานึ กด้านปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
รู ้จกั หช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่ งแวดล้อมที่ดี
5. เพื่ อหห้มี บุ คลิ กภาพที่ ดี มี ม นุ ษ ยสัม พันธ์ มี คุธธรรม จริ ยธรรม และวินัยหนตนเอง มี สุ ขภาพอนามัย
ที่สมบูรธ์ท้ งั ร่ างกายและจิตหจ เหมาะสมกับงานอาชีพ
6. เพื่ อหห้ตระหนัก และมี ส่ วนร่ วมหนการแก้ไ ขปั ญ หาเศรษฐกิ จ สั งคม การเมื องของประเทศและโลก
มี ค วามรั กชาติ ส านึ ก หนความเป็ นไทย เสี ย สละเพื่ อส่ วนรวม ดารงรั ก ษาไว้ซ่ ึ งความมัน่ คงของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
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หลักเกณฑ์ การใช้
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรนี้ ผูเ้ รี ยนสามารนลงทะเบียนเรี ยนได้ทุกวิธีเ รี ยนที่กาหนด และ
นาผลการเรี ยนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่ วมกันได้ สามารนเทียบโอนผลการเรี ยน และขอเทียบ
ความรู ้และประสบการธ์ได้
1.2 การจัด การเรี ย นการสอนเน้น การปฏิ บ ัติจริ ง สามารนจัดการเรี ย นการสอนได้ห ลากหลาย
รู ปแบบ เพื่อหห้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าหจหนวิธีการและการดาเนินงาน มีทกั ษะการปฏิบตั ิงาน
หนขอบเขตส าคัญ และบริ บ ทต่ า ง ๆ ที่ สั ม พัน ธ์ ก ัน ซึ่ งส่ ว นหหญ่ เป็ นงานประจา สามารน
ประยุกต์หช้ความรู ้และทักษะไปสู่ บริ บทหหม่ สามารนหห้คาแนะนา แก้ปัญหาเฉพาะด้านและ
รับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่น มีส่วนร่ วมหนคธะทางานหรื อมีการประสานงานกลุ่ม รวมทั้ง
มีคุธธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรธวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมหนการทางาน

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน
การจัดการศึกษาหนระบบปกติ หช้ระยะเวลา 3 ปี การศึกษา การจัดเวลาเรี ยนหห้ดาเนินการ ดังนี้
2.1 หนปี การศึกษาหนึ่ง ๆ หห้แบ่งภาคเรี ยนออกเป็ น 2 ภาคเรี ยนปกติหรื อระบบทวิภาค ภาคเรี ยนละ
18 สัปดาห์ โดยมีเวลาเรี ยนและจานวนหน่ วยกิ ตตามที่กาหนด และสนานศึกษาอาชี วศึกษา
หรื อสนาบันอาจเปิ ดสอนภาคเรี ยนฤดูร้อนได้อีกตามที่เห็นสมควร
2.2 การเรี ยนหนระบบชั้นเรี ยน หห้สนานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสนาบันเปิ ดทาการสอนไม่น้อยกว่า
สัปดาห์ละ 5 วัน ๆ ละไม่เกิน 7 ชัว่ โมง โดยกาหนดหห้จดั การเรี ยนการสอนคาบละ 60 นาที

3. หน่ วยกิต
หห้มีจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 103 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตนือเกธฑ์ดงั นี้
3.1 รายวิชาทฤษฎีที่หช้เวลาบรรยายหรื ออภิปราย ไม่นอ้ ยกว่า 18 ชัว่ โมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.2 รายวิชาปฏิบตั ิที่หช้เวลาหนการทดลองหรื อีึ กปฏิบตั ิหนห้องปฏิบตั ิการ ไม่น้อยกว่า 36 ชัว่ โมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.3 รายวิชาปฏิ บตั ิที่หช้เวลาหนการีึ กปฏิ บตั ิหนโรงีึ กงานหรื อภาคสนาม ไม่น้อยกว่า 54 ชัว่ โมง
เท่ากับ 1 หน่วยกิต
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3.4 รายวิชาที่หช้หนการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.5 การีึ กประสบการธ์ ท กั ษะวิชาชี พ หนสนานประกอบการหรื อแหล่ งวิทยาการ ไม่น้อยกว่า
320 ชัว่ โมง เท่ากับ 4 หน่วยกิต
3.6 การทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต

4. โครงสร้ าง
โครงสร้างของหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 แบ่งเป็ น 3 หมวดวิชา และ
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังนี้
4.1 หมวดวิชาทักษะชีวติ
4.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
4.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
4.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
4.1.4 กลุ่มวิชาคธิ ตศาสตร์
4.1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
4.1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
4.2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
4.2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
4.2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
4.2.4 ีึ กประสบการธ์ทกั ษะวิชาชีพ
4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
4.4 กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลักสู ตร หห้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้หนโครงสร้างของ
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแต่ละหมวดวิชา สนานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสนาบันสามารนจัด
ตามที่ กาหนดไว้หนหลักสู ตร และหรื อพัฒนาได้ตามความเหมาะสมของภู มิภาคตามยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่ ม
ขีดความสามารนหนการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ สนานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสนาบันต้องกาหนดรหัสวิชา
จานวนหน่วยกิตและจานวนชัว่ โมงเรี ยนตามที่กาหนดไว้หนหลักสู ตร
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5. การฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ
เป็ นการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ โ ดยความร่ ว มมื อ ระหว่างสนานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สนาบัน
กับภาคการผลิ ตและหรื อภาคบริ การ หลังจากที่ ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ภาคทฤษฎี และการีึ กหัดหรื อีึ กปฏิ บ ตั ิ
เบื้ อ งต้น หนสนานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สนาบัน แล้ว ระยะเวลาหนึ่ ง ทั้ง นี้ เพื่ อ เปิ ดโอกาสหห้ ผู ้เรี ย น
ได้เรี ยนรู ้ จากประสบการธ์ จริ ง ได้สัมผัสกับการปฏิ บตั ิ งานอาชี พ เครื่ องมือเครื่ องจักร อุ ปกรธ์ ที่ทนั สมัย
และบรรยากาศการทางานร่ วมกัน ส่ งเสริ มการีึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิ ญสนานการธ์
ซึ่ งจะช่ วยหห้ผูเ้ รี ยนทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ นและเกิ ดการหี่ รู ้ อย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนเกิ ดความมัน่ หจและเจตคติที่ดี
หนการทางานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจัดีึ กประสบการธ์ทกั ษะวิชาชีพต้องดาเนินการ ดังนี้
5.1 สนานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสนาบัน ต้องจัดหห้มีการีึ กประสบการธ์ทกั ษะวิชาชีพ หนรู ปของ
การีึ กงานหนสนานประกอบการ แหล่ ง วิ ท ยาการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อหน่ ว ยงานของรั ฐ
โดยหช้เวลารวมไม่นอ้ ยกว่า 320 ชัว่ โมง กาหนดหห้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต กรธี สนานศึกษา
อาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สนาบัน ต้อ งการเพิ่ ม พู น ประสบการธ์ ท ัก ษะวิช าชี พ สามารนน ารายวิช า
หน ห มวด วิ ช าทั ก ษ ะวิ ช าชี พ ที่ ตรงห รื อสั ม พั น ธ์ ก ั บ ลั ก ษ ธ ะงาน ไป เรี ยน ห รื อีึ ก
หนสนานประกอบการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ได้ โดยหช้ เวลารวมกับ การีึ ก
ประสบการธ์ทกั ษะวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคเรี ยน
5.2 การตัดสิ นผลการเรี ยนและหห้ระดับผลการเรี ยน หห้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น

6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เป็ นรายวิช าที่ เปิ ดโอกาสหห้ผูเ้ รี ย นได้ศึก ษาค้นคว้า บู รธาการความรู ้ ทัก ษะและประสบการธ์
จากสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองตามความนนัดและความสนหจ ตั้งแต่การเลือกหัวข้อหรื อเรื่ องที่จะ
ศึกษาค้นคว้า การวางแผน การกาหนดขั้นตอนการดาเนิ นการ การดาเนิ นงาน การประเมินผลและการจัดทา
รายงาน ซึ่ งอาจทาเป็ นรายบุ คคลหรื อกลุ่มก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั ลักษธะของโครงการนั้น ๆ โดยการจัดทา
โครงการดังกล่าว ต้องดาเนินการดังนี้
6.1 สนานศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษาหรื อ สนาบัน ต้อ งจัด หห้ผูเ้ รี ยนจัดท าโครงการพัฒ นาทัก ษะวิช าชี พ
ที่สัมพันธ์ หรื อสอดคล้องกับสาขาวิชา หนภาคเรี ยนที่ 5 และหรื อภาคเรี ยนที่ 6 รวมจานวน
4 หน่ ว ยกิ ต หช้ เวลาไม่ น้ อ ยกว่า 216 ชั่ว โมง ทั้ง นี้ สนานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สนาบัน
ต้องจัดหห้มีชวั่ โมงเรี ยน 4 ชัว่ โมง ต่อสัปดาห์ กรธี ที่หช้รายวิชาเดียว
หากจัด หห้ มี โครงการพัฒนาทักษะวิชาชี พ 2 รายวิชา คื อ โครงการ 1 และโครงการ 2
หห้สนานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสนาบัน จัดหห้มีชวั่ โมงเรี ยนต่อสัปดาห์ ที่เที ยบเคียงกับเกธฑ์
ดังกล่าวข้างต้น
6.2 การตัดสิ นผลการเรี ยนและหห้ระดับผลการเรี ยน หห้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น
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7. การศึกษาระบบทวิภาคี
เป็ นรู ปแบบการจัดการศึ กษาที่ เกิ ดจากข้อตกลงร่ วมกันระหว่างสนานศึ กษาอาชี วศึ กษาหรื อสนาบัน
กับสนานประกอบการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ โดยผู เ้ รี ย นหช้เวลาส่ วนหนึ่ งหนสนานศึ ก ษา
อาชี วศึ กษาหรื อสนาบัน และเรี ยนภาคปฏิ บ ตั ิ หนสนานประกอบการ รั ฐวิส าหกิ จ หรื อหน่ วยงานของรั ฐ
เพื่ อ หห้ ก ารจัด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ส ามารนเพิ่ ม ขี ด ความสามารนด้า นการผลิ ต และพัฒ นาก าลัง คน
ตามจุดหมายของหลักสู ตร การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยนารายวิชาทวิภาคีหนกลุ่มทักษะวิชาชี พเลือก
ไปก าหนดรายละเอี ยดของรายวิชาและเวลาที่ หช้ีึ ก จัดท าแผนีึ กอาชี พ การวัดและการประเมิ นผลหนแต่ละ
รายวิชาหห้สอดคล้องกับลักษธะงานของสนานประกอบการ รัฐวิสาหกิ จ หรื อหน่ วยงานของรัฐ ทั้งนี้ อาจนา
รายวิชาชีพอื่นหนหมวดวิชาทักษะวิชาชีพไปจัดร่ วมด้วยก็ได้

8. การเข้ าเรียน
ผูเ้ ข้าเรี ยนต้องส าเร็ จการศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่าระดับ มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 3 หรื อเที ยบเท่ า และมี คุธ สมบัติ
เป็ นไปตามระเบี ยบกระทรวงศึ กษาธิ การ ว่าด้วยการจัดการศึ กษาและการประเมิ นผลการเรี ยนตามหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556

9. การประเมินผลการเรียน
เน้นการประเมินสภาพจริ ง ทั้งนี้ หห้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556

10. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
10.1 สนานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สนาบัน ต้อ งจัด หห้ มี กิ จ กรรมเสริ มหลัก สู ตรไม่ น้ อ ยกว่ า
2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทุกภาคเรี ยน เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชี พ ปลูกีังคุธธรรม จริ ยธรรม
ค่ านิ ยม ระเบี ยบวินัย การต่ อต้านความรุ นแรงและสารเสพติ ด ส่ ง เสริ ม การคิ ด วิเคราะห์
สร้ า งสรรค์ การท างาน ปลู กีั งจิ ตส านึ กและเสริ มสร้ างการเป็ นพลเมื องไทยและพลโลก
หช้ กระบวนการกลุ่ มหนการท าประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชนและท้อ งนิ่ น รวมทั้ง การทะนุ บ ารุ ง
ขนบธรรมเนียมประเพธี อนั ดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ประเมินผล และปรับปรุ ง
การท างาน ทั้ งนี้ ส าหรั บ นั ก เรี ยนอาชี วศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี หห้ เข้ า ร่ วมกิ จ กรรม
ที่สนานประกอบการจัดขึ้น
10.2 การประเมิ นผลกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตร หห้เป็ นไปตามระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556
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11. การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
11.1 ประเมิ นผ่านรายวิชาหนหมวดวิชาทักษะชี วิต หมวดวิชาทักษะวิชาชี พ และหมวดวิชาเลื อกเสรี
ตามที่กาหนดไว้หนหลักสู ตร
11.2 ได้จานวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลักสู ตร
11.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
11.4 เข้าร่ วมกิจกรรมและประเมินผ่านทุกภาคเรี ยน

12. การพัฒนารายวิชาในหลักสู ตร
12.1 หมวดวิชาทักษะชี วิต สนานศึ กษาอาชี วศึ กษาหรื อสนาบัน สามารนพัฒนารายวิ ชาเพิ่ มเติ ม
หนแต่ ละกลุ่ มวิ ชาของหมวดวิ ชาทักษะชี วิ ต หนลักษธะจ าแนกเป็ นรายวิ ชาหรื อลักษธะ
บูรธาการหด ๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้ อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชา
ภาษาต่างประเทศ กลุ่ มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่ มวิชาคธิ ตศาสตร์ กลุ่ มวิชาสั งคมศึ กษา กลุ่ มวิชา
สุ ขศึ กษาและพลศึ กษา หนสั ด ส่ ว นที่ เหมาะสม โดยพิ จ ารธาจากมาตรฐานการเรี ยนรู ้
ของกลุ่มวิชานั้น ๆ เพื่อหห้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวติ
12.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชี พ สนานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสนาบันสามารนปรับปรุ งรายละเอียดของ
รายวิชาหนกลุ่มทักษะวิชาชี พเฉพาะ และหรื อพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมหนกลุ่มทักษะวิชาชี พเลือกได้
โดยพิจารธาจากจุดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชี พสาขาวิชา ตลอดจน
ความต้ อ งการของสนานประกอบการหรื อสภาพยุ ท ธศาสตร์ ข องภู มิ ภ าคเพื่ อ เพิ่ ม
ขีดความสามารนหนการแข่งขันของประเทศ
12.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สนานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสนาบัน สามารนพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมได้
ตามความต้องการของสนานประกอบการ ชุ มชน ท้องนิ่น หรื อสภาพยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
เพื่อเพิ่มขีดความสามารนหนการแข่งขันของประเทศ และหรื อเพื่อการศึกษาต่อ
ทั้งนี้ การกาหนดรหัสวิชา จานวนหน่วยกิตและจานวนชัว่ โมงเรี ยนหห้เป็ นไปตามที่หลักสู ตรกาหนด

13. การปรับปรุงแก้ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและการอนุมตั หิ ลักสู ตร
13.1 การพัฒ นาหลัก สู ต รหรื อ การปรั บ ปรุ ง สาระส าคัญ ของหลัก สู ต รตามมาตรฐานคุ ธ วุ ฒิ
อาชี ว ศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ หห้ เป็ นหน้ าที่ ข องส านัก งานคธะกรรมการ
การอาชี ว ศึ ก ษา สนาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา หรื อสนานศึ ก ษา โดยความเห็ น ชอบของ
คธะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.2 การอนุมตั ิหลักสู ตร หห้เป็ นหน้าที่ของสานักงานคธะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.3 การประกาศหช้หลักสู ตรหห้ทาเป็ นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
13.4 การพัฒนารายวิชาหรื อกลุ่ มวิช าเพิ่ม เติ ม สนานศึกษาหรื อสนาบันการอาชี วศึก ษาสามารน
ดาเนินการได้ โดยต้องรายงานหห้สานักงานคธะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
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14. การประกันคุณภาพหลักสู ตร
หห้ทุกหลักสู ตรกาหนดระบบประกันคุธภาพไว้หห้ชดั เจน อย่างน้อยประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ
14.1 คุธภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษา
14.2 การบริ หารหลักสู ตร
14.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
14.4 ความต้องการกาลังคนของตลาดแรงงาน
หห้สานักงานคธะกรรมการการอาชีวศึกษา สนาบันการอาชีวศึกษาและสนานศึกษาจัดหห้มีการประเมิน
เพื่อพัฒนาหลักสู ตรที่อยูห่ นความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่ อง อย่างน้อยทุก 5 ปี

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
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การกาหนดรหัสวิชาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ชื่ อวิชา

1 2 3 4 - 5 6 7 8

ท–ป–น

ลาดับที่วชิ า 01-99
สาขาวิชา/วิชาเรียนร่ วม

กลุ่มวิชา

2 0 0 0

หมวดวิชาทักษะชีวติ

11 กลุ่มวิชาภาษาไทย
12 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
13 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
14 กลุ่มวิชาคธิ ตศาสตร์
15 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
16 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
17 กลุ่มวิชาบูรธาการ
20 กลุ่มกิจกรรม
9X กลุ่มวิชาเลือกเสรี

2 0 0 1

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน

10 กลุ่มวิชาเรี ยนร่ วมหลักสู ตร (การประกอบอาชีพ)
20 กลุม่ วิชาเรี ยนร่ วมหลักสู ตร (คอมพิวเตอร์)

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

10 กลุ่มวิชาเรี ยนร่ วมประเภทวิชา

2 X 0 0

กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน

2 X X X

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

10
20
21-49
51-79
80
85
9X

กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี)
กลุ่มวิชาีึ กประสบการธ์ทกั ษะวิชาชีพ
กลุ่มวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพเลือกเสรี

( - ) รายวิชาพัฒนาโดยส่ วนกลาง ( * ) รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา
สาขาวิชา
0 วิชาเรียนร่ วม
ประเภทวิชา
1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2 ประเภทวิชาพาธิ ชยกรรม
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม
4 ประเภทวิชาคหกรรม
5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม

6
7
8
9

ประเภทวิชาประมง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

หลักสู ตร
2 หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
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หน้ าว่ าง

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
(เพิม่ เติม พ.ศ. 2559)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่ างขึน้ รู ปพลาสติก

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ สังคมศึกษา
สุ ขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความรู ้และทักษะในหลักการบริ หารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลัก การงานอาชี พ ที่ สั ม พัน ธ์ เกี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นาวิ ช าชี พ เทคนิ ค คอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ ท ัน ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านช่างขึ้นรู ปพลาสติก
4. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้เหมาะสมกับความรู ้ความสามารถของตน
5. เพื่อให้สามารถปฏิ บตั ิงานด้านช่างขึ้นรู ปพลาสติกในสถานประกอบการและประกอบอาชี พอิสระ
รวมทั้งการใช้ความรู ้ และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นได้
6. เพื่อให้มีความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชี พ มี ความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มี ระเบี ยบวินัย มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมสิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุ ณ ภาพของผู ้ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างขึ้นรู ปพลาสติก ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
1.1 คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิช าชี พ ได้แ ก่ ความเสี ย สละ ความซื่ อสั ต ย์สุ จ ริ ต
ความกตัญญู กตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน การมีจิตสานึ กและ
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม เป็ นต้น
1.2 พฤติ ก รรมลั ก ษณะนิ สั ย ได้ แ ก่ ความมี วิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบ การมี ม นุ ษ ยสั ม พัน ธ์
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง ความรักสามัคคี ขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เป็ นต้น
1.3 ทักษะทางปั ญญา ได้แก่ ความรู ้ ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่ รู ้ ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็ นต้น
2. ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป
2.1 สื่ อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวติ ประจาวันและในงานอาชีพ
2.2 แก้ไขปั ญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
2.3 ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรมทางสังคมและสิ ทธิ หน้าที่พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุ ขศึกษาและพลศึกษา
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ดาเนิ นงาน จัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคานึ งถึงการบริ หารงาน
คุณภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.2 ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฏิบตั ิงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 อ่านแบบ เขียนแบบเครื่ องมือกล สัญลักษณ์มาตรฐาน
3.5 เลือกใช้วสั ดุอุตสาหกรรม
3.6 ประกอบ ทดสอบวงจร อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เบิ้องต้น
3.7 เชื่อมโลหะและโลหะแผ่นเบื้องต้น
3.8 ตรวจสอบ ถอด และประกอบชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล
3.9 เขียนวงจรไฟฟ้าการควบคุมมอเตอร์และฮีตเตอร์
3.10 โปรแกรมและควบคุมทางไฟฟ้า
3.11 ติดตั้งแม่พิมพ์และดายในเครื่ องขึ้นรู ปพลาสติก
3.12 ขึ้นรู ปพลาสติก
3.13 ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์พลาสติกเบื้องต้น
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ.2559) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
(เพิม่ เติม พ.ศ. 2559)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่ างขึน้ รู ปพลาสติก
ผูส้ าเร็ จการศึก ษาตามหลัก สู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุ ทธศัก ราช 2556 (เพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2559)
ประเภทวิช าอุ ต สาหกรรม สาขาวิช าช่ า งขึ้ น รู ป พลาสติ ก จะต้อ งศึ ก ษารายวิ ช าจากหมวดวิ ช าต่ า ง ๆ
รวมไม่นอ้ ยกว่า 103 หน่วยกิต และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวติ
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา

3
6
4
4
3
2

ไม่ น้อยกว่า 22 หน่ วยกิต
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(18
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(26
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
(ไม่นอ้ ยกว่า 19
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
(4
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4

ไม่ น้อยกว่า 71 หน่ วยกิต
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่า 10 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่า

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ.2557) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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1. หมวดวิชาทักษะชีวติ
ไม่ น้อยกว่า 22 หน่ วยกิต
ให้เรี ยนรายวิชาลาดับแรกของกลุ่มวิชาหรื อตามที่กลุ่มวิชากาหนด และเลือกเรี ยนรายวิชาส่ วนที่เหลือ
ตามที่กาหนดในแต่ละกลุ่มวิชา ให้สอดคล้องหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เรี ยนอีก รวมไม่นอ้ ยกว่า 22 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุ รกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่สถานศึกษา
หรื อสถาบันการอาชีวศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวติ จริ ง 1
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวติ จริ ง 2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2
2000-1205
การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ในชีวิตประจาวัน
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจาวัน
2000-1207
ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับงานช่าง
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สถานศึกษา
หรื อสถาบันการอาชีวศึกษาพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
2000-1301
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวติ
2000-1302
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร์
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ.2559) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
2000-1401
คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน
2000-1402
คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐานอาชีพ
2000-1403
คณิ ตศาสตร์ อุตสาหกรรม 1
2000-1404
คณิ ตศาสตร์ อุตสาหกรรม 2
2000-1405
เรขาคณิ ตวิเคราะห์และแคลคูลสั เบื้องต้น
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.5 กลุ่มวิชาสั งคมศึกษา (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
2000-1501
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวติ และสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณ์ปัจจุบนั
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000-1507
ประวัติศาสตร์ ชาติไทย
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา (ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต)
ให้เลื อกเรี ยนรายวิชาในกลุ่ มสุ ขศึกษาและกลุ่มพลศึ กษา รวมกันไม่น้อยกว่า 2 หน่ วยกิ ต หรื อ
เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มบูรณาการ
1.6.1 กลุ่มพลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
2000-1602
ทักษะชีวติ ในการพัฒนาสุ ขภาพ
2000-1603
การออกกาลังกายเพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพในการทางาน
2000-1604
การป้ องกันตนเองจากภัยสังคม
2000-1605
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ.2557) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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1.6.2 กลุ่มสุ ขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวติ เพื่อความสุ ข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่ งเสพติดศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0-1

1.6.3 กลุ่มบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
*-*-*

ไม่ น้อยกว่า 71 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชี พพืน้ ฐาน (18 หน่วยกิต) ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
2001-1001
2001-2001
2100-1001
2100-1002
2100-1003
2100-1005
2100-1006
2100-1007
2100-1008

ชื่ อวิชา
ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
งานฝึ กฝี มือ 1
งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
งานถอดประกอบเครื่ องกลเบื้องต้น
งานเครื่ องมือกลเบื้องต้น

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

 รายวิชาเพิม่ เติมในกลุ่มทักษะวิชาชี พพืน้ ฐาน
สถานศึกษาหรื อสถาบันการอาชี วศึกษาสามารถเลือกรายวิชาต่อไปนี้ ไปใช้ในกลุ่มทักษะวิชาชี พเลื อก
หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003

ชื่ อวิชา
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ.2559) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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รหัสวิชา
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่ อวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชี พเฉพาะ (26 หน่วยกิต) ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
2114-2001
2114-2002
2114-2003
2114-2004
2114-2005
2114-2006
2114-2007
2114-2008
2114-2009
2114-2010
2114-2011
2114-2012
2114-2013

ชื่ อวิชา
วัดละเอียด
คณิ ตศาสตร์ ในงานขึ้นรู ปพลาสติก
พื้นฐานวัสดุพลาสติกเบื้องต้น
กรรมวิธีการขึ้นรู ปชิ้นงานพลาสติกเบื้องต้น
กระบวนการหลอมละลายพลาสติกเบื้องต้น
การทดสอบสมบัติพลาสติกเบื้องต้น
ชิ้นส่ วนเครื่ องจักรในกระบวนการขึ้นรู ปพลาสติก
อุปกรณ์สนับสนุนกระบวนการขึ้นรู ปพลาสติกเบื้องต้น
แม่พิมพ์พลาสติกเบื้องต้น
การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์พลาสติกเบื้องต้น
นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
วงจรไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์และฮีตเตอร์
การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า

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

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชี พเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 19 หน่วยกิต)
สาขางานช่ างขึน้ รู ปพลาสติก
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
2114-2101
งานฉี ดขึ้นรู ปพลาสติก
2114-2102
งานเป่ าพลาสติก
2114-2103
งานเป่ าฟิ ล์มพลาสติก
2114-2104
งานหล่อฟิ ล์มพลาสติก
2114-2105
งานขึ้นรู ปพลาสติกแผ่น
2114-2106
งานหมุนเหวีย่ งขึ้นรู ปพลาสติก
2114-2107
งานอัดรี ดขึ้นรู ปพลาสติก
2114-2108
งานอัดขึ้นรู ปพลาสติก
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ.2557) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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1-6-3
1-6-3
1-6-3
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รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
2114-2109
งานตกแต่งชิ้นงานพลาสติก
2114-2110
ตรวจสอบและแก้ไขปั ญหาชิ้นงานพลาสติก 1
2114-2111
ตรวจสอบและแก้ไขปั ญหาชิ้นงานพลาสติก 2
2114-2112
ตรวจสอบและแก้ไขปั ญหาชิ้นงานพลาสติก 3
2114*2101 ถึง 2114 *2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาหรื อสถาบันการอาชีวศึกษา
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2114-5101
2114-5102
2114-5103
2114-5104
2114-5105
2114-5106

ชื่ อวิชา
ปฏิบตั ิงานขึ้นรู ปพลาสติก 1
ปฏิบตั ิงานขึ้นรู ปพลาสติก 2
ปฏิบตั ิงานขึ้นรู ปพลาสติก 3
ปฏิบตั ิงานขึ้นรู ปพลาสติก 4
ปฏิบตั ิงานขึ้นรู ปพลาสติก 5
ปฏิบตั ิงานขึ้นรู ปพลาสติก 6

ท-ป-น
1-6-3
2-0-2
2-0-2
2-0–2
*-*-*

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

ส าหรั บ การจัด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ไม่ น้ อ ยกว่ า 21 หน่ ว ยกิ ต นั้ น ให้ ส ถานศึ ก ษาร่ ว มกับ
สถานประกอบการวิเคราะห์ ลกั ษณะงานของสถานประกอบการ เพื่อกาหนดจานวนหน่วยกิตและรายละเอียด
ของแต่ละรายวิชา รวมทั้งการจัดทาแผนการฝึ กอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชา โดยให้ใช้เวลาฝึ ก
ในสถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 2114-8001 ฝึ กงาน หรื อ 2114-8002 ฝึ กงาน 1 และ 2114-8003 ฝึ กงาน 2
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
2114-8001
ฝึ กงาน
*-*-4
2114-8002
2114-8003

ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2
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2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 2114-8501 โครงการ หรื อ 2114-8502 โครงการ 1 และ 2114-8503 โครงการ 2
รหัสวิชา
2114-8501

ชื่ อวิชา
โครงการ

ท-ป-น
*-*-4

2114-8502
2114-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่า 10 หน่ วยกิต

ให้ เลื อ กเรี ย นตามความถนัด และความสนใจจากรายวิช าในหลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ
พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนา
รายวิชาเพิม่ เติมในหมวดวิชาเลือกเสรี ได้ตามบริ บทและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค หรื อเพื่อการศึกษาต่อ
4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รหัสวิชา
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

ชื่ อวิชา
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

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

2000*2001 ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรื อสถานประกอบการจัด
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หมวดวิชาทักษะชีวติ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
กลุ่มวิชาภาษาไทย
2000-1101
2000-1102
2000-1103
2000-1104
2000-1105
2000-1106

ภาษาไทยพื้นฐาน
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ภาษาไทยธุรกิจ
การพูดในงานอาชีพ
การเขียนในงานอาชีพ
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์

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

กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
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

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง 1
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง 2
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ในชีวิตประจาวัน
การเขียนในชีวิตประจาวัน
ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับงานช่าง
ภาษาอังกฤษสาหรับงานพาณิ ชย์
การโต้ตอบจดหมายธุรกิจ
ภาษาอังกฤษสาหรับคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษสาหรับงานสานักงาน
ภาษาอังกฤษสาหรับงานประชาสัมพันธ์
ภาษาอังกฤษสาหรับการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษสาหรับงานโรงแรม
ภาษาอังกฤษธุรกิจบริ การด้านสุ ขภาพ
ภาษาอังกฤษธุรกิจสปา
ภาษาอังกฤษสาหรับการขาย
ภาษาอังกฤษสาหรับงานบัญชี
ภาษาอังกฤษสาหรับงานคหกรรม
ภาษาอังกฤษสาหรับการออกแบบเสื้ อผ้า
ภาษาอังกฤษสาหรับงานเสริ มสวย
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2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
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2000-1223
2000-1224
2000-1225
2000-1226
2000-1227

ภาษาอังกฤษสาหรับศิลปะการประกอบอาหาร
ภาษาอังกฤษสาหรับการประกอบอาหารไทย
ภาษาอังกฤษสาหรับงานศิลปะและการออกแบบ
ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการประมง

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

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริ การ
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์

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

คณิ ตศาสตร์พ้ืนฐาน
คณิ ตศาสตร์พ้ืนฐานอาชีพ
คณิ ตศาสตร์อุตสาหกรรม 1
คณิ ตศาสตร์อุตสาหกรรม 2
เรขาคณิ ตวิเคราะห์และแคลคูลสั เบื้องต้น
คณิ ตศาสตร์พาณิ ชยกรรม
คณิ ตศาสตร์เพื่อการออกแบบ
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

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ทักษะชีวิตและสังคม
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย
อาเซี ยนศึกษา
เหตุการณ์ปัจจุบนั
วัฒนธรรมอาเซี ยน
ประวัติศาสตร์ชาติไทย

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

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

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

กลุ่มวิชาสั งคมศึกษา
2000-1501
2000-1502
2000-1503
2000-1504
2000-1505
2000-1506
2000-1507
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กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มพลศึกษา
2000-1601
2000-1602
2000-1603
2000-1604
2000-1605
กลุ่มสุ ขศึกษา
2000-1606
2000-1607
2000-1608
กลุ่มบูรณาการ
2000-1609
2000-1610

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุ ขภาพ
การออกกาลังกายเพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพในการทางาน
การป้องกันตนเองจากภัยสังคม
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

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

การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุ ข
เพศวิถีศึกษา
สิ่ งเสพติดศึกษา

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

ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1-2-2
1-2-2
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กลุ่มวิชาภาษาไทย
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย
2. สามารถเลือกใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภ าษา เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ โอกาส และ
สถานการณ์
3. สามารถน าความรู ้ แ ละทั ก ษะการฟั ง การดู การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นไปใช้ สื่ อสาร
ในชีวิตประจาวันถูกต้องตามหลักการ
4. เห็นคุณค่าและความสาคัญของการใช้ภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน
2. วิเคราะห์ ประเมินค่าสารจากการฟัง การดู การอ่านตามหลักการ
3. พูดติดต่อกิจธุระ พูดในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักการและมารยาทของสังคม
4. เขียนข้อความติดต่อกิจธุระ เขียนรายงานเชิงวิชาการ และเขียนโครงการตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การรับสารและการส่ งสารด้วยภาษาไทย การใช้ถอ้ ยคา สานวน ระดับภาษา การฟั ง การดู
และการอ่านข่าว บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรมหรื อภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาจากสื่ อสิ่ งพิมพ์
และสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ การพูดในโอกาสต่างๆ ตามมารยาทของสังคม การกล่าวทักทาย แนะนาตนเองและผูอ้ ื่ น
ตอบรับและปฏิ เสธ แสดงความยินดี แสดงความเสี ยใจ การพูดติดต่อกิจธุ ระ พูดสรุ ปความ พูดแสดงความคิดเห็น
การเขี ยนข้อความติดต่อกิ จธุ ระ เขี ยนสะกดคา สรุ ปความ อธิ บาย บรรยาย การกรอกแบบฟอร์ ม เขี ยนประวัติย่อ
เขียนรายงานเชิงวิชาการและเขียนโครงการ
2000-1102

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
1-0-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย
2. สามารถใช้ภาษาไทยสื่ อสารในงานอาชีพอย่างถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
3. สามารถนาทักษะทางภาษาไทยไปใช้พฒั นาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณค่าและความสาคัญของการใช้ภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพ จากการฟัง การดู การอ่านตามหลักการ
3. พูดติดต่อกิจธุระและพูดในงานอาชีพตามหลักการ
4. เขียนเอกสารในงานอาชีพตามหลักการ
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การใช้ภาษาไทยในงานอาชี พ การฟั งคาสัง่ หรื อข้อแนะนาการปฏิบตั ิงาน ฟัง และดูสารในงาน
อาชี พจากสื่ อบุคคล สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์และแหล่งเรี ยนรู ้ในชุ มชน การอ่านคู่มือการปฏิ บตั ิงาน คู่มือการใช้
อุปกรณ์ หรื อรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การนาเสนอผลงาน สาธิ ตขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งานหรื อกระบวนการผลิต
ชิ้นงาน การพูดติดต่อกิจธุระ สนทนากิจธุ ระทางโทรศัพท์ สัมภาษณ์งาน พูดเสนอความเห็นในที่ประชุม การเขียน
รายงานการปฏิบตั ิงาน เขียนจดหมายกิจธุระ และเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ
2000-1103

ภาษาไทยธุรกิจ
1-0-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย
2. สามารถใช้ภาษาไทยสื่ อสารในงานธุรกิจอย่างถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
3. สามารถนาทักษะทางภาษาไทยไปใช้พฒั นาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณค่าและความสาคัญของการใช้ภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในงานธุรกิจ
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานธุรกิจ จากการฟัง การดู การอ่านตามหลักการ
3. พูดติดต่อกิจธุระ และพูดในงานธุรกิจตามหลักการ
4. เขียนเอกสารในงานธุรกิจตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การฟั งค าสั่ งหรื อ ข้อ แนะน าการปฏิ บัติ งาน ฟั งและดู ส ารในงานอาชี พ จากสื่ อ บุ ค คล
สื่ อสิ่ งพิ มพ์ สื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ และแหล่งเรี ยนรู ้ในชุ มชน การอ่านคู่มือการปฏิ บตั ิ งาน คู่ มือการใช้อุปกรณ์ หรื อ
รายละเอี ย ดของผลิ ต ภัณ ฑ์ การน าเสนอผลงาน เสนอขายสิ น ค้า และบริ ก าร การพู ด ติ ด ต่ อ กิ จธุ ร ะ สนทนา
กิจธุ ระทางโทรศัพท์ สัมภาษณ์งาน พูดเสนอความเห็นและเขียนรายงานการประชุ ม เขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์
เขียนจดหมายกิจธุระและธุรกิจในงานอาชีพ
2000-1104

การพูดในงานอาชีพ
วิชาบังคับก่อน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการพูดและศิลปะการพูด
2. มีทกั ษะการพูดในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักการพูด
3. สามารถใช้ทกั ษะการพูดพัฒนาบุคลิกภาพและงานอาชีพ
4. เห็นคุณค่าและความสาคัญของการพูด
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพูดและศิลปะการพูด
2. พูดติดต่อกิจธุระและธุรกิจตามหลักการ
3. พูดในที่ประชุมชนในโอกาสต่าง ๆ ตามขั้นตอน
4. แสดงบุคลิกภาพเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การพู ด ในชี วิต ประจาวัน และงานอาชี พ พู ด ติ ด ต่ อ กิ จ ธุ ร ะในโอกาสต่ า ง ๆ พู ด แสดง
ความคิ ดเห็ น นาเสนอผลงาน บรรยายสรุ ป พูดเสนอขายสิ นค้าหรื อบริ การ พูดในที่ ประชุ มชนในหน้าที่ โฆษก
และพิ ธี ก ร กล่ า วต้อ นรั บ กล่ า วขอบคุ ณ กล่ า วรายงาน กล่ า วอ าลาอาลัย กล่ า วสุ น ทรพจน์ แ ละอวยพร
ในโอกาสต่าง ๆ
2000-1105

การเขียนในงานอาชีพ
1-0-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการเขียน
2. สามารถเรี ยบเรี ยงถ้อยคาได้ถูกต้องตามหลักการเขียน
3. สามารถใช้ทกั ษะการเขียนพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณค่าความสาคัญของการเขียน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้และหลักการเขียนถ้อยคา สานวน โวหาร
2. เขียนคาทับศัพท์ ศัพท์เฉพาะวิชาชีพถูกต้องตามหลักการเขียน
3. เขียนข้อความติดต่อกิจธุระและธุรกิจตามรู ปแบบและหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ั ติ เ กี่ ย วกั บ การเขี ย นในงานอาชี พ การเรี ยบเรี ยงถ้ อ ยค า ส านวน โวหารที่ ใ ช้
ในชี วิตประจาวันและงานอาชี พ เขียนสะกดคา เขียนคาทับศัพท์และศัพท์เฉพาะวิชาชี พ เขียนแสดงความคิดเห็น
และแสดงความรู ้สึกในโอกาสต่าง ๆ เขี ยนรายงานการประชุ ม บันทึ กข้อความ จดหมายกิ จธุ ระและธุ รกิ จ และ
เขียนบทร้อยกรอง โฆษณา ประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ
2000-1106

ภาษาไทยเชิงสร้ างสรรค์
วิชาบังคับก่อน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ ในการใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
2. สามารถเลือกใช้ภาษาไทยในการพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามหลักการ
3. สามารถใช้ทกั ษะการใช้ภาษาไทยพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณค่าความสาคัญของการใช้ภาษาไทย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้ถอ้ ยคา สานวน โวหาร
2. พูดเชิงสร้างสรรค์ตามรู ปแบบและหลักการพูด
3. เขียนเชิงสร้างสรรค์ตามรู ปแบบและหลักการเขียน
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ การใช้ภาษาไทยเชิ งสร้ างสรรค์ การเรี ยบเรี ยงถ้อยคา ส านวน โวหาร การพูด -เล่าเรื่ อง
การอธิ บ าย บรรยาย การพู ด โน้มน้าว การน าเสนอผลงาน การเขี ยนสรุ ป ความ เขี ย นนิ ทาน สารคดี บทความ
ปกิณกะ เขียนแสดงความคิดเห็นและแสดงความรู ้สึกในโอกาสต่าง ๆ เขียนบทร้อยกรอง โฆษณา ประชาสัมพันธ์
ในงานอาชีพ

กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวติ จริง 1
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง ดู พูด อ่านและเขียนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู บทสนทนา เรื่ องราว คาสัง่ ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการสื่ อสารตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจาวัน
3. อ่านเรื่ องทัว่ ไปในชีวิตประจาวัน
4. เขียนให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองในชีวิตประจาวัน
5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขี ยน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟั ง-ดู พูด อ่าน เขียน การฟั งคาสัง่ เรื่ องราว การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ
หรื อที่ กาหนดเกี่ ยวกับครอบครัว การศึ กษา งานอดิ เรก สุ ขภาพ การสนทนาเรื่ องในอดี ต ปั จจุบันและอนาคต
เทศกาลทางวัฒ นธรรม การอ่ า นเรื่ อ งทั่ว ไป ข้อ ความสั้ น ๆ ที่ พ บในชี วิ ต ประจ าวัน จากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ และ
สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ การเขี ยนข้อความสั้น ๆ การใช้พจนานุ กรม และ online dictionary การใช้ภาษาตามมารยาท
สั งคมและวัฒ นธรรมของเจ้า ของภาษา การใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ นแหล่ งเรี ย นรู ้ ห รื อ ฝึ กฝนกับ เพื่ อ น
เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
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2000-1202

ภาษาอังกฤษในชีวติ จริง 2
2-0-2
วิชาบังคับก่อน : 2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริ ง 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ องราว บันเทิงคดี ข่าวสั้น ๆ ในชีวิตประจาวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจาวันและสถานประกอบการ
3. อ่านเรื่ องทัว่ ไป กาหนดการ ป้ ายต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันจากสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
4. เขียนให้ขอ้ มูล กรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การฟั ง -ดู พู ด อ่ า น เขี ย น การฟั ง -ดู เรื่ อ งราวต่ า ง ๆ บัน เทิ ง คดี จ ากสื่ อ โสตทัศ น์
การสนทนาโต้ต อบในสถานการณ์ ต่ าง ๆ ที่ กาหนดเกี่ ย วกับ การเดิ น ทาง ท่ องเที่ ย ว การบอกทิ ศ ทาง การบอก
ตาแหน่ งที่ ต้ งั สิ่ งบันเทิ ง การซื้ อ ขาย การต้อนรับ การสนทนาทางโทรศัพท์ การปฏิ บตั ิ ตามคาสั่ง ขั้นตอนการ
ปฏิ บตั ิ การอ่านเรื่ องทัว่ ไป ข้อความ กาหนดการ ป้ ายประกาศต่าง ๆ ที่ พบในชี วิตประจาวันจากสื่ อสิ่ งพิ มพ์ และ
สื่ อ อิ เล็ก ทรอนิ กส์ จดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์ การกรอกแบบฟอร์ ม ต่ าง ๆ การใช้ภ าษาตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้หรื อฝึ กฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาด้วยตนเอง การสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง ดู พูด ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สนใจในชีวิตประจาวัน
2. พูดสื่ อสารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันและสถานประกอบการ
3. ใช้สานวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์
4. ใช้วจั นภาษาและอวัจนภาษาสื่ อความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์
5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง-ดู การสนทนาโต้ตอบ การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ สนใจ และ
ที่ กาหนดจากภาพยนตร์ เพลง สื่ อโสตทัศน์ สื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ และจากเว็บไซต์ต่าง ๆ การแสดงบทบาทสมมุติ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ การฝึ กออกเสี ยงภาษาอังกฤษตามหลักการออกเสี ยง การใช้คาศัพท์ สานวนทางภาษาต่าง ๆ
ที่ใช้ในชี วิตจริ ง การใช้วจั นภาษาและอวัจนภาษา (verbal and non-verbal language) การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้หรื อฝึ กฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาด้วยตนเอง การสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง ดู พูด อ่านและเขียนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน ในระดับที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู ข่าว การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ต อบใช้บ ทบาทสมมุ ติ และสถานการณ์ จาลองในสถานการณ์ ต่ าง ๆ ที่ กาหนดหรื อตาม
ความสนใจ
3. ใช้คาศัพท์ สานวนทางภาษาเหมาะสมกับสถานการณ์และมารยาทสังคมวัฒนธรรม
4. ออกเสี ยงภาษาอังกฤษได้ตามหลักการออกเสี ยง
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การฟั ง-ดู การสนทนาโต้ตอบ การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ กาหนดหรื อ
ตามความสนใจจากภาพยนตร์ เพลง สื่ อโสตทัศน์ สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์และเว็บไซต์ต่าง ๆ การแสดงบทบาทสมมุติ
สถานการณ์ จาลอง การเล่าเรื่ องจากสิ่ งที่ ฟังหรื อดู การฝึ กออกเสี ยงภาษาอังกฤษตามหลัก การออกเสี ยง การใช้
ค าศัพ ท์ ส านวนทางภาษาต่ าง ๆ ที่ ใช้ในชี วิต จริ ง การใช้อ วัจนภาษาและอวัจนภาษา (verbal and non-verbal
language) การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเป็ นแหล่ง
เรี ยนรู ้หรื อฝึ กฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
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2000-1205
การอ่ านสื่ อสิ่ งพิมพ์ ในชีวติ ประจาวัน
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ชนิดต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. อ่านหนังสื อพิมพ์ แผ่นพับ แผ่นปลิว โฆษณา โปสการ์ดจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. อ่านประกาศ ฉลาก ป้ายประกาศ ป้ายเตือน เครื่ องหมาย สัญลักษณ์จากสถานที่ต่าง ๆ
3. อ่านตาราง แผนภาพ แผนภูมิ
4. อ่านเอกสารทางการค้า
5. อ่านประกาศรับสมัครงาน ระเบียบการ
6. อ่านกาหนดการ บันทึกสั้น ๆ
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการอ่านพร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การอ่านเรื่ องต่าง ๆ ที่พบในชี วิตประจาวันจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ สารคดี บันเทิงคดี หนังสื อพิมพ์
โฆษณา แผ่นพับ แผ่นปลิ ว โปสการ์ ด ประกาศ ฉลาก ป้ ายประกาศ ป้ ายเตื อน เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ตาราง
แผนภาพ แผนภูมิ รายการสิ นค้า ประกาศรับสมัครงาน กาหนดการ ระเบี ยบการ บันทึกสั้น ๆ การเลือกใช้สื่อ
เทคโนโลยีเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจาวัน
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถเขียนภาษาอังกฤษในชี วิตประจาวัน
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. เขียนข้อมูลบุคคล
2. เขียนบันทึกย่อ ข้อความสั้น ๆ
3. เขียนอวยพรเทศกาลต่างๆ
4. เขียนจดหมายส่ วนตัว จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
5. กรอกแบบฟอร์มชนิดต่าง ๆ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการเขียนพร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การเขี ยนโต้ตอบทางสังคม การเขี ยนข้อมูลบุ คคล ข้อความสั้น ๆ บันทึ กย่อ/จดหมาย
ส่ วนตัว การเขี ยนบัต รอวยพร บัต รอวยพรอิ เล็กทรอนิ กส์ ในโอกาสต่ าง ๆ จดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์ การกรอก
แบบฟอร์ มต่ าง ๆ การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการเขี ยน การแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจาก
แหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
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2000-1207
ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับงานช่ าง
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนในงานอาชีพช่าง
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูการสาธิ ตการปฏิบตั ิงานอาชีพช่างจากสื่ อโสตทัศน์
2. อ่านเรื่ อง กฎระเบียบ คู่มือและขั้นตอนการปฏิบตั ิงานอาชีพช่าง
3. อ่านเครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ป้ายเตือน ป้ายประกาศในสถานที่ปฏิบตั ิงาน
4. สาธิ ตและนาเสนอ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานอาชีพช่าง
5. กรอกแบบฟอร์มการปฏิบตั ิงานช่าง
6. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานช่าง
7. ใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศสื บ ค้น และฝึ กฝนภาษาอังกฤษในงานอาชี พ ช่ า งพร้ อ มแสดงหลัก ฐาน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้ศพั ท์เทคนิคที่เป็ นพื้นฐานในการปฏิบตั ิงานช่างต่าง ๆ การอ่าน
คู่มือ ชื่ อวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือในการทางาน คุณลักษณะเฉพาะของเครื่ องมือ ขนาด สัดส่ วน รู ปทรง เครื่ องหมาย
สัญลักษณ์ แผนภาพ ป้ายประกาศความปลอดภัยในโรงฝึ กงาน กฎระเบียบการปฏิบตั ิงาน แบบฟอร์มการปฏิบตั ิงาน
การปฏิ บ ัติ แ ละสาธิ ตขั้น ตอนการปฏิ บัติ งานง่ าย ๆ การเขี ย นข้อความ กรอกข้อมู ลการปฏิ บัติ งาน การเลื อกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาและการแสวงหาความรู ้ดา้ นอาชี พด้วยตนเองจากแหล่งการเรี ยนรู ้
ที่หลากหลาย
2101-1208
ภาษาอังกฤษสาหรับงานพาณิชย์
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถ ฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจ
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดู การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ การปฏิบตั ิงานในงานอาชีพธุรกิจจากสื่ อโสตทัศน์
2. อ่านเรื่ อง เอกสารทางธุรกิจ กฎระเบียบการปฏิบตั ิงานในงานอาชีพธุรกิจ
3. พูดโต้ตอบ ปฏิบตั ิตามคาสัง่ สาธิ ตและนาเสนอตามขั้นตอนการปฏิบตั ิงานอาชีพธุรกิจ
4. เขียนให้ขอ้ มูล บันทึกข้อความสั้น ๆ และกรอกแบบฟอร์ม เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานธุรกิจ
5. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานธุรกิจ
6. ใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บ ค้น และฝึ กฝนการใช้ภ าษาอังกฤษในงานอาชี พ ธุ ร กิ จ พร้ อมแสดง
หลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การโต้ตอบในสถานการณ์ทางธุ รกิจต่าง ๆ หน่วยงานในองค์กรและ
หน้าที่ รับผิดชอบ การแลกเปลี่ ยนข้อมูล การสื่ อสารทางธุ รกิ จ การติ ดต่อทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การบอก
ตาแหน่ งที่ ต้ งั การอ่ านเอกสารทางธุ ร กิ จ ผลิ ต ภัณ ฑ์ การโฆษณาสิ น ค้า แผ่นพับ แผนภาพ ตาราง กฎระเบี ย บ
การปฏิ บ ัติ งาน การเขี ย นบัน ทึ ก ข้อ ความสั้ น ๆ การกรอกแบบฟอร์ ม ที่ ใ ช้ใ นงานธุ ร กิ จ การปฏิ บัติ ต ามค าสั่ ง
การให้ขอ้ มูลต่าง ๆ พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (e-commerce) นาเสนอสิ นค้า การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื บค้นและฝึ กฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจ
2000-1209
การโต้ ตอบจดหมายธุรกิจ
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถอ่านและเขียนโต้ตอบจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษประเภทต่าง ๆ
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. อ่านเอกสารทางธุรกิจ จดหมาย ประเภทต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงานธุรกิจ
2. เขียนโต้ตอบจดหมายประเภทต่าง ๆ ในงานธุรกิจ
3. เขียนจดหมายเชิญในโอกาสต่าง ๆ การแสดงความยินดี
4. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานธุรกิจ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการอ่านและการเขี ยนเอกสารในงานธุ รกิ จ พร้อมแสดง
หลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การเขี ยนจดหมายธุ รกิ จประเภทต่าง ๆ การใช้รูปแบบและโครงภาษาการเขี ยนจดหมาย
ธุ ร กิ จ จดหมายสอบถาม ตอบสอบถาม การตอบรั บและการตอบปฏิ เสธ จดหมายสั่งซื้ อและตอบการสั่ งซื้ อ
การสั่งซื้ อทางอินเทอร์ เน็ต การกรอกใบสั่งซื้ อ วิธีการชาระเงิน ใบแจ้งชาระเงิน จดหมายเชิ ญ ในโอกาสต่าง ๆ
การแสดงความยินดี การกรอกแบบฟอร์ มทางธุ รกิจ การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ สื บค้นและฝึ กฝนการอ่านและการเขียนเอกสารในงานธุรกิจด้วยตนเอง
2000-1210
ภาษาอังกฤษสาหรับคอมพิวเตอร์
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอร์
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอร์และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง –ดู การสาธิ ต การปฏิบตั ิงานใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสื่ อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
3. อ่านเรื่ อง คู่มือ คาสัง่ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับธุรกิจคอมพิวเตอร์
4. เขียนให้ขอ้ มูล ใบสมัคร การลงทะเบียน และการกรอกข้อมูลออนไลน์
5. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานคอมพิวเตอร์
6. ใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศสื บ ค้นความก้าวหน้าในงานคอมพิ วเตอร์ และฝึ กฝนการใช้ พร้ อมแสดง
หลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง ดู พูด อ่านและเขี ยน การใช้คาศัพท์เทคนิ ค ชิ้ นส่ วนและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
การอ่านเกี่ยวกับธุ รกิจคอมพิวเตอร์ คู่มือ คาสั่ง การปฏิบตั ิตามคาสัง่ การใช้โปรแกรมปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ
การอ่ า นและการถ่ า ยโอนความหมายของตัว ย่ อ สั ญ ลัก ษณ์ กล่ อ งข้อ ความ (Dialogue box) การแก้ปั ญ หา
(Troubleshooting) การช่ วยเหลือ (Help) การใช้พจนานุ กรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สื บค้นและฝึ กฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอร์ดว้ ยตนเอง
2000-1211
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ จากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดสาธิ ต การนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. อ่าน ข้อความ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เขียนให้ขอ้ มูลต่างๆ บนสังคมออนไลน์ ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื บค้นความก้าวหน้าด้านการใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารต่าง ๆ และฝึ กฝน
การใช้ภาษาอังกฤษพร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ั ติ เกี่ ย วกับ การฟั ง ดู พู ด อ่ า นและเขี ย น การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในชี วิ ต ประจ าวัน
การติ ด ต่ อสื่ อสารในรู ปแบบต่ าง ๆ ด้วยระบบปฏิ บัติการคอมพิ วเตอร์ สมาร์ ทโฟน แท็บเล็ต ระบบเครื อข่ าย
สังคมออนไลน์ (Social network) การเรี ยนรู ้ออนไลน์ (Learning network) การใช้แอพลิเคชัน่ ต่าง ๆ การใช้คาศัพท์
เฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้พจนานุ กรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้น
และฝึ กฝนการใช้ภาษาอังกฤษในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเอง
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2000-1212
ภาษาอังกฤษสาหรับงานสานักงาน
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานสานักงาน
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานสานักงานและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสานักงานจากสื่ อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบ การให้และถามข้อมูลเกี่ยวกับงานสานักงาน
3. สาธิ ต การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานสานักงาน
4. ฟัง-ดูเรื่ องราว การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสานักงานจากสื่ อโสตทัศน์
5. สนทนาโต้ตอบ การให้และถามข้อมูลเกี่ยวกับงานสานักงาน
6. สาธิ ต การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานสานักงาน
7. อ่านเรื่ อง คู่มือการปฏิบตั ิงาน กฎระเบียบที่เกี่ยวกับงานสานักงาน
8. เขียนบันทึกย่อ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับงานสานักงาน
9. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานสานักงาน
10. ใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บ ค้น ความก้า วหน้าในงานส านัก งานและฝึ กฝนการใช้ภ าษาอังกฤษ
พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง-ดู พูด อ่านและเขี ยนเรื่ องในสถานการณ์ การปฏิ บตั ิ งานสานักงาน การต้อนรับ
การขอและให้ขอ้ มูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การอ่านและปฏิ บตั ิตามคาสั่ง การอ่านคู่มือการปฏิ บตั ิงาน ตาราง
การปฏิ บตั ิ งานประจาวัน การนัดหมาย กฎระเบี ยบ การเขี ยนบันทึ กย่อ จดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์ การนาเสนอ
การใช้พจนานุ กรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื บค้นและฝึ กฝนการใช้ภาษาอังกฤษ
ในงานสานักงานและจากแหล่งสื่ อที่หลากหลาย
2000-1213
ภาษาอังกฤษสาหรับงานประชาสั มพันธ์
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธ์ในการประกอบอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ อง บทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์จากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดให้ขอ้ มูลและนาเสนอในงานประชาสัมพันธ์
3. อ่านเรื่ อง ประกาศ ข้อความการแจ้งเตือนที่เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์
4. เขียนประกาศ และการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
5. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานประชาสัมพันธ์
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื บค้นความก้าวหน้าในงานประชาสัมพันธ์และฝึ กฝนการใช้ภาษาอังกฤษ
พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง-ดู พูด อ่านและเขี ยนเรื่ องในสถานการณ์ การประชาสัมพันธ์ การต้อนรับ การขอ
และให้ขอ้ มูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การพูดประชาสัมพันธ์ การประกาศ การแจ้งเตื อน การเขี ยนประกาศ
การแจ้งเตือน การนัดหมาย การอ่านเรื่ องเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ การใช้พจนานุ กรมและ Online dictionary
การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ สื บ ค้น และฝึ กฝนการใช้ภ าษาอังกฤษในงานประชาสัม พัน ธ์ แ ละจากแหล่ งสื่ อ
ที่หลากหลาย
2000-1214
ภาษาอังกฤษสาหรับการท่ องเที่ยว
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานธุรกิจการท่องเที่ยว
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว การสนทนาในสถานการณ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบเกี่ยวกับงานธุรกิจการการท่องเที่ยว
3. อ่านป้ายประกาศ สัญลักษณ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว
4. เขียนให้ขอ้ มูลและกรอกแบบฟอร์มต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว
5. ใช้คาศัพท์ดา้ นธุรกิจการท่องเที่ยว
6. ใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บ ค้น ความก้า วหน้า ในงานท่ อ งเที่ ย วและฝึ กฝนการใช้ภ าษาอังกฤษ
พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนการแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวตามภูมิภาคต่าง ๆ ของไทยและ
สถานที่ ที่มีชื่อ เสี ยงในต่ างประเทศ วัฒ นธรรม ประเพณี การต้อนรั บผูม้ าเยือน การให้ข ้อมู ลแก่ นักท่ องเที่ ยว
กาหนดการเดิ นทาง การให้ขอ้ มูลข่ าวสารการท่ องเที่ ยว การอ่านป้ ายประกาศ สัญลักษณ์ กฎระเบี ยบตามแหล่ง
ท่ อ งเที่ ยว การกรอกข้อมู ลต่ าง ๆ ในแบบฟอร์ ม ธุ ร กิ จการท่ องเที่ ย ว การใช้ภ าษาตามมารยาททางสั งคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้พจนานุ กรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและ
ฝึ กฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจการท่องเที่ยวจากแหล่งสื่ อที่หลากหลาย
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2000-1215
ภาษาอังกฤษสาหรับงานโรงแรม
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจการโรงแรม
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดู การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรมจากสื่ อโสตทัศน์
2. อ่านเรื่ อง ข้อความ สัญลักษณ์ เครื่ องหมาย ป้ายประกาศ ป้ายเตือนเกี่ยวกับงานโรงแรม
3. พูดโต้ตอบให้ขอ้ มูล การบริ การลูกค้าในงานโรงแรม
4. เขียนให้ขอ้ มูล และกรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานโรงแรม
5. ใช้คาศัพท์เทคนิคเกี่ยวกับการโรงแรม
6. การใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
7. ใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บ ค้น ความก้า วหน้า ในงานโรงแรมและฝึ กฝนการใช้ภ าษาอัง กฤษ
พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง-ดู พูด อ่าน เขี ยนเรื่ องทัว่ ไปเกี่ยวกับงานโรงแรม การโต้ตอบให้บริ การแก่ลูกค้า
การให้ขอ้ มูล การแนะนา การต้อนรับ การจองห้องพัก การจัดเลี้ยง การแนะนาสถานที่ท่องเที่ยว สิ่ งบันเทิง อาหาร
เครื่ องดื่ม เทศกาลทางวัฒนธรรม การอ่านเรื่ อง ข้อความ คาสัง่ สัญลักษณ์ เครื่ องหมาย ป้ายประกาศ ป้ ายเตือนที่ใช้
ในโรงแรม การกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ เกี่ ยวกับงานโรงแรม การใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา การใช้พจนานุ กรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการใช้
ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจการโรงแรมจากแหล่งสื่ อที่หลากหลาย
2000-1216
ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการด้ านสุ ขภาพ
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจบริ การด้านสุ ขภาพ
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานบริ การด้านสุ ขภาพจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบให้ขอ้ มูล สาธิ ต นาเสนอ ในงานการบริ การด้านสุ ขภาพ
3. อ่านเรื่ อง ข้อความเกี่ยวกับงานบริ การด้านสุ ขภาพ
4. เขียนให้ขอ้ มูลและบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับงานบริ การด้านสุ ขภาพ
5. กรอกแบบฟอร์ม เกี่ยวกับการบริ การด้านสุ ขภาพ
6. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานบริ การด้านสุ ขภาพ
7. ใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศสื บ ค้น ความก้าวหน้าในงานธุ รกิ จบริ การด้านสุ ข ภาพและฝึ กฝนการใช้
ภาษาอังกฤษ พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับ การฟั ง-ดู พูด อ่าน เขี ยนเกี่ ยวกับงานบริ การด้านสุ ขภาพ การโต้ตอบให้บริ การแก่ลูกค้า
การให้และขอข้อมูล การซักถามประวัติ การให้คาแนะนาเกี่ยวกับสุ ขภาพและยารักษาโรค การนัดหมาย การอ่าน
เรื่ อง ข้อความ การใช้คาศัพท์เฉพาะในงานบริ การด้านสุ ขภาพ การกรอกแบบฟอร์ ม การบันทึ กข้อ มูล การใช้
พจนานุ กรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งสื่ อที่ หลากหลายสื บค้นและฝึ กฝนการ
ฟัง พูด อ่านและเขียนในงานบริ การสุ ขภาพ
2000-1217
ภาษาอังกฤษธุรกิจสปา
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจสปา
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว การสนทนาสถาการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานธุรกิจสปาจากสื่ อโสตทัศน์
2. อ่านเรื่ อง ข้อความเกี่ยวกับธุรกิจสปา
3. พูดโต้ตอบให้ขอ้ มูล การบริ การ สาธิ ต ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานสปา
4. เขียนบันทึกข้อมูล การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจสปา
5. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานสปา
6. ใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บ ค้น ความก้าวหน้า ในงานธุ ร กิ จสปาและฝึ กฝนการใช้ภ าษาอังกฤษ
พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง-ดู พูด อ่าน เขี ยนเกี่ ยวกับงานสปา การโต้ตอบให้บริ การแก่ ลูกค้า การให้และ
ขอข้อมูล การสอบถาม การให้คาแนะนา การชาระเงิน การอ่านเรื่ อง ข้อความ การใช้คาศัพท์เฉพาะในงานสปา
การกรอกแบบฟอร์ ม บันทึ กข้อมูล การใช้พจนานุ กรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งสื่ อที่หลากหลายสื บค้นและฝึ กฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสปา
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2000-1218
ภาษาอังกฤษสาหรับการขาย
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการขาย
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานธุรกิจการขายจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดให้ขอ้ มูล การนาเสนองาน สาธิ ตผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานธุรกิจการขาย
3. การสนทนาทางโทรศัพท์
4. อ่านข้อความ ฉลาก ผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับธุรกิจการขาย
5. เขียนให้ขอ้ มูลสิ นค้าและบริ การเกี่ยวกับธุรกิจการขาย
6. เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce)
7. เขียนบันทึกย่อ ข้อความสั้นๆ และกรอกแบบฟอร์มต่างๆ
8. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานการขาย
9. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นความก้าวหน้าในงานการขายและฝึ กฝนการใช้ภาษาอังกฤษในธุ รกิ จ
การขายและแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟัง-ดู พูด อ่าน เขียนสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับธุ รกิจการขาย การนัดหมาย การติดต่อ
ทางโทรศัพท์ การสาธิ ตผลิตภัณฑ์ การนาเสนอผลิตภัณฑ์ การอ่านฉลากผลิตภัณ ฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ เครื่ องหมาย
การค้า รายการสิ นค้า พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ การเขียนบันทึกย่อ/ข้อความ
สั้น ๆ กรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื บค้นและ
ฝึ กฝนการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจการขาย พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
2000-1219
ภาษาอังกฤษสาหรับงานบัญชี
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานบัญชี
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. อ่านเรื่ อง ข้อความเกี่ยวกับงานบัญชี
2. เขียนให้ขอ้ มูลและการบันทึกรายงานเกี่ยวกับงานบัญชี
3. เขียนจดหมาย บันทึกย่อข้อความสั้นๆ
4. กรอกข้อมูลทางบัญชี
5. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานบัญชี
6. ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการใช้ภ าษาอังกฤษในงานบัญ ชี พร้ อมแสดงหลักฐาน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การอ่านและเขียนเกี่ยวกับงานบัญชี การใช้คาศัพท์เทคนิคในงานบัญชี การบันทึกรายงาน
ทางบัญชี ประเภทต่าง ๆ การลงบัญชี อย่างง่าย ๆ การเขียนจดหมาย บันทึกย่อ/ข้อความสั้น ๆ การกรอกข้อมูลใน
แบบฟอร์ มทางบัญชี การใช้พจนานุ กรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝน
การใช้ภาษาอังกฤษในงานบัญชี พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
2000-1220
ภาษาอังกฤษสาหรับงานคหกรรม
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานคหกรรม
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว การสนทนา การสาธิ ตการปฏิบตั ิงานคหกรรมจากสื่ อโสตทัศน์
2. สนทนาให้ขอ้ มูล การบริ การในงานคหกรรม
3. สาธิ ตการปฏิบตั ิงานและนาเสนอผลงานเกี่ยวกับงานคหกรรม
4. อ่านคู่มือ และขั้นตอนการปฏิบตั ิงานอาชีพด้านคหกรรม
5. อ่านเครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ตาราง แผนภาพเกี่ยวกับงานคหกรรม
6. เขียนให้ขอ้ มูล ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานคหกรรม
7. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานคหกรรม
8. ใช้เทคโนโลยีสืบ ค้นความก้าวหน้าในงานคหกรรม และฝึ กฝนภาษาอังกฤษ พร้อมแสดงหลักฐาน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียนในงานคหกรรม การพูดโต้ตอบ การบรรยาย สาธิ ตการปฏิบตั ิงาน
การแสดงความคิ ดเห็น การเสนอ/ให้ขอ้ มูล การบริ การงานจ้าง การใช้คาศัพท์เทคนิ ค การอ่านคู่ มือเครื่ องมื อ
อุปกรณ์ เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ตาราง แผนภาพ การเขี ยนข้อความสั้น ๆ การถ่ายโอนคาศัพท์เทคนิ คมาเขี ยน
เป็ นประโยคและข้อความสั้น ๆ การใช้พจนานุ กรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะทางภาษาด้วยตนเองและแสวงหาความรู ้จากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
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2000-1221
ภาษาอังกฤษสาหรับการออกแบบเสื้ อผ้ า
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานออกแบบเสื้ อผ้า
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว การสาธิ ตการปฏิบตั ิงานด้านการออกแบบเสื้ อผ้าจากสื่ อโสตทัศน์
2. อ่านเรื่ องราวแบบเสื้ อต่าง ๆ คู่มือปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการออกแบบเสื้ อผ้า
3. พูดสาธิ ต นาเสนอผลงานเกี่ยวกับการออกแบบเสื้ อผ้า
4. เขียนให้ขอ้ มูลผลงานการออกแบบเสื้ อผ้า
5. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานออกแบบเสื่ อผ้า
6. ใช้เทคโนโลยี สื บ ค้น ความก้า วหน้าในงานออกแบบเสื้ อ ผ้าและฝึ กฝนภาษาอังกฤษ พร้ อมแสดง
หลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิ เกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียนงานออกแบบเสื้ อผ้าทั้งในและต่างประเทศ การโต้ตอบ ให้ขอ้ มูล
การสาธิ ตขั้นตอนการปฏิบตั ิงานออกแบบเสื้ อผ้า การแสดงความคิดเห็นการแนะนา การใช้คาศัพท์เทคนิค การอ่าน
แบบเสื้ อ คู่ มือ เครื่ องมื อ อุปกรณ์ เครื่ องหมาย สัญ ลักษณ์ ตาราง แผนภาพ การเขี ยนข้อความ การถ่ ายโอน
คาศัพ ท์เทคนิ ค มาเขี ยนเป็ นประโยคและข้อความ การใช้พ จนานุ กรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การแสวงหาความรู ้จากแหล่ง การเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-1222
ภาษาอังกฤษสาหรับงานเสริมสวย
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานเสริ มสวย
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว การสนทนา การสาธิ ต การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานเสริ มสวยจากสื่ อโสตทัศน์
2. อ่านคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานเสริ มสวย
3. อ่านเครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ฉลากผลิตภัณฑ์ ตาราง แผนภาพในงานเสริ มสวย
4. สาธิ ตขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและนาเสนอผลงานเกี่ยวกับการบริ การเสริ มสวย
5. เขียนข้อความ ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเสริ มสวยสั้น ๆ
6. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานเสริ มสวย
7. ใช้เทคโนโลยีสืบค้นความก้าวหน้าในงานเสริ มสวย และ ฝึ กฝนภาษาอังกฤษ พร้อมแสดงหลักฐาน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หมวดวิชาทักษะชีวติ

40
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขี ยนในงานเสริ มสวยทั้งในและต่างประเทศ การแต่งหน้า เครื่ องสาอาง
แบบทรงผม การโต้ตอบ การต้อนรับ การเสนอ/ให้ขอ้ มูล การแสดงความคิดเห็น การสาธิ ต ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
เสริ มสวย การใช้คาศัพท์เทคนิ ค การอ่านคู่มือ เครื่ องมือ อุปกรณ์ เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ฉลากผลิตภัณฑ์ ตาราง
แผนภาพ การถ่ ายโอนคาศัพ ท์เทคนิ คมาเขี ยนเป็ นประโยคและข้อความสั้น ๆ การใช้พ จนานุ กรมและ Online
dictionary การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศพั ฒ นาทั ก ษะทางภาษาด้ ว ยตนเองและการแสวงหาความรู ้ จ าก
แหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-1223
ภาษาอังกฤษสาหรับศิลปะการประกอบอาหาร
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการประกอบอาหาร
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟั ง-ดู เรื่ อ งราว การสนทนา การสาธิ ต ขั้น ตอนการปฏิ บ ัติ งานเกี่ ยวกับ ศิ ลปะการประกอบอาหาร
จากสื่ อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบให้ขอ้ มูล แสดงความคิดเห็น
3. นาเสนอ สาธิ ตขั้นตอนการประกอบอาหาร
4. อ่านเรื่ อง ตารับอาหาร ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับศิลปะการประกอบอาหาร
5. เขียนให้ขอ้ มูล ขั้นตอนการประกอบอาหาร
6. ใช้คาศัพท์เทคนิคในการประกอบอาหาร
7. ใช้ เทคโนโลยี สื บ ค้น ความก้า วหน้ า ในงานศิ ล ปะการประกอบอาหารและฝึ กฝนภาษาอัง กฤษ
พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บัติเกี่ ยวกับ การฟั ง พู ด อ่าน เขี ยน ในงานประกอบอาหาร การพู ด โต้ต อบ การให้แ ละขอข้อมู ล
การแสดงความคิ ด เห็ น การเสนอ/ให้ข ้อมู ล การสาธิ ต การอ่ านต ารั บ อาหาร คู่ มือการใช้อุป กรณ์ เครื่ องมื อ
ส่ วนประกอบการประกอบอาหาร การใช้คาศัพท์เทคนิ ค เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ตาราง แผนภาพ การถ่ายโอน
คาศัพท์เทคนิคมาเขียนเป็ นประโยคและข้อความสั้น ๆ การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การแสวงหาความรู ้ ข้อมูลในงานอาหารและการใช้เทคโนโลยีใหม่
ด้านการประกอบอาหารทั้งในและต่างประเทศจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
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2000-1224
ภาษาอังกฤษสาหรับการประกอบอาหารไทย
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการประกอบอาหารไทย
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว การสนทนา การสาธิ ต ขั้นตอนการประกอบอาหารไทยจากสื่ อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับอาหารไทย
3. สาธิ ต บรรยายเกี่ยวกับการประกอบอาหารไทย
4. อ่านตารับอาหาร เทคนิคและขั้นตอนการประกอบอาหารไทย
5. เขียนตารับอาหาร ขั้นตอนการประกอบอาหารไทย
6. ใช้คาศัพท์เทคนิคในการประกอบอาหารไทย
7. ใช้เทคโนโลยี สื บ ค้น ความก้า วหน้า ในงานประกอบอาหารไทย และฝึ กฝนภาษาอังกฤษในงาน
ประกอบอาหารไทย พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขี ยน ในงานประกอบอาหารไทย การพูดโต้ตอบ แสดงความคิ ดเห็ น
การขอและให้ขอ้ มูล การบรรยาย สาธิ ตการประกอบอาหาร การใช้คาศัพท์เทคนิ ค การอ่านตารับอาหาร เทคนิ ค
และเคล็ดลับ (cooking tips) อุปกรณ์ เครื่ องมือ สัญลักษณ์ ตาราง รู ปภาพ การถ่ายโอนคาศัพท์เทคนิ คมาเขียน
เป็ นประโยคและข้อความ การใช้พจนานุ กรมและ Online dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ทางภาษาด้วยตนเองและการแสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-1225
ภาษาอังกฤษสาหรับงานศิลปะและการออกแบบ
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานศิลปะและการออกแบบ
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟั ง-ดู เรื่ อ งราว การสนทนา การน าเสนอ ขั้น ตอนการปฏิ บัติ งานเกี่ ย วกับ ศิ ล ปะและการออกแบบ
จากสื่ อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบให้ขอ้ มูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานศิลปะและการออกแบบ
3. อ่านคู่มือ เรื่ องราวเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ
4. บรรยาย สาธิ ตขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน นาเสนองานศิลปะและการออกแบบ
5. เขียนให้ขอ้ มูล บรรยายเกี่ยวกับงานศิลปะและการออกแบบ
6. ใช้คาศัพท์เทคนิคในงานศิลปะและการออกแบบ
7. ใช้เทคโนโลยีสืบค้นความก้าวหน้าในงานศิ ลปะแขนงต่าง ๆ และ ฝึ กฝนภาษาอังกฤษเกี่ ยวกับศิ ลปะ
และการออกแบบ พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง พู ด อ่าน เขี ยนเกี่ ยวกับศิ ลปะและการออกแบบ การใช้ศพั ท์เทคนิ คพื้ นฐาน สี
ขนาด สั ด ส่ วน ประเภทของงานศิ ลปะ การอ่ านคู่ มื อ เครื่ อ งหมาย สั ญ ลักษณ์ ตาราง แผนภาพ การโต้ตอบ
ให้ขอ้ มูล การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู ้สึก การบรรยาย สาธิ ต ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การนาเสนอเรื่ องราว
กิ จกรรมงานศิ ลปะ การใช้พ จนานุ กรมและ Online dictionary การเลื อกใช้สื่ อเทคโนโลยีเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเองและการสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-1226
ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนในงานอาชีพเกษตร
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเกษตรจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานเกษตร
3. อ่านคู่มือปฏิบตั ิงาน กฎระเบียบ ฉลาก ป้ายต่าง ๆ สื่ อสิ่ งพิมพ์ในงานเกษตร
4. อ่านแผนภาพ แผนภูมิเกี่ยวกับงานเกษตร
5. เขียนบันทึกสั้น ๆ กรอกแบบฟอร์มการปฏิบตั ิงานเกษตร
6. นาเสนอผลงานหรื อสาธิ ตขั้นตอนปฏิบตั ิงานเกษตร
7. ใช้ศพั ท์เทคนิคในงานเกษตร
8. ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศสื บค้นความก้าวหน้าในงานเกษตรแขนงต่ าง ๆ และฝึ กฝนภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพเกษตรพร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง-ดู พูด อ่าน และเขี ยนสถานการณ์ ต่าง ๆ ในงานเกษตร การสาธิ ต การนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ การแปรรู ปผลิตภัณฑ์เกษตร การใช้เทคโนโลยีการเกษตร การอ่านข้อมูลจากสื่ อสิ่ งพิมพ์
ฉลาก ป้ ายเตือน ความปลอดภัย คู่มือการปฏิบตั ิงาน กฎระเบียบ แบบฟอร์ มต่าง ๆ ตาราง แผนภาพ แผนภูมิทาง
การเกษตร การเขี ยนบันทึ กย่อ การกรอกแบบฟอร์ ม การใช้สื่อเทคโนโลยีเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และ
สื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
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2000-1227
ภาษาอังกฤษเพื่อการประมง
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนในงานอาชีพประมง
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราว ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานประมงจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานประมง
3. อ่านคู่มือปฏิบตั ิงาน กฎระเบียบ ฉลาก ป้ายต่าง ๆ สื่ อสิ่ งพิมพ์ในงานประมง
4. อ่านแผนภาพ แผนภูมิเกี่ยวกับงานประมง
5. เขียนบันทึกสั้น กรอกแบบฟอร์มการปฏิบตั ิงาน
6. นาเสนอผลงานหรื อสาธิ ตขั้นตอนปฏิบตั ิงาน
7. ใช้ศพั ท์เทคนิคในงานประมง
8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นความก้าวหน้าในงานประมงประเภทต่าง ๆ และฝึ กฝนภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพเกษตรพร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง-ดู พูด อ่านและเขี ยน การใช้ศพั ท์เทคนิ คพื้ นฐานในงานประมง การพูดโต้ตอบ
และให้ข ้อ มู ล การสาธิ ต น าเสนอ การแปรรู ปผลิ ต ภัณ ฑ์ การใช้เทคโนโลยี ประมง การอ่ านคู่ มือ กฎระเบี ย บ
แบบฟอร์ ม การปฏิ บัติ งาน ตาราง แผนภาพ แผนภู มิ ฉลาก ป้ า ยเตื อนความปลอดภัย การเขี ย นบัน ทึ กย่ อ
การกรอกแบบฟอร์ม การใช้สื่อเทคโนโลยีพฒั นาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง และสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้
ที่หลากหลาย
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
2000-1301
วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะชีวติ
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับหน่ วยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ ไฟฟ้ า อะตอมและธาตุ สารและ
ปฏิกิริยาเคมี การรักษาดุลยภาพของสิ่ งมีชีวิตและระบบนิเวศ
2. มี ทักษะเกี่ ยวกับ การใช้เครื่ องมื อวัด ปริ มาณทางฟิ สิ กส์ การทดลองแหล่ งกาเนิ ดไฟฟ้ า วงจรไฟฟ้ า
การคานวณค่าไฟฟ้า การทดลองปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจาวันและงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสยั ที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับปริ มาณทางฟิ สิ กส์ แรงและการเคลื่อนที่
2. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน
3. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับสารเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
4. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิ่ งมีชีวิตและระบบนิเวศ
5. แสดงความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่ วยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่
ไฟฟ้ าในชี วิตประจาวัน นาโนเทคโนโลยี โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารและการเปลี่ยนแปลง
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจาวัน การรักษาดุลยภาพของสิ่ งมีชีวิตและระบบนิเวศ
2000-1302
วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาอาชีพช่ างอุตสาหกรรม
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ปริ มาณทางฟิ สิ กส์ เวกเตอร์ แรง สมดุลของวัตถุ การเคลื่อนที่ งาน กาลัง พลังงาน คลื่น
2. มีทกั ษะการคานวณ การทดลอง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจาวัน
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสยั ที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับปริ มาณทางฟิ สิ กส์ แรง สมดุลของวัตถุและการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
2. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทางานของคลื่น และพลังงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ปริ มาณทางฟิ สิ กส์และเวกเตอร์ แรง การรวมแรงและการแยกแรง การสมดุล
ของวัตถุ การเคลื่อนที่ แนวเส้นตรง การเคลื่อนที่ แบบโปรเจคไทล์ การเคลื่อนที่ แบบวงกลม การเคลื่อนที่ แบบ
ฮาร์โมนิกอย่างง่าย งาน กาลังและพลังงาน คลื่นและสมบัติของคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
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2000-1303
วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับพันธุ กรรม ความหลากหลายทางชี วภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรี ย ์
ในอาหาร ปิ โตรเลียมและผลิตภัณฑ์ ยางและพอลิเมอร์ สารชี วโมเลกุลในอาหาร คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
พลังงานนิวเคลียร์
2. มีทกั ษะการคานวณหาโอกาสของลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุ กรรม การจาแนกสิ่ งมีชีวิต การทดลอง
จุ ลิ น ทรี ย ์ในอาหาร การเลื อ กใช้เทคโนโลยี ชี ว ภาพ การทดลองสมบัติ ข องสารไฮโดรคาร์ บ อน
การทดสอบสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ การทดสอบสารชี วโมเลกุลในอาหาร การวิเคราะห์ผล
ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อมนุษย์ และพลังงานนิวเคลียร์
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และกิจนิสยั ที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทางพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพและจุลินทรี ยใ์ นอาหาร
2. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับปิ โตรเคมีและผลิตภัณฑ์
3. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุลของอาหาร
4. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
5. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการของพลังงานนิวเคลียร์
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การถ่ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม ความหลากหลายทางชี ว ภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรี ยใ์ นอาหาร ปิ โตรเลียมและผลิ ตภัณฑ์ ยางและพอลิเมอร์ สารชี วโมเลกุลในอาหาร
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์ต่อการดารงชีวิต
2000-1304
วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีในงานอาชีพ พอลิเมอร์ แสงและการมองเห็น ความร้อน
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการทดลองเรื่ องสารละลาย การทดสอบสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ การทดลอง
สมบัติของคลื่นแสง และผลของความร้อนต่อวัตถุ
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสยั ที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับสารเคมีในงานอาชีพ
2. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการของแสงและความร้อน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับ สารละลาย คอลลอยด์อีมลั ชัน่ สารเคมีในงานอาชี พ พอลิเมอร์ การเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ แสงและการมองเห็น ความร้อน อุณหภูมิและผลของความร้อนต่อวัตถุ
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2000-1305
วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ ของเซลล์พื ช เซลล์สัตว์ ระบบต่ าง ๆ ของพื ชและสัตว์ การถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ และวิวฒั นาการของสิ่ งมีชีวิต
2. มี ทักษะเกี่ ยวกับ โครงสร้ าง และองค์ประกอบของเซลล์พื ช เซลล์สัตว์ ทดลองเกี่ ย วกับโครงสร้ าง
องค์ป ระกอบ และการทางานของอวัยวะของระบบต่ างๆ ของพื ช และสัตว์ คานวณหาโอกาสของ
ลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม และการจาแนกสิ่ งมีชีวิต
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และกิจนิสยั ที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ และปฏิบตั ิเกี่ยวกับ เซลล์ พันธุกรรม และวิวฒั นาการของสิ่ งมีชีวิต
2. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับองค์ประกอบ และการทางานของอวัยวะของระบบต่าง ๆ ของพืชและ
สัตว์ คานวณหาโอกาสของลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม และจาแนกสิ่ งมีชีวิต
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ โครงสร้าง หน้าที่ องค์ประกอบของเซลล์พืช เซลล์สัตว์ ระบบต่าง ๆ ของพื ช
และสัตว์และการทางาน การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม ความหลากหลายทางชี วภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและ
วิวฒั นาการของสิ่ งมีชีวิต
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร์
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ และความเข้าใจเกี่ ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และ
ขั้นตอนการทางานโครงงานวิทยาศาสตร์
2. มี ทักษะเกี่ ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และขั้นตอนการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสยั ที่ดีในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. แสดงความรู ้และปฏิบตั ิข้ นั ตอนการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และขั้นตอนการทา
โครงงานวิทยาศาสตร์
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
2000-1401
คณิตศาสตร์ พื้นฐาน
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจ เกิ ดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับอัตราส่ วน สัดส่ วน ร้อยละ การแปรผัน สถิติเบื้องต้น
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง และการวัดการกระจายของข้อมูล
2. มีทกั ษะกระบวนการคิ ดและนาวิธีการแก้ปัญหาเรื่ อง อัตราส่ วน สัดส่ วน ร้ อ ยละ การแปรผัน สถิ ติ
เบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. มีเจตคติที่ดีในการเรี ยนรู ้ อัตราส่ วน สัดส่ วน ร้ อยละ การแปรผัน สถิติเบื้องต้น การวัดแนวโน้ม
เข้าสู่ ส่วนกลาง และการวัดการกระจายของข้อมูล
สมรรถนะรายวิชา
1. ดาเนินการและประยุกต์ใช้เกี่ยวกับอัตราส่ วน สัดส่ วน และร้อยละในวิชาชีพ
2. ดาเนินการและประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการแปรผันในวิชาชีพ
3. สารวจและจัดหมวดหมู่ขอ้ มูลอย่างง่าย
4. เลือกใช้ค่ากลางของข้อมูลที่เหมาะสมกับข้อมูลที่กาหนด
5. วิเคราะห์ตาแหน่งของข้อมูล และการวัดการกระจายของข้อมูลจากข้อมูลที่กาหนด
6. ใช้ขอ้ มูลข่าวสาร ค่าสถิติ และค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการตัดสิ นใจ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ทักษะการคิ ดคานวณ การแก้ปัญหาเรื่ องอัตราส่ วน สัดส่ วน ร้ อยละ การแปรผัน สถิติ
เบื้ อ งต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่ วนกลาง การวัด การกระจายของข้อมู ล และฝึ กปฏิ บัติ ในการเลื อกใช้ค่ าสถิ ติ
ที่ เหมาะสมกับข้อมูล
2000-1402
คณิตศาสตร์ พื้นฐานอาชีพ
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจ เกิ ดความคิ ดรวบยอดเกี่ ยวกับ สมการเชิ งเส้น ระบบสมการเชิ งเส้น สมการ
กาลังสองตัวแปรเดียว เลขยกกาลัง ลอการิ ทึม พื้นที่และปริ มาตร
2. มีทกั ษะกระบวนการคิ ดและนาวิ ธีการแก้ปัญหาเรื่ อง สมการเชิ งเส้น ระบบสมการเชิ งเส้น สมการ
กาลังสองตัวแปรเดียว เลขยกกาลัง ลอการิ ทึม พื้นที่ ปริ มาตร ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มี เจตคติ ที่ ดี ในการเรี ย นรู ้ สมการเชิ งเส้ น ระบบสมการเชิ งเส้ น สมการก าลังสองตัวแปรเดี ย ว
เลขยกกาลัง ลอการิ ทึม พื้นที่ และปริ มาตร
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สมรรถนะรายวิชา
1. นาความรู ้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในสถานการณ์จริ ง
หรื อปัญหาที่กาหนด
2. นาความรู ้เกี่ยวกับสมการกาลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในสถานการณ์หรื อปัญหาที่กาหนด
3. ดาเนินการเกี่ยวกับจานวนจริ งที่อยูใ่ นรู ปเลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็ นจานวนตรรกยะ
4. ดาเนินการเกี่ยวกับจานวนจริ งที่อยูใ่ นรู ปลอการิ ทึม
5. วัดและเปรี ยบเทียบความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริ มาตรในหน่วยมาตราวัดต่าง ๆ
6. ใช้ความรู ้เกี่ยวกับความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริ มาตร แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ทักษะการคิ ดค านวณ การแก้ปัญหาเรื่ องสมการเชิ งเส้น ระบบสมการเชิ งเส้น สมการ
กาลังสองตัวแปรเดียว เลขยกกาลัง ลอการิ ทึม พื้นที่และปริ มาตร
2000-1403

คณิตศาสตร์ อุตสาหกรรม 1
2-0-2
(สาหรับประเภทวิชาอุตสาหกรรม ยกเว้น สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับมุมและการวัดมุม อัตราส่ วนตรี โกณมิติ ตรี โกณมิติ
ของวงกลมหนึ่งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริ กซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม
2. มีทกั ษะกระบวนการคิดและนาวิธีการแก้ปัญหาเรื่ อง มุมและการวัดมุม อัตราส่ วนตรี โกณมิติ ตรี โกณมิติของวงกลม
หนึ่งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริ กซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติ ที่ดีในการเรี ยนรู ้มุมและการวัดมุม อัตราส่ วนตรี โกณมิติ ตรี โกณมิติของวงกลมหนึ่ งหน่ วย
กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริ กซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม
สมรรถนะรายวิชา
1. คาดคะเนระยะทางและความสู งโดยใช้อตั ราส่ วนตรี โกณมิติของมุมที่กาหนด
2. ประยุกต์การวัด โดยใช้ความรู ้เรื่ อง อัตราส่ วนตรี โกณมิติ
3. ดาเนินการและคานวณเกี่ยวกับฟังก์ชนั ตรี โกณมิติ
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้เกี่ยวกับเมทริ กซ์ และการคานวณค่าดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริ กซ์
5. ใช้ความรู ้และทักษะเกี่ยวกับดีเทอร์มิแนนต์หาคาตอบของระบบสมการเชิงเส้น
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ทัก ษะการคิ ด ค านวณ การแก้ปั ญ หาเรื่ อ งมุ ม และการวัด มุ ม อัต ราส่ ว นตรี โ กณมิ ติ
ตรี โกณมิติของวงกลมหนึ่ งหน่ วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริ กซ์ ดี เทอร์ มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม และ
ประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น
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2000-1404

คณิตศาสตร์ อุตสาหกรรม 2
2-0-2
(สาหรับประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจ เกิ ด ความคิ ด รวบยอดเกี่ ย วกับ มุ ม และการวัด มุ ม อัต ราส่ ว นตรี โ กณมิ ติ
ตรี โกณมิ ติ ข องวงกลมหนึ่ งหน่ ว ย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จ านวนเชิ ง ซ้ อ น เมทริ กซ์
ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม และประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิ งเส้น
2. มี ท ัก ษะกระบวนการคิ ด และน าวิ ธี ก ารแก้ปั ญ หาเรื่ อ ง มุ ม และการวัด มุ ม อัต ราส่ ว นตรี โ กณมิ ติ
ตรี โกณมิ ติ ข องวงกลมหนึ่ งหน่ ว ย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จ านวนเชิ ง ซ้ อ น เมทริ กซ์
ดีเทอร์ มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม และประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิ งเส้น
ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรี ยนรู ้ มุมและการวัดมุม อัตราส่ วนตรี โกณมิติ ตรี โกณมิติของวงกลมหนึ่ งหน่ วย
กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จานวนเชิ งซ้อน เมทริ ก ซ์ ดี เทอร์ มิแ นนต์ไ ม่ เกิ น อัน ดับสาม และ
ประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น
สมรรถนะรายวิชา
1. คาดคะเนระยะทางและความสู งโดยใช้ความรู ้เรื่ องอัตราส่ วนตรี โกณมิติของมุมที่กาหนด
2. ประยุกต์การวัด โดยใช้ความรู ้เรื่ อง อัตราส่ วนตรี โกณมิติ
3. ดาเนินการและคานวณเกี่ยวกับฟังก์ชนั ตรี โกณมิติ
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้เกี่ยวกับเมทริ กซ์ และการคานวณค่าดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริ กซ์
5. ใช้ความรู ้และทักษะเกี่ยวกับดีเทอร์มิแนนต์หาคาตอบของระบบสมการเชิงเส้น
6. ดาเนินการ และประยุกต์ใช้ จานวนเชิงซ้อนในรู ปพิกดั ฉากและพิกดั เชิงขั้วในงานอาชีพ
7. ประยุกต์ใช้จานวนเชิงซ้อนที่อยูใ่ นรู ปเลขยกกาลังและรู ปกรณฑ์ในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคานวณ แก้ปัญหา เรื่ องมุมและการวัดมุม อัตราส่ วนตรี โกณมิติ ตรี โกณมิติ
ของวงกลมหนึ่ งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จานวนเชิ งซ้อน เมทริ กซ์ ดีเทอร์ มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม
และประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น
2000-1405

เรขาคณิตวิเคราะห์ และแคลคูลสั เบื้องต้ น
2-0-2
(สาหรับประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ และประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขางานช่างเกษตร)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจ เกิ ดความคิ ดรวบยอดเกี่ ยวกับ เส้นตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ ฟั งก์ชัน
ลิมิต อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิ ตและอินทิกรัลฟังก์ชนั พีชคณิ ต
2. มี ทกั ษะกระบวนการคิ ดและนาวิธีการแก้ปั ญหาเรื่ อง เส้นตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ ฟั งก์ชัน ลิ มิต
อนุพนั ธ์ของฟั งก์ชนั พีชคณิ ต อินทิกรัลฟังก์ชนั พีชคณิ ต ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติ ที่ดีในการเรี ยนรู ้ เส้นตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ ฟั งก์ชนั ลิมิต อนุ พนั ธ์ของฟั งก์ชนั
พีชคณิ ต และอินทิกรัลฟังก์ชนั พีชคณิ ต
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สมรรถนะรายวิชา
1. ดาเนินการเกี่ยวกับเส้นตรงระยะห่างและสมการเส้นตรง
2. ดาเนินการ และประยุกต์ความรู ้และทักษะเกี่ยวกับภาคตัดกรวย ภาคตัดกรวยในงานอาชีพ
3. ดาเนินการ และประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์และฟังก์ชนั ในรู ปต่าง ๆ ในสถานการณ์หรื อปัญหาที่กาหนด
4. ดาเนินการเกี่ยวกับลิมิตของฟังก์ชนั อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิ ต และอินทิกรัลฟังก์ชนั พีชคณิ ต
5. ประยุกต์ความรู ้และทักษะเกี่ยวกับแคลคูลสั ในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ ทักษะการคิ ดคานวณ การแก้ปัญหาเรื่ องเส้นตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ ฟั งก์ชนั ลิมิต
อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิ ต และอินทิกรัลฟังก์ชนั พีชคณิ ต
2000-1406
คณิตศาสตร์ พาณิชยกรรม
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ บาเหน็จ หุน้ ตัว๋ เงิน ค่าจ้าง ค่าเสื่ อมราคา ดัชนีราคา
ตั้งราคาขาย การซื้ อขายในระบบผ่อนชาระ ดอกเบี้ย และความน่าจะเป็ นเบื้องต้น
2. มีทกั ษะกระบวนการคิ ดและนาวิธีการแก้ปัญหาเรื่ องบาเหน็จ หุ ้น ตัว๋ เงิ น ค่ าจ้าง ค่าเสื่ อมราคา ดัชนี
ราคา ตั้งราคาขาย การซื้ อขายในระบบผ่อนชาระ ดอกเบี้ ย และความน่ าจะเป็ นเบื้ องต้น ประยุกต์ใช้
ในวิชาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรี ยนรู ้ บาเหน็จ หุ น้ ตัว๋ เงิน ค่าจ้าง ค่าเสื่ อมราคา ดัชนี ราคา ตั้งราคาขาย การซื้ อขาย
ในระบบผ่อนชาระ ดอกเบี้ย และความน่าจะเป็ นเบื้องต้น
สมรรถนะรายวิชา
1. ประยุก ต์ใช้เกี่ ย วกับ อัต ราส่ ว น สั ด ส่ ว น และร้ อ ยละ ในการค านวณ บ าเหน็ จ หุ ้ น ตั๋ว เงิ น ค่ า จ้า ง
ค่าเสื่ อมราคา ดัชนีราคา ตั้งราคาขาย การซื้ อขายในระบบผ่อนชาระ ดอกเบี้ย
2. ดาเนินการความน่าจะเป็ นเบื้องต้น และนาผลไปใช้ในการคาดการณ์
3. นาความรู ้เกี่ยวกับความน่าจะเป็ น ใช้ในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคานวณ แก้ปัญหาเรื่ องบาเหน็จ หุน้ ตัว๋ เงิน ค่าจ้าง ค่าเสื่ อมราคา ดัชนีราคา
ตั้งราคาขาย การซื้ อขายในระบบผ่อนชาระ ดอกเบี้ย และความน่าจะเป็ นเบื้องต้น
2000-1407

คณิตศาสตร์ เพื่อการออกแบบ
2-0-2
(สาหรับประเภทวิชาศิลปกรรมและประเภทวิชาคหกรรม)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ค วามรู ้ ความเข้าใจ เกิ ด ความคิ ด รวบยอดเกี่ ยวกับ จานวนธรรมชาติ พื้ น ที่ พื้ น ที่ ผิ ว ปริ มาตร
เส้นตรงบนระนาบ รู ปเรขาคณิ ต และรู ปทรงเรขาคณิ ต
2. มี ทักษะกระบวนการคิ ด และนาวิธีการแก้ปั ญ หาเรื่ อง จานวนธรรมชาติ พื้ น ที่ พื้ น ที่ ผิ ว ปริ มาตร
เส้นตรงบนระนาบ รู ปเรขาคณิ ต รู ปทรงเรขาคณิ ต ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรี ยนรู ้ จานวนธรรมชาติ พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริ มาตร เส้นตรงบนระนาบ รู ปเรขาคณิ ต
และรู ปทรงเรขาคณิ ต
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สมรรถนะรายวิชา
1. ประมาณค่า ความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิวและปริ มาตร ในหน่วย มาตราวัดต่าง ๆ
2. วัดและเปรี ยบเทียบความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิวและปริ มาตร ในหน่วยมาตราวัดต่าง ๆ
3. ใช้ความรู ้เกี่ยวกับความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิวและปริ มาตร แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
4. แก้ปัญหาเกี่ยวกับรู ปเรขาคณิ ต และรู ปทรงเรขาคณิ ต
5. ขยายส่ วนและย่อส่ วนของภาพจากของจริ ง
6. ประยุกต์ความรู ้เกี่ยวกับเส้นตรง ระนาบ รู ปเรขาคณิ ตและรู ปทรง เรขาคณิ ตในการออกแบบลวดลาย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิ ดคานวณ ฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบ โดยใช้ความรู ้เรื่ อง จานวนธรรมชาติ
พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริ มาตร เส้นตรงบนระนาบ รู ปเรขาคณิ ต และรู ปทรงเรขาคณิ ต
2000-1408

สถิตกิ ารทดลอง
2-0-2
(สาหรับประเภทวิชาเกษตรกรรมและประเภทวิชาประมง)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสถิติวิจยั เบื้องต้น และแบบแผนการทดลอง
2. มี ท ั กษะกระบวนการคิ ดและน าวิ ธี การแก้ปั ญ หาเรื่ อง สถิ ติ วิ จัยเบื้ องต้น และแบบแผนการทดลอง
ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรี ยนรู ้ สถิติวิจยั เบื้องต้น และแบบแผนการทดลอง
สมรรถนะรายวิชา
1. นาความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการทางสถิติไปใช้ในการวิจยั เบื้องต้น
2. ใช้ขอ้ มูลข่าวสาร ค่าสถิติ และค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการตัดสิ นใจ
3. ใช้ความรู ้เกี่ยวกับแบบแผนการทดลองที่เหมาะสมกับ สถานการณ์หรื อปัญหาที่กาหนด
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลตามขั้นตอนและใช้สถิติได้เหมาะสมกับแบบแผนการทดลอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคานวณ การปฏิบตั ิเกี่ยวกับสถิติวิจยั เบื้องต้น และแบบแผนการทดลอง

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
2000-1501
หน้ าที่พลเมืองและศีลธรรม
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาและหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อการดารงชีวิต
2. ปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิกชนที่ดีตามหลักศาสนาและหลักธรรมที่ตนนับถือ
3. ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตามหลักกฏหมายและการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข
4. น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนและงานอาชีพ
5. ตระหนักถึงการดารงชีวิตที่ถูกต้องดีงามในฐานะศาสนิกชนและพลเมืองดี
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับศาสนาและหลักธรรมเพื่อการดารงชีวิตที่ถูกต้องดีงาม
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักกฎหมายและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาตน
3. น าหลัก ศาสนา หลักธรรม หลักกฎหมาย และหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งมาประยุก ต์ใช้
เพื่อการเป็ นพลเมืองดี
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ศาสนา หลักธรรม ศาสนพิธีของศาสนาที่ ตนนับถือ การเป็ นพลเมืองดี ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง หน้ า ที่ พ ลเมื อ งตามหลัก กฎหมาย และการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
2000-1502
ทักษะชีวติ และสั งคม
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการดาเนินชีวิตในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักมนุ ษยสัมพันธ์ในงานอาชี พ มรรยาท ความเป็ นพลเมืองดี เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
3. มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการดาเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ตอบสนองสถานการณ์ต่าง ๆ โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุ ษยสัมพันธ์
ความมีมรรยาทและความเป็ นพลเมืองดี
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การมีทกั ษะชีวิตในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษยสัมพันธ์ในการ
ทางาน มรรยาทไทย มรรยาทสังคม ความเป็ นพลเมื องดี เพื่ อการพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิตตามกรอบแนวคิ ด ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2000-1503
ภูมศิ าสตร์ และประวัตศิ าสตร์ ไทย
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับภูมิศาสตร์ ประเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภู มิศาสตร์ วิธีการ ศึ กษา
ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ชาติไทย
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้เรื่ องภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ในงานอาชีพและการดารงชีวิต
3. ตระหนั ก ในความส าคัญ ของประวัติ ศ าสตร์ ช าติ ไ ทย เพื่ อ ธ ารงไว้ซ่ ึ งสถาบัน ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริ ย ์

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

หมวดวิชาทักษะชีวติ

53
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ ภู มิ ศ าสตร์ ป ระเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ วิ ธี ก ารศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ชาติไทย
2. รวบรวมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ตามหลักการและกระบวนการ
3. นาความรู ้ทางภู มิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ เพื่ อการดารงตนในงานอาชี พ และธารง
ความเป็ นไทยอย่างยัง่ ยืน
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ภู มิศาสตร์ เศรษฐกิ จไทย ระบบสารสนเทศทางภู มิศาสตร์ วิธีการศึ กษาประวัติศ าสตร์
ประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันสาคัญของชาติเพื่อธารงความเป็ นไทยอย่างยัง่ ยืน
2000-1504
อาเซียนศึกษา
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน
2. สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในฐานะประชากรอาเซี ยน
3. ตระหนักในความเป็ นประชากรอาเซี ยนเพื่อการดารงตนและการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน
2. ดารงตนเป็ นประชากรอาเซี ยนที่ดี
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ประวัติความเป็ นมาและ พัฒนาการของประชาคมอาเซี ยน ด้านเศรษฐกิ จ สังคม การเมือง
การปกครอง การศึ กษา วัฒ นธรรม สิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยี และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประชาคม
อาเซี ยนกับภูมิภาคอื่นในโลก
2000-1505
เหตุการณ์ ปัจจุบัน
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง เทคโนโลยีและ
สิ่ งแวดล้อมของไทยในปัจจุบนั
2. สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ศึกษาเพื่อการวางแผนพัฒนาตน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
3. ตระหนักถึงผลของการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อสร้างสังคมสันติสุข
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ สถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ สั งคม การเมื อ งการปกครอง เทคโนโลยี แ ละ
สิ่ งแวดล้อมของไทยในปัจจุบนั
2. นาความรู ้ที่ศึกษาไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างภูมิคุม้ กันตนและสังคม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษาและเทคโนโลยีของไทยในปัจจุบนั
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2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซี ยน
2. สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านวัฒนธรรมอาเซี ยนเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
3. ตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในกลุ่มประชาคมอาเซี ยน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซี ยน
2. นาความรู ้ดา้ นวัฒนธรรมอาเซี ยนไปประยุกต์ใช้ในการดาเนิ นชีวิต
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซี ยน
2000-1507
ประวัตศิ าสตร์ ชาติไทย
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์
2. สามารถนาความรู ้ทางประวัติศาสตร์มาประยุกต์ใช้เป็ นพื้นฐานในการดารงชีวิต
3. ตระหนั ก ในความส าคัญ ของประวัติ ศ าสตร์ ช าติ ไ ทย เพื่ อ ธ ารงไว้ซ่ ึ งสถาบัน ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริ ย ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์
2. เปรี ยบเทียบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ของประวัติศาสตร์ชาติไทย
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ กระบวนการทางประวัติ ศ าสตร์ ประวัติ ศ าสตร์ ช าติ ไ ทยสมัย สุ โ ขทัย อยุธ ยา ธนบุ รี
รัตนโกสิ นทร์ ด้านการเมื อง การปกครอง เศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม โครงการพระราชดาริ ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช และพระราชกรณี ยกิจที่สาคัญของพระมหากษัตริ ยอ์ งค์ปัจจุบนั
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กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2. สามารถเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายตามหลักการบริ โภคอาหารและโภชนาการ หลักการออกกาลังกาย
และหลักการดูและเล่นกีฬาไทย/กีฬาสากล
3. มี เจตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการเสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทางกายด้ว ยความมี วิ นั ย มี น้ าใจนั ก กี ฬ า
ความสามัคคี เคารพกฎกติกาและมีมารยาท
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย หลักการบริ โภคอาหารและโภชนาการ
หลักการออกกาลังและหลักการดูและเล่นกีฬา
2. บริ โภคอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย
3. ออกกาลังเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพตามหลักการและกระบวนการ
4. ดูและเล่นกีฬาไทย/ สากล ตามกฎ กติกา มารยาท
5. ใช้ค่าดัชนีมวลกายวางแผนปรับปรุ งบุคลิกภาพและสุ ขภาพ
6. ปฏิบตั ิโครงงานเกี่ยวกับสุ ขภาพและกีฬา
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ หลักการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย อาหารและโภชนาการที่ เสริ มสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การหาค่าดัชนี มวลกาย หลักการและรู ปแบบการออกกาลังกายด้วยกีฬา
ไทย / กี ฬ าสากล มี วินัย มี น้ าใจนักกี ฬา เคารพกฎกติ กา มี มารยาทในการดู และเล่นกี ฬ า เลื อกและปฏิ บตั ิ การ
ออกก าลัง กายอย่ า งเหมาะสม มี ค วามสุ ข ภายใต้ห ลัก ความพอเพี ย ง พร้ อ มที่ จ ะประกอบอาชี พ ได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
2000-1602
ทักษะชีวติ ในการพัฒนาสุ ขภาพ
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและวิธีการพัฒนาการสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิตวัยรุ่ น
2. มีทกั ษะในการแสดงออกเกี่ยวกับพฤติกรรมและสัมพันธภาพที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย
3. สามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ ยงจากโรคติดต่อ สิ่ งเสพติด และการใช้ยา
4. รู ้คุณค่าและเป้าหมายในการดาเนินชีวิตด้วยวิถีทางที่ถูกต้องและภาคภูมิใจ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ และวิธีการพัฒนาสุ ขภาพกาย/สุ ขภาพจิตวัยรุ่ น
2. สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อครอบครัว เพื่อน และสังคมตามหลักวัฒนธรรมไทย
3. วางแผนป้องกัน อันตราย จากโรคติดต่อ สิ่ งเสพติดและการใช้ยา
4. วิเคราะห์และแก้ปัญหาสุ ขภาพวัยรุ่ น
5. แสดงออกพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย
6. ปฏิบตั ิโครงงานเพื่อแก้ปัญหาสุ ขภาพ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ พัฒนาการและทักษะการดาเนินชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง รู ้หลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับการดูแล
รักษาสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตตามวัยของตนเอง การมีสัมพันธภาพที่ ดีต่อกัน ปั ญหาเกี่ ยวกับพฤติ กรรมทางเพศ
ที่ ได้รับอิทธิ พลจากสิ่ งแวดล้อมและวัฒ นธรรมไทย การปฏิ บตั ิ ตนในการป้ องกันโรค การป้ องกันอันตรายจาก
สิ่ งเสพติด การใช้ยา และการแก้ปัญหาสุ ขภาพ
2000-1603
การออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพในการทางาน
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและรู ปแบบในการออกกาลังกาย และการเสริ มสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย
2. สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ให้พร้อมที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. ตระหนักถึงคุณค่าของการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาเป็ นประจา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและรู ปแบบของการออกกาลังกาย
2. ประยุกต์การออกกาลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
3. ออกกาลังกายเพื่อพัฒนาความสมบูรณ์ของร่ างกายและจิตใจ
4. ปฏิบตั ิโครงงานเกี่ยวกับการออกกาลังกาย
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บัติเกี่ ยวกับ กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับหลักการและรู ปแบบการออกกาลังกาย กลไกของร่ างกาย
การเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล หรื อกิจกรรมนันทนาการ และการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายให้สามารถทางานได้
อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ปฏิ บัติ โ ครงงานการออกก าลังกายด้วยกิ จกรรมที่ เหมาะสมส าหรั บ ตนเองเพื่ อ พัฒ นา
สมรรถภาพทางกายให้เป็ นไปตามเป้าหมายพร้อมที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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2000-1604
การป้ องกันตนเองจากภัยสั งคม
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สั ม พั น ธภาพระหว่ า งเพศในวัย รุ่ น ปั จ จัย เสี่ ยงและสถานการณ์
ที่ไม่ปลอดภัย
2. มีทกั ษะในการป้องกันตนเองโดยใช้ศิลปะการป้องกันตัว
3. มีเจตคติที่ดีในการเสริ มสร้างความสมบูรณ์ทางกายโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างเพศในวัยรุ่ น ปัจจัยเสี่ ยงและสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย
2. ออกกาลังกายเพื่อป้องกันตนเองโดยใช้ศิลปะการป้องกันตัว
3. ปฏิบตั ิโครงงาน ออกแบบกิจกรรมนันทนาการโดยประยุกต์ใช้ท่าทางจากศิลปะการป้องกันตัว
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ เจตคติ และค่านิ ยมทางเพศตามวัฒนธรรมไทย ปั จจัยเสี่ ยง
ในการใช้ส ารเสพติ ดและการคุ กคามทางเพศ ฝึ กการออกกาลังกายและพัฒ นาสมรรถภาพทางกายด้วยศิ ลปะ
การป้ อ งกันตัว กิ จกรรมนันทนาการที่ เสริ มสร้ างเจตคติ ที่ ดี ในการออกกาลังกาย การสร้ างมนุ ษยสัมพันธ์ และ
การปฏิบตั ิตนเพื่อนาไปสู่ การป้องกันตนเองจากภัยสังคมและสภาพแวดล้อมที่เป็ นอันตราย
2000-1605
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจ หลักความปลอดภัยในการเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับสภาพร่ างกายของตนเอง
2. มีทกั ษะในการเล่นกีฬาเฉพาะทางตามความสามารถของร่ างกาย (บรรดิการทางพลศึกษา)
3. มีเจตคติที่ดีต่อการนาทักษะกีฬา ไปประยุกต์ใช้พฒั นาบุคลิกภาพและออกกาลังกายได้อย่างปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเล่นกีฬา
2. พัฒนากล้ามเนื้อเฉพาะส่ วน
3. ประยุกต์ใช้การออกกาลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ กฎ กติ กา มารยาท ฝึ กปฏิ บตั ิ ทกั ษะในการเคลื่อนไหวเบื้ องต้นของกี ฬาเฉพาะทางแต่ละ
ชนิ ดตามความสามารถและความสนใจของแต่ ละบุ คคล ฝึ กการพัฒ นากล้ามเนื้ อตามลักษณะเฉพาะส่ วนบุ คคล
นาไปสู่ การประยุกต์ใช้การออกกาลังกายในชีวิตประจาวันเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
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2000-1606
การจัดระเบียบชีวติ เพื่อความสุ ข
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจในหลักการ กระบวนการและวางแผนส่ งเสริ มสุ ขภาพตามพัฒนาการของตนเองและครอบครัว
2. สามารถป้ องกันและหลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การใช้ยา สารเสพติ ด สื่ อ
และความรุ นแรง
3. สามารถเลือกใช้ระบบบริ การสุ ขภาพ
4. มีทกั ษะการปฐมพยาบาล
5. ตระหนักในแนวทางการดาเนินชีวิตที่เหมาะสมและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ และวางแผนส่ งเสริ มสุ ขภาพ
2. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ
3. วางแผนป้องกันอันตรายจาก อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การใช้ยา สารเสพติด สื่ อและความรุ นแรง
4. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ
5. ปฏิบตั ิโครงงานเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ สุ ข บัญ ญัติ แ ห่ งชาติ เพื่ อ การเสริ ม สร้ างสุ ข ภาพของตนเองและครอบครั ว เพื่ อ ป้ อ งกัน
ผลกระทบจากการขาดการออกกาลังกายและการรับประทานอาหารที่ ไม่เหมาะสม โรคติ ดต่อและโรคไม่ติดต่ อ
พฤติ กรรมทางเพศที่ ส่ งผลต่ อสุ ข ภาวะทางเพศและโรคเอดส์ โ ดยค านึ งถึ งบริ บทของสังคม การหลี กเลี่ ยงและ
ป้องกันอันตรายจากสิ่ งเสพติดและอุบตั ิเหตุ ปฏิบตั ิการปฐมพยาบาลจากอันตรายในชีวิตประจาวัน การเตรี ยมการ
เพื่ อรับมือกับภัยธรรมชาติ และภัยพิบตั ิ การใช้ยา สารเสพติ ด สื่ อและความรุ นแรง การใช้ระบบบริ การสุ ขภาพ
เพื่อนาไปสู่ การสร้างเสริ มสุ ขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิถีชีวิตที่พอเพียง
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุ ขอนามัยของระบบสื บพันธุ์
2. เสริ มสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูอ้ ื่นตามหลักการ
3. สามารถประเมินโอกาสเสี่ ยงจากพฤติกรรมทางเพศ และปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ไม่พร้อม
4. ตระหนักรู ้ในคุณค่าของตนเอง สร้างแรงจูงใจในการตัดสิ นใจเลือกแนวทางการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสุ ขอนามัยของระบบสื บพันธ์ พัฒนาการทางเพศในวัยรุ่ น
2. ทักษะด้านการจัดการเรื่ องสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทักษะการตัดสิ นใจ
3. วิเคราะห์อิทธิ พลทางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ
4. แสดงความรู ้การป้องกันการรับเชื้อเอชไอวี
5. ปฏิบตั ิโครงงานเกี่ยวกับ เป้าหมายและแนวปฏิบตั ิในการดาเนินชีวิตที่มีสุขภาวะ
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ พัฒนาการทางเพศเมื่อเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ วยั รุ่ น การดูแลสุ ขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับ
ความคาดหวังต่ อบทบาทและความรับผิดชอบ การแสดงออกทางเพศ ทักษะการตัดสิ นใจ การต่ อรองและการ
สื่ อสารความต้องการตามความคิดเห็นและความรู ้สึก การตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพ
ในสิ ทธิ ของผูอ้ ื่ น สิ ทธิ ในการแสดงออกตามวิถีชี วิตทางเพศภายใต้กรอบของกฎหมายว่าด้วยเพศ สังคมและ
วัฒนธรรม ตลอดจนภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความรู ้สึกและพฤติกรรม การเลือกใช้แหล่งบริ การช่วยเหลือที่เป็ นมิตรในพื้นที่
2000-1608
สิ่ งเสพติดศึกษา
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่ งเสพติด
2. สามารถประยุกต์ใช้ทกั ษะต่างๆในการตัดสิ นใจที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในชีวิตจริ ง
3. สามารถแก้ปัญหาโดยใช้ทางเลือกอื่นๆ นอกเหนือจากใช้ยาเสพติด และความรุ นแรง
4. มีเจตคติที่ดีในการหลีกเลี่ยงยาเสพติด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสิ่ งเสพติดและหลักการป้องกัน
2. วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดโดยใช้หลักการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสิ นใจ
3. ดูแลสุ ขภาพและแนวทางฟื้ นฟูภายหลังการบาบัด
4. ปฏิบตั ิโครงงานเกี่ยวกับการส่ งเสริ มพฤติกรรมที่ดีต่อตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ สิ่ งเสพติด เยาวชนกับสิ่ งเสพติด สภาพปั ญหาสิ่ งเสพติด ความรู ้เกี่ยวกับสิ่ งเสพติดที่กาลัง
ระบาด สาเหตุ อาการและการป้ องกันการติดสิ่ งเสพติด ผลกระทบของการติดสิ่ งเสพติดด้านบุคลิกภาพและจิตใจ
ด้านสุ ขภาพอนามัย ด้านเศรษฐกิจและสังคม สถานที่และการบาบัดผูต้ ิดสิ่ งเสพติด แนวทางการฟื้ นฟูและส่ งเสริ ม
สภาพร่ า งกายและจิ ต ใจภายหลังการบ าบัด กฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ งกับ สิ่ งเสพติ ด ความสามารถในการปรั บ ตัว
ในสภาพแวดล้อมที่ เป็ นแหล่งของสิ่ งเสพติด การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ประชาสังคม) กิจกรรมที่ ส่งเสริ ม
พฤติ กรรมที่ ดีต่อสังคมและชุ มชน กลยุทธ์ในการปฏิ เสธ ทักษะในการสื่ อสารที่ ดี รวมทั้งทักษะในการแสดงออก
อย่างมัน่ ใจและการโต้ตอบ
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจพัฒนาการวัยรุ่ น
2. สามารถใช้หลักการเกี่ยวกับโภชนาการและการออกกาลังกายเพื่อดูแลสุ ขภาพ
3. สามารถเลือกใช้บริ การสุ ขภาพ
4. มีทกั ษะในการปฐมพยาบาล
5. มีเจตคติที่ดีในการเสริ มสร้างความปลอดภัยในชีวิต

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

1-2-2

หมวดวิชาทักษะชีวติ

60
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับพัฒนาการวัยรุ่ น หลักการกระบวนการและวางแผนส่ งเสริ มสุ ขภาพ
2. ใช้หลักโภชนาการเพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาพ
3. ออกกาลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพตามหลักการ
4. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ
5. วางแผนป้องกันอันตรายจาก อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การใช้ยา สารเสพติด สื่ อและความรุ นแรง
6. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ
7. ปฏิบตั ิโครงงานเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่ งแวดล้อม
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เกี่ ย วกับ การวิ เคราะห์ พ ัฒ นาการทางกายของวัย รุ่ น เพศและพฤติ ก รรมทางเพศ
ที่เหมาะสมตามวิถีและสังคมไทย ความสาคัญของโภชนาการและการออกกาลังกายที่มีผลต่อการดูแลรักษาสุ ขภาพ
การปฐมพยาบาล การใช้บริ การด้านสาธารณสุ ข การร่ วมมือกับชุมชนในการเสริ มสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน พัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเอง โดยใช้กิจกรรมทางพลศึกษา ปฏิบตั ิโครงงานเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
ของตนเอง
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสร้างเสริ มสุ ขอนามัย สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
2. สามารถดูแลรักษาสุ ขภาพ และความปลอดภัยในชีวิต ของตนเองและครอบครัวตามหลักการ
3. มีทศั นคติที่ดีต่อการออกกาลังกายเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการสร้างเสริ มสุ ขอนามัย สมรรถภาพและการป้องกันโรค
2. บริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพตามหลักโภชนาการ
3. วางแผนป้องกัน อันตราย จากโรคติดต่อ สิ่ งเสพติดและการใช้ยา
4. ปฏิบตั ิโครงงานด้วยเกม กีฬาไทยหรื อกีฬาสากลเพื่อคุณภาพชีวิต
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติเกี่ ย วกับ การดาเนิ นชี วิต เรื่ องหลักปฏิ บัติ เกี่ ยวกับการดู แลสุ ข อนามัยและพฤติ กรรม
ทางเพศในวัยรุ่ น อาหารและโภชนาการเพื่อสุ ขภาพ การใช้ยา การป้ องกันอันตรายจากสิ่ งเสพติด การเสริ มสร้าง
สมรรถภาพทางกาย คุ ณค่ าของการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตด้วยกิ จกรรมกี ฬา การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ดว้ ย
การเล่นเกม กีฬาไทย หรื อกีฬาสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านสุ ขภาพ
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
กลุ่มทักษะวิชาชี พพืน้ ฐาน
วิชาชีพพื้นฐาน หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
2001-1001
2001-1002
2001-1003
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007
2001-2001

ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

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 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2100-1001
2100-1002
2100-1003
2100-1004
2100-1005
2100-1006
2100-1007
2100-1008
2100-1009
2100-1010
2100-1011

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
งานฝึ กฝี มือ 1
งานฝึ กฝี มือ 2
งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์เบื้องต้น
งานถอดประกอบเครื่ องกลเบื้องต้น
งานเครื่ องมือกลเบื้องต้น
งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
เขียนแบบเครื่ องกลเบื้องต้น
เทคนิคการบาบัดน้ าเสี ย

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

2100-1301
2100-1302
2100-1303
2100-1304

เขียนแบบเบื้องต้น
ฝึ กฝี มืองานไม้
ศิลปะและภาพร่ าง
กฎหมายก่อสร้าง

1-3-2
0-6-2
1-3-2
2-0-2
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กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
2001-1001
ความรู้ เกีย่ วกับงานอาชีพ
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาชี พ องค์กรและการบริ หารงานในองค์กร หลักการปฏิ บตั ิ ตนในงานอาชี พ
หลักการบริ หารงานคุณภาพ สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทางาน
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตนและงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและหลักการบริ หารงานให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับมาตรฐานอาชี พ องค์กรและการบริ หารงานในองค์กร หลักการปฏิ บตั ิ ตนในงานอาชี พ
หลักการบริ หารงานคุณภาพ สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทางาน
2. ประยุกต์ใช้ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตน องค์กรและงานอาชีพ
3. ประยุกต์ใช้หลักการบริ หารงานงานคุณภาพ สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับมาตรฐานอาชี พ องค์กรและการบริ หารงานในองค์กร หลักการปฏิ บตั ิ ตนในงานอาชี พ
หลักการบริ หารงานคุณภาพ สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทางาน
2001-1002
การเป็ นผู้ประกอบการ
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การเป็ นผูป้ ระกอบการ
การวางแผนและการจัดการทางการเงิน หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องต้น และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถจัดทาแผนธุรกิจอย่างง่าย โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการ
บริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเป็ นผูป้ ระกอบการ และมีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน
ประหยัดและอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้ าหมายชี วิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การเป็ นผูป้ ระกอบการ
การวางแผนและการจัดการทางการเงิ น หลักการบริ หารงานคุ ณ ภาพและเพิ่ มผลผลิตเบื้ องต้น และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาแผนธุรกิจอย่างง่าย
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดาเนินงาน
4. ประยุกต์ใช้หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและดาเนินงาน
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ การวางแผนเป้ าหมายชี วิต ด้วยวงจรควบคุ มคุ ณ ภาพ การออมและการลงทุ น การเป็ น
ผูป้ ระกอบการ การจัด หาและการวางแผนทางการเงิ น กฎหมายที่ เกี่ ย วกับ การเป็ นผูป้ ระกอบการ รู ป แบบ
แผนธุ รกิ จ หลักเบื้ อ งต้นในการบริ หารงานคุ ณ ภาพและเพิ่ มผลผลิ ตในองค์กร และการประยุกต์ใช้ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการเป็ นผูป้ ระกอบการ
2001-1003
พลังงานและสิ่ งแวดล้ อม
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อมในการดาเนิ นชีวิตประจาวันและงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบของการใช้พลังงานต่อสิ่ งแวดล้อม
3. วางแผนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อมตามข้อกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
4. ประยุกต์ใช้หลักและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชนและสังคม
5. เลือกใช้พลังงานทดแทนในการดาเนินชีวิต
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมายและประเภทของพลังงานและสิ่ งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของพลังงาน
และสิ่ งแวดล้อมกับการดารงชี วิต ปั ญหาการใช้พลังงานที่ ส่งผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม หลักและวิธีการอนุ รักษ์
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม การป้องกันและแก้ไขปัญหา พลังงานทดแทน กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
2001-1004
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
2. สามารถดาเนินการเบื้องต้นในการควบคุมและป้องกันมลพิษ โรคและอุบตั ิภยั ที่เกิดจากการทางาน
3. สามารถปรับปรุ งสภาพการทางานตามหลักการยศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. มีจิตสานึกและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
2. วางแผน ดาเนินการเบื้องต้นในการควบคุม ป้องกันมลพิษ โรคและอุบตั ิภยั ที่เกิดจากการทางาน
3. วางแผนปรับปรุ งสภาพการทางานตามหลักการยศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. อ่านและปฏิบตั ิตามเครื่ องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย
5. เลือก ใช้เครื่ องป้องกันอันตรายตามสถานการณ์
6. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับอาชี วอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอาชี พ มลพิษ โรคและอุบตั ิภยั
ที่ เกิ ดจากการทางานและการควบคุ มป้ องกัน การปรั บปรุ งสภาพการทางานตามหลัก การยศาสตร์ การจัดการ
อาชี ว อนามัย และความปลอดภัย เบื้ องต้น เครื่ องหมายและสั ญ ลัก ษณ์ ค วามปลอดภัย เครื่ อ งป้ อ งกัน อัน ตราย
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2001-1005
การอนุรักษ์ ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้ อมในงานอาชีพ
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชี พ
2. มีความเข้าใจหลักการใช้ทรัพยากรในงานอาชีพ
3. มีความเข้าใจวิธีการจัดการสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
4. มีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
2. วางแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บัติ เกี่ ยวกับ ทรั พ ยากรและสิ่ งแวดล้อมในการปฏิ บัติ งานอาชี พ และพื้ นฐานความรู ้ ท าง
นิเวศวิทยา สาหรับการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชี พ โดยทางตรงและทางอ้อม การป้ องกัน
และแก้ไขปัญหาที่เกิดในงานอาชีพ
2001-1006
กฎหมายแรงงาน
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจกฎหมาย พระราชบัญญัติและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน
2. เข้าใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
3. เพื่อให้มีกิจนิสยั ที่ดี และมีเจตคติที่ดีต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
2. ปฏิบตั ิตามวิธีการ ขั้นตอนปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน การคุม้ ครองแรงงาน
แรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม เงิ นทดแทน ความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
ภาคธุรกิจ ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม
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2001-1007
ความปลอดภัยในงานอาชีพ
1-0-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักความปลอดภัยในงานอาชีพ
2. มีความสามารถเกี่ยวกับการป้องกันอุบตั ิเหตุในการปฏิบตั ิงาน
3. มีความตระหนักเรื่ องความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในงานอาชีพ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการป้องกันอุบตั ิเหตุจากการปฏิบตั ิงานทัว่ ไป
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภยั โรคอันเนื่องจากการประกอบอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในอาชี พ สาเหตุ และความสู ญเสี ยของอุบตั ิ เหตุ และการป้ องกัน
ในการปฏิบตั ิงานอาชี พ การป้ องกันและระงับอัคคีภยั โรคอันเนื่ องจากการประกอบอาชี พ หลักการความปลอดภัย
ในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับเครื่ องมือ เครื่ องจักร ไฟฟ้า สารเคมี และกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
2001-2001
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1-2-2

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการด้านคอมพิ วเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ องานอาชี พ การใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ป การใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลโดยใช้อินเทอร์ เน็ต ใช้ระบบปฏิ บตั ิการคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม
สาเร็ จรู ปตามลักษณะงานอาชีพ
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กบั ระบบสารสนเทศ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิ วเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิ บตั ิ การ
โปรแกรมสาเร็ จรู ปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ
2. ใช้ระบบปฏิบตั ิการในการจัดสภาพแวดล้อมและจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเครื่ องคอมพิวเตอร์
3. ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในงานอาชีพตามลักษณะงาน
4. สื บค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต
5. สื่ อสารข้อมูลสารสนเทศโดยใช้อินเทอร์เน็ต
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชี พ การใช้ระบบปฏิบตั ิการ
(Windows , Mac , Open source OS , ฯลฯ ) การใช้โปรแกรมประมวลผลคาเพื่อจัดทาเอกสารในงานอาชี พ การใช้
โปรแกรมตาราง ทาการเพื่อการคานวณในงานอาชี พ การใช้โปรแกรมการนาเสนอผลงาน หรื อการใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ป อื่ น ๆ ตามลักษณะงานอาชี พ การใช้ อิน เทอร์ เน็ ตสื บค้นข้อมู ลเพื่ องานอาชี พ และการสื่ อสารข้อมู ล
สารสนเทศ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิ วเตอร์
กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพ
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กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2100-1001
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้ น
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์เขียนแบบ
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการอ่านแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นเกี่ยวกับ ภาพฉาย ภาพตัด และภาพสามมิติ
ตามมาตรฐานเขียนแบบเทคนิ ค
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา
มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงวิธีการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์เขียนแบบ
2. อ่านและเขียนแบบภาพชิ้นส่ วนสองมิติ
3. อ่านและเขียนแบบภาพสามมิติ
4. เขียนภาพฉาย ภาพช่วยและภาพตัด
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการอ่านแบบ เขียนแบบเทคนิ คเบื้องต้น การใช้และการบารุ งรักษาเครื่ องมือ
เขี ยนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิ ค เส้น ตัวเลข ตัวอักษร การสร้างรู ปเรขาคณิ ต การกาหนดขนาดของมิติ
มาตราส่ วน ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพมุมที่ 1 และมุมที่ 3 ภาพสเกตซ์ ภาพตัดและสัญลักษณ์เบื้ องต้น ในงาน
ช่างอุตสาหกรรม
2100-1002
วัสดุงานช่ างอุตสาหกรรม
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการจาแนก ชนิด คุณลักษณะ สมบัติ มาตรฐาน การใช้งานของ
วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
2. สามารถเลือกวัสดุอุตสาหกรรมมาใช้และการจัดเก็บได้ตรงตามมาตรฐาน
3. มีเจตคติและตระหนัก เห็นคุณค่าของวัสดุ และนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการจาแนก ชนิด ลักษณะ สมบัติ มาตรฐาน การใช้งานวัสดุอุตสาหกรรม
2. เลือกใช้วสั ดุอุตสาหกรรมได้ตรงตามลักษณะงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ ชนิ ด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การจัดเก็บ การเลือกวัสดุในงาน
อุตสาหกรรมประกอบด้วย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิ พลของธาตุที่มีต่อโลหะผสม วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
วัส ดุ ห ล่ อ เย็น วัส ดุ ก่ อ สร้ าง วัส ดุ สั งเคราะห์ วัส ดุ งานไฟฟ้ าและอิ เล็กทรอนิ ก ส์ การกัด กร่ อนและการป้ องกัน
หลักการตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น
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2100-1003
งานฝึ กฝี มือ 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

0-6-2

1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ การบารุ งรักษาเครื่ องมือและเครื่ องมือกลเบื้องต้น
2. ปฏิบตั ิงานโดยใช้เครื่ องมือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณี ต เรี ยบร้อย ละเอียด
รอบคอบ เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลามีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมเครื่ องมือและเครื่ องมือกลเบื้องต้นตามคู่มือ
2. วัดและร่ างแบบชิ้นงานโลหะ
3. แปรรู ปและประกอบชิ้นงานโลหะด้วยเครื่ องมือกลทัว่ ไป
4. ลับคมตัดเครื่ องมือกลทัว่ ไป
5. หล่อชิ้นงานตามแบบกาหนด
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการใช้ การบารุ งรักษาเครื่ องมื อและเครื่ องมื อกลเบื้ องต้น งานวัดและตรวจสอบ งานร่ างแบบ
งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทาเกลียว งานเครื่ องมือกลเบื้องต้น งานหล่อเบื้องต้น
และการประกอบชิ้นงาน สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
2100-1004

งานฝึ กฝี มือ 2
0-6-2
วิชาบังคับก่อน : 2100-1003 งานฝึ กฝี มือ 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ ผลิตชิ้นงานตามขั้นตอน ได้อย่างถูกต้อง
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานผลิตชิ้นงานตามขั้นตอน แก้ปัญหา และนาไปประยุกต์ใช้กบั งานอื่นได้
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการทางานด้วยความคิ ดสร้างสรรค์ อดทน ปลอดภัย ประณี ตเรี ยบร้อย ละเอียด
รอบคอบ เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลามีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ แก้ไขปัญหา และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. สร้างชิ้นงานโลหะตามแบบด้วยเครื่ องมือกลทัว่ ไป
2. ชุบเคลือบผิวชิ้นงานสาเร็ จรู ปตามแบบ
3. ชุบแข็งชิ้นงานเหล็กกล้า ตามแบบ
4. ดัดขึ้นรู ปชิ้นงานตามแบบ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการจัดทาชิ้ นงาน โดยมี องค์ประกอบการปฏิ บตั ิ ดา้ น งานร่ างแบบ งานวัดและตรวจสอบ
งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทาเกลียว งานคว้านฝังหัวสกรู งานเคาะขึ้นรู ป งานย้ าหมุด
งานตัด งานปรับและประกอบ งานชุบเคลือบผิวสาเร็ จรู ป งานชุบแข็ง งานดัด งานเครื่ องมือกล

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

68
2100-1005
งานเชื่ อมและโลหะแผ่ นเบื้องต้ น
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการเชื่อมแก๊ส การเชื่อมไฟฟ้าและงานโลหะแผ่น
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานเชื่อมแก๊ส เชื่อมไฟฟ้าและการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ในงานเชื่อม
3. มีทกั ษะเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานขึ้นรู ปโลหะแผ่น รู ปทรงเรขาคณิ ตและใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์โลหะแผ่น
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็ นระเบียบ สะอาด
ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ หลักการกระบวนการเชื่อมแก๊สและการเชื่อมไฟฟ้า
2. เชื่อมแล่นประสานและตัดแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส
3. เชื่อมอาร์กลวดหุม้ ฟลักซ์แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน
4. เขียบแบบแผ่นคลี่ลงแผ่นงานตามแบบ
5. ขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นตามแบบ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บัติ เกี่ ยวกับหลักการเบื้ องต้นของกระบวนการเชื่ อมและโลหะแผ่น หลักความปลอดภัย
ในการปฏิ บตั ิ งาน การเลือกใช้วสั ดุ เครื่ องและอุปกรณ์ งานเชื่ อม ท่ าเชื่ อม รอยต่ อที่ ใช้ในงานเชื่ อมและการแล่น
ประสาน การประกอบติ ด ตั้ง เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ง านเชื่ อ มแก๊ ส การแล่ น ประสาน (Brazing) และเชื่ อ มไฟฟ้ า
การเริ่ มต้นอาร์ ก การเชื่ อมเดิ นแนว ต่อมุม ต่อตัวที เครื่ องจักรและเครื่ องมือที่ ใช้ในงานโลหะแผ่น การเขี ยนแบบ
แผ่นคลี่ การถ่ายแบบ การเข้าขอบ การทาตะเข็บ การย้ าหมุด การบัดกรี (Soldering) การขึ้นรู ปด้วยการพับ ดัด ม้วน
เคาะ และประกอบชิ้นงาน
2100-1006
งานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้ น
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้ เข้าใจ และนาไปใช้งานเกี่ยวกับหลักการทางาน ระบบความปลอดภัย ในงานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการใช้เครื่ องมือวัดทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การเตรี ยมอุปกรณ์ ประกอบ
ทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เลือกเครื่ องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็ นระเบียบ สะอาด
ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงหลักการวัด ทดสอบ ประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและความปลอดภัย
2. ประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
3. ต่อวงจรและอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้น
4. ต่อวงจรและตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ั ติ ง านเกี่ ย วกั บ หลัก ความปลอดภั ย ในการปฎิ บั ติ ง านไฟฟ้ า และอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
แหล่งกาเนิ ดไฟฟ้ า กฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้ า วงจรไฟฟ้ าเบื้ องต้น วงจรไฟฟ้ าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์
เบื้ อ งต้น อุ ป กรณ์ ป้ อ งกัน ไฟฟ้ า และการต่ อ สายดิ น อุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ R L C หม้อ แปลงไฟฟ้ า รี เลย์
ไมโครโฟน ลาโพง อุปกรณ์ สารกึ่ งตัวนา การบัดกรี การใช้มลั ติ มิเตอร์ เครื่ องกาเนิ ดสัญญาณ ออสซิ ลโลสโคป
การประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
2100-1007
งานถอดประกอบเครื่ องกลเบื้องต้ น
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1-3-2

1.
2.
3.
4.
5.

มีความเข้าใจหลักการทางานของเครื่ องกล
รู ้และเข้าใจการใช้เครื่ องมือถอดประกอบและเครื่ องมือวัดละเอียดชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์
มีทกั ษะในการถอดประกอบชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์และเครื่ องกลเบื้องต้น
มีทกั ษะวัดขนาดชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์และเครื่ องกลเบื้องต้น
มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็ นระเบียบ สะอาด
ตรงต่อเวลามีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางาน การปรับตั้ง เครื่ องยนต์และเครื่ องกลเบื้องต้น ตามคู่มือ
2. ถอดประกอบชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์และเครื่ องกลเบื้องต้นตามหลักและกระบวนการ
3. วัดขนาดชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์และเครื่ องกลเบื้องต้น
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิหลักการทางานของเครื่ องกล การถอดประกอบชิ้นส่ วนเครื่ องกล เครื่ องมือถอดประกอบ
เครื่ องมือวัดขนาดชิ้นส่ วนเครื่ องกลและเครื่ องยนต์เบื้องต้น ถอดประกอบชิ้นส่ วนเครื่ องกลและเครื่ องยนต์เบื้องต้น
วัดขนาดชิ้นส่ วนเครื่ องกลและเครื่ องยนต์เบื้องต้น
2100-1008
งานเครื่ องมือกลเบื้องต้ น
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางาน การคานวณที่ใช้ในงานเครื่ องมือกลพื้นฐาน
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการ ตัด เจาะ กลึง ไส งานด้วยเครื่ องมือกลเบื้องต้น
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็ นระเบียบ สะอาด
ตรงต่อเวลามีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางาน การบารุ งรักษา การปรับตั้ง การใช้งานเครื่ องมือกลพื้นฐานตามคู่มือ
2. คานวณค่าความเร็ วรอบ ความเร็ วตัด อัตราการป้อนงานเครื่ องมือกลพื้นฐาน
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3. ลับคมตัด งานกลึง งานไส และงานเจาะ ตามคู่มือ
4. ลับมีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอก งานลับดอกสว่าน งานกลึงปาดหน้า กลึงปอก งานไสราบและ
ไสบ่าฉาก ตามคู่มือ
5. เจาะรู และรี มเมอร์ ตามแบบสั่งงาน
6. กลึงขึ้นรู ปชิ้นงานโลหะตามแบบสัง่ งาน
7. ไสปรับขนาดชิ้นงานโลหะตามแบบสัง่ งาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติ งานเกี่ ย วกับ หลักความปลอดภัย ในการปฏิ บัติ งานเครื่ องมื อกล ชนิ ด ส่ วนประกอบ
การทางาน การใช้งานและการบารุ งรักษาเครื่ องมื อกลเบื้ องต้น การคานวณค่ าความเร็ วรอบ ความเร็ วตัด อัตรา
การป้ อน ปฏิ บตั ิ งานกลึงปาดหน้า กลึงปอก ไสราบ ไสบ่าฉาก เจาะรู และรี มเมอร์ งานลับคมตัดมีดกลึงปาดหน้า
มีดกลึงปอก ดอกสว่าน
2100-1009
งานนิวเมติกส์ และไฮดรอลิกส์ เบื้องต้ น
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับอ่านและเขียนวงจร ต่อวงจรควบคุมการทางานระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส์
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็ นระเบียบ สะอาด
ตรงต่อเวลามีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส์ตามคู่มือ
2. ต่อวงจรควบคุมการทางานระบบนิวแมติก
3. ต่อวงจรควบคุมการทางานระบบไฮดรอลิกส์
4. ติดตั้งระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคุมด้วยมือและระบบอัตโนมัติ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ยวกับหลักการทางานนิ วเมติ กส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ชนิ ด สัญลักษณ์ โครงสร้าง
การทางานและการทดสอบอุปกรณ์นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ การอ่าน การเขียนวงจรและต่อวงจรควบคุมทิศทาง
วงจรปรับความเร็ ว วงจรเรี ยงลาดับ วงจรหน่วงเวลา วงจรควบคุมด้วยมือ (Manual) และวงจรควบคุมโดยอัตโนมัติ
(Automatic) ของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
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2100-1010
เขียนแบบเครื่ องกลเบื้องต้ น
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเครื่ องกล การใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์เขียนแบบ
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการอ่านแบบและเขียนแบบเครื่ องกลเบื้องต้นเกี่ยวกับ ภาพฉาย ภาพตัด และ
ภาพสามมิติตามมาตรฐานเขียนแบบเครื่ องกล
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็ นระเบียบ สะอาด
ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเขียนแบบเทคนิคเครื่ องกล การใช้เครื่ องมือ การบารุ งรักษาอุปกรณ์เขียนแบบ
ตามหลักการ
2. อ่านและเขียนแบบภาพฉาย ภาพสเกตซ์ ภาพตัด และภาพสามมิติ ตามแบบสัง่ งาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บัติ เกี่ ย วกับ หลักการอ่ านแบบ เขี ย นแบบเครื่ อ งกลเบื้ องต้น การใช้แ ละการบ ารุ งรั ก ษา
เครื่ องมื อเขี ยนแบบ มาตรฐานงานเขี ยนแบบเครื่ องกล เส้น ตัวเลข ตัวอักษร การสร้างรู ปเรขาค ณิ ต การกาหนด
ขนาดของมิติ มาตราส่ วน ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพมุมที่ 1 และมุมที่ 3 ภาพสเกตซ์ ภาพตัดและแบบสั่งงาน
การผลิต (Working Drawing)
2100-1011
เทคนิคการบาบัดน้าเสี ย
1-2-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับปัญหามลพิษจากน้ าทิ้งแหล่งชุมชนและแนวทางการแก้ปัญหา เทคนิคการเก็บ
ตัวอย่างและการวิเคราะห์น้ า การตรวจสอบค่าพารามิเตอร์และกระบวนการบาบัดน้ าเสี ย
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างน้ าทิ้งและวัดปริ มาณการไหลในรางระบายเปิ ดของน้ าทิ้ง
แหล่งชุมชน ปฏิบตั ิการวิเคราะห์ตวั อย่างน้ า และดาเนินการบาบัดน้ าเสี ย
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความอดทน มีความซื่ อสัตย์และรับผิดชอบ มีแบบแผน
ตระหนักถึงความปลอดภัย และคุณค่าของทรัพยากร สิ่ งแวดล้อม และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการบาบัดน้ าเสี ย
2. เก็บและเก็บรักษาตัวอย่างน้ าทิ้ง
3. วัดปริ มาณน้ าทิ้งในรางระบายเปิ ดและในท่อซึ่ งน้ าไหลไม่เต็มท่อ
4. ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ของน้ า
5. ปฏิบตั ิการทดลองบาบัดน้ าเสี ยตามกระบวนการบาบัดทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ และ
โดยวิธีธรรมชาติ
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บัติการบาบัดน้ าเสี ยจากแหล่งชุ มชน แนวทางแก้ไขปั ญ หามลพิ ษ จากน้ าทิ้ งแหล่งกาเนิ ด
ผลกระทบที่ เกิ ด เทคนิ ค การเก็บและเก็บรั กษาตัวอย่างน้ าทิ้ ง การวัดปริ มาณน้ าทิ้ งในรางระบายเปิ ดและในท่ อ
ซึ่ งน้ าไหลไม่เต็มท่อ เทคนิ คการวิเคราะห์ตวั อย่างน้ า การตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ของน้ าทางกายภาพ ทางเคมี และ
ทางชี วภาพ มาตรฐานคุ ณ ภาพน้ าทิ้ ง ระบบบาบัด น้ าเสี ยจากแหล่งชุ มชนและกระบวนการบ าบัด ทางกายภาพ
ทางเคมี ทางชีวภาพ และโดยวิธีธรรมชาติ
2100-1301
เขียนแบบเบื้องต้ น
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้ และดูแลรักษา เครื่ องมืออุปกรณ์ในการเขียนแบบ
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการเขียนแบบเส้น รู ปร่ าง รู ปทรง เรขาคณิ ต และอักษรประกอบแบบ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความประณี ตเรี ยบร้อย เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา
มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการเขียนแบบ และดูแลรักษา เครื่ องมืออุปกรณ์
2. เขียนแบบรู ปทรงเรขาคณิ ต เขียนแบบภาพ 2 มิติ 3 มิติ
3. เขียนแบบขยายส่ วนประกอบอาคารอย่างง่าย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเส้นลักษณะต่างๆ เครื่ องมือและอุปกรณ์ ในการเขียนแบบ การใช้
มาตราส่ วน การบอกขนาด มิติ รู ปทรงเรขาคณิ ต 2 มิติ 3 มิติ และการเขียนแบบขยายส่ วนประกอบอาคารอย่างง่าย
2100-1302
ฝึ กฝี มืองานไม้
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

0-6-2

1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการลับ ปรับ แต่ง บารุ งรักษา ซ่อมแซมเครื่ องมืองานไม้ วัดขนาด ร่ างแบบ
ไส เจาะ เพลาะ ตัดไม้
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการลับ ปรับ แต่ง บารุ งรักษา ซ่อมแซมเครื่ องมืองานไม้ วัดขนาด ร่ างแบบ ไสเจาะ
เพลาะ ตัด ประกอบ และตกแต่งชิ้นงานไม้
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย มีความคิดสร้างสรรค์
เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางานและการใช้งาน เครื่ องมืองานไม้
2. ลับ ปรับ แต่ง วัด ร่ างแบบ ไส เจาะ เพลาะ ตัด ประกอบ ตกแต่งชิ้นงานไม้ ตามหลักการ
3. บารุ งรักษาและซ่อมเครื่ องมืองานไม้หลังการใช้งานตามคู่มือ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เกี่ ยวกับการ ลับ ปรั บ แต่ ง บ ารุ งรั กษา ซ่ อมแซมเครื่ องมื อช่ างไม้ วัดขนาด ร่ างแบบ ไส ตัด เจาะ
ประกอบและตกแต่งชิ้นงาน
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2100-1303
ศิลปะและภาพร่ าง
1-3-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจในหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ และเทคนิคการเขียนภาพร่ างด้วยดินสอ
2. มีความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับสี ทฤษฎี และจิตวิทยาสี
3. สามารถเขียนภาพร่ างหุ่นนิ่ง
4. สามารถจัดองค์ประกอบศิลป์ และการใช้สีตามทฤษฎี และจิตวิทยาสี
5. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางาน มีความประณี ต เรี ยบร้อย มีความซื่ อสัตย์และตรงต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการศิลปะและภาพร่ าง
2. จัดทางานศิลปะและร่ างภาพตามหลักการและกระบวนการ
3. ประยุกต์ใช้หลักการทางศิลปะและภาพร่ างได้เหมาะสมกับงานสถาปัตยกรรม
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการจัดองค์ประกอบศิ ลป์ สี ทฤษฎี สี จิ ตวิทยาสี เทคนิ คการเขี ยนภาพร่ าง
ด้วยดินสอ เขียนภาพร่ างหุ่นนิ่งและการจัดองค์ประกอบศิลป์
2100-1304
กฎหมายก่ อสร้ าง
2-0-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการของพระราชบัญญัติ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎกระทรวงและกฎหมายแรงงาน
และสัญญาที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง
2. มีความสามารถในการร่ างและเขียนสัญญา เอกสารประกอบสัญญา
3. ข้อกาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
4. มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพก่อสร้าง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการกฎหมายและสัญญาการก่อสร้าง
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเขียนสัญญาการก่อสร้าง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับหลักการของพระราชบัญญัติ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎกระทรวงและกฎหมายแรงงาน
สัญ ญาก่ อสร้ าง เอกสารประกอบสัญญา การร่ างและเขี ยนสั ญญา ข้อกาหนดต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวกับงานก่ อสร้ างและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
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สาขาวิชาช่ างขึน้ รูปพลาสติก
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2114-2001
2114-2002
2114-2003
2114-2004
2114-2005
2114-2006
2114-2007
2114-2008
2114-2009
2114-2010
2114-2011
2114-2012
2114-2013

วัดละเอียด
คณิ ตศาสตร์ ในงานขึ้นรู ปพลาสติก
พื้นฐานวัสดุพลาสติกเบื้องต้น
กรรมวิธีการขึ้นรู ปชิ้นงานพลาสติกเบื้องต้น
กระบวนการหลอมละลายพลาสติกเบื้องต้น
การทดสอบสมบัติพลาสติกเบื้องต้น
ชิ้นส่ วนเครื่ องจักรในกระบวนการขึ้นรู ปพลาสติก
อุปกรณ์สนับสนุนกระบวนการขึ้นรู ปพลาสติกเบื้องต้น
แม่พิมพ์พลาสติกเบื้องต้น
การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์พลาสติกเบื้องต้น
นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
วงจรไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์และฮีตเตอร์
การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า

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

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานช่ างขึน้ รู ปพลาสติก
2114-2101
งานฉี ดขึ้นรู ปพลาสติก
2114-2102
งานเป่ าพลาสติก
2114-2103
งานเป่ าฟิ ล์มพลาสติก
2114-2104
งานหล่อฟิ ล์มพลาสติก
2114-2105
งานขึ้นรู ปพลาสติกแผ่น
2114-2106
งานหมุนเหวีย่ งขึ้นรู ปพลาสติก
2114-2107
งานอัดรี ดขึ้นรู ปพลาสติก
2114-2108
งานอัดขึ้นรู ปพลาสติก
2114-2109
งานตกแต่งชิ้นงานพลาสติก
2114-2110
ตรวจสอบและแก้ไขปั ญหาชิ้นงานพลาสติก 1
2114-2111
ตรวจสอบและแก้ไขปั ญหาชิ้นงานพลาสติก 2
2114-2112
ตรวจสอบและแก้ไขปั ญหาชิ้นงานพลาสติก 3
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1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6–3
2-0-2
2-0-2
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2114-2001

วัดละเอียด
1-2-2
(Precision Measurement)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. .เข้าใจหลักการทางานของเครื่ องมือวัด และเครื่ องมือตรวจสอบ
2. มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานด้านเครื่ องมือวัด และเครื่ องมือตรวจสอบ
3. มีทกั ษะการบารุ งรักษาเครื่ องมือวัด และเครื่ องมือตรวจสอบ
4. มีกิจนิสยั ในการทางานอย่างมีระเบียบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ การบารุ งรักษา เครื่ องมือวัด และเครื่ องมือตรวจสอบ
2. วัด ตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่ องมือวัด เครื่ องตรวจสอบตามหลักการ และกระบวนการ
3. บารุ งรักษาเครื่ องมือวัด เครื่ องมือตรวจสอบตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับประวัติความเป็ นมาของเครื่ องมื อวัด ระบบหน่ วยวัด มาตรฐานหน่ วยวัด การแปลง
หน่ วยวัด การใช้เครื่ องมื อวัด เครื่ องมื อตรวจสอบชนิ ดต่ าง ๆ บรรทัดเหล็ก ตลับเมตร ใบวัดมุ ม ฉากตาย ฉากผสม
เกจสอบรั ศมี เกจวัดเกลี ยว Plug gage Ring gage Taper Plug gage Taper Ring gage Outside caliper Inside caliperSnap gage
Telescoping gage Filler gage Pin gage Block gage เวอร์ เนี ยร์ คาลิปเปอร์ เวอร์ เนี ยร์ ไฮเกจ ไมโครมิเตอร์ นาฬิกาวัด จัดเก็บ
บารุ งรักษาเครื่ องมือวัด และเครื่ องมือตรวจสอบ
2114-2002

คณิตศาสตร์ ในการขึน้ รู ปพลาสติก
2-0-2
(Mathematics for Plastic Tranformation)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจในหลักวิชาคณิ ตศาสตร์เครื่ องมือกล
2. สามารถประยุกต์ใช้กบั งานเครื่ องมือกลและคานวณในงานเครื่ องมือกล
3. มีเจตนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความคิด ริ เริ่ ม สร้างสรรค์ ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและการคานวณในงานเครื่ องมือกล
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับการคานวณหาเส้นรอบรู ป พื้นที่ ปริ มาตร น้ าหนักของวัสดุ ฟั งชัน่ ตรี โกณมิติ ค่าพิกดั ความเผื่อ
ความเร็ วตัด ความเร็ วรอบ ความเร็ วขอบ อัตราทด ระบบส่ งก าลังด้วยสายพานและเฟื อง อัตราเรี ยวระบบเกลี ยว
คานวณหาเวลาในการขึ้นรู ปพลาสติก
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2114-2003

พื้นฐานวัสดุพลาสติกเบื้องต้ น
2-0-2
(Fundamental of Plastic Material)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการพื้นฐานทางโครงสร้างชนิดและสารประกอบของพลาสติก
2. เข้าใจสมบัติการใช้งานและการปรับปรุ งสมบัติของพลาสติก
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดี รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสมบัติของพลาสติก
2. จาแนกประเภทและชนิดของพลาสติกได้
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการปรับปรุ งสมบัติของพลาสติก
4. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ซื่ อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับความรู ้ พ้ื นฐานทางพลาสติ ก ความหมายของพลาสติ ก Polymer สารประกอบของพลาสติ ก
การแบ่ งกลุ่ มพลาสติ ก ชนิ ดของพลาสติ ก โครงสร้ างของพลาสติ กชนิ ดต่ างๆ สมบัติ และการใช้งานของพลาสติ ก
การเปลี่ยนแปลงสถานะของพลาสติกเมื่อได้รับความร้อน การปรับปรุ งสมบัติของพลาสติก สี และสารเติมแต่งพลาสติ ก
สมบัติของสารเติมแต่ง กลศาสตร์วสั ดุเบื้องต้น การทดสอบสมบัติของพลาสติก
2114 -2004

กรรมวิธีการขึน้ รู ปชิ้นงานพลาสติกเบื้องต้ น
2-0-2
(Basic Plastic Transformation Processing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการขึ้นรู ปชิ้นงานพลาสติก
2. เข้าใจกระบวนการขึ้นรู ปชิ้นงานพลาสติกด้วยกระบวนการต่างๆ
3. มีเจตนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความคิด ริ เริ่ ม สร้างสรรค์ ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการขึ้นรู ปชิ้นงานพลาสติก
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการขึ้นรู ปชิ้นงานพลาสติกด้วยกระบวนการฉี ด
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการขึ้นรู ปชิ้นงานพลาสติกด้วยกระบวนการเป่ า
4. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการขึ้นรู ปชิ้นงานพลาสติกด้วยกระบวนการอัดรี ด
5. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการขึ้นรู ปชิ้นงานพลาสติกด้วยกระบวนการอัด
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ หลัก การขึ้ น รู ป ชิ้ น งานพลาสติ ก ด้ว ยกระบวนการฉี ด พลาสติ ก การเป่ า การเป่ าฟิ ลม์
การหล่อฟิ ลม์ การอัดขึ้นรู ปชิ้นงานพลาสติกจากพลาสติกแผ่น การอัดรี ดขึ้นรู ป การอัดขึ้นรู ป หมุนเหวี่ยงขึ้นรู ป
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2114-2005

กระบวนการหลอมละลายพลาสติกเบื้องต้ น
2-0-2
(Fundamental of Plastic Melting)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการกระบวนการหลอมละลายพลาสติก
2. มีเจตนคติ ที่ดีต่อวิชาชี พ มีความคิ ดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มี ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่ วนรวม
สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการหลอมละลายพลาสติก
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับกระบวนการหลอมละลายของพลาสติ ก (Extruder) พฤติ กรรมการหลอมละลายของพลาสติ ก
พฤติกรรมการไหลของพลาสติก การวัดสมบัติการไหล ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการไหล
2114 -2006

การทดสอบสมบัตพิ ลาสติกเบื้องต้ น
2-0-2
(Basic Plastic Mold Transformation)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการทดสอบพลาสติกเบื้องต้น
2. มี เจตนคติ ที่ ดี ต่ อวิ ชาชี พ มี ความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต มี ความรั บผิ ดชอบต่ อตนเองและ
ส่ วนรวม
สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทดสอบพลาสติกเบื้องต้น
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การทดสอบเพื่ อ การคัด แยก จ าแนกชนิ ด ของพลาสติ ก การทดสอบสมบัติ เชิ ง กล
การทดสอบแรงดึ ง การทดสอบความแข็ ง การทดสอบการกระแทก การทดสอบความล้า ลัก ษณะของ
การฉี กขาด ลักษณะการแตกหักของพลาสติก
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2114-2007

ชิ้นส่ วนเครื่ องจักรในกระบวนการขึน้ รู ปพลาสติก
1-3-2
(Elements of Plastic Machinery)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทางานระบบส่ งกาลัง และชนิ ดและหน้าที่ของชิ้นส่ วนเครื่ องจักรในกระบวนการขึ้นรู ป
พลาสติก
2. มี ท ัก ษะในการเลื อ กชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งกลตามมาตรฐาน ก าหนดขั้น ตอนถอดประกอบสลัก เกลี ย ว
ลิ่ ม เพลา ตลับ ลู ก ปื น เฟื อง สายพาน ล้อ สายพาน ก าหนดพิ กัด งานสวมวัด และทดสอบชิ้ น ส่ ว น
เครื่ องจักรในกระบวนการขึ้นรู ปพลาสติก
3. เจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ หลัก การท างานระบบส่ งก าลัง ชนิ ด และหน้ า ที่ ข องชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งจัก รใน
กระบวนการขึ้นรู ปพลาสติก
2. เลือกชิ้ นส่ วนเครื่ องจักรในกระบวนการขึ้ นรู ปพลาสติ กตามมาตรฐาน กาหนดขั้นตอนถอดประกอบ
สลักเกลียว ลิ่ม เพลา ตลับลูกปื น เฟื อง สายพาน ล้อสายพาน
3. กาหนดพิกดั การสวมประกอบตามระบบพิกดั งานสวม
4. วัดและทดสอบชิ้นส่ วนเครื่ องจักรในกระบวนการขึ้นรู ปพลาสติก
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับชิ้ นส่ วนเครื่ องจักรในกระบวนการขึ้ นรู ปพลาสติ ก หลักการทางาน รู ปทรง การถอด
ประกอบ การติ ดตั้ง การคานวณเบื้ องต้น การเลือกใช้งานจากตาราง เพลา เฟื อง โซ่ รางเลื่อนสาเร็ จรู ป ตลับลูกปื น ข้อต่อ
ส่ งกาลูกเบี้ ยว การใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ ปฏิ บตั ิ การถอด ประกอบเพลา ตลับลูกปื น การส่ งถ่ายกาลัง การบารุ งรักษา
เบื้องต้น
2114-2008

อุปกรณ์ สนับสนุนกระบวนการขึน้ รู ปพลาสติกเบื้องต้ น
2-0-2
(Auxiliary for Basic Plastic Transformation)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับหลักการทางานของอุปกรณ์ สนับสนุ นกระบวนการขึ้ นรู ปพลาสติ ก อธิ บายหลักการ
ทางานของอุปกรณ์สนับสนุนกระบวนการขึ้นรู ปพลาสติก
2. มี เจตนคติ ที่ ดี ต่ อวิ ชาชี พ มี ความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต มี ความรั บผิ ดชอบต่ อตนเองและ
ส่ วนรวม
สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรู ้เกี่ยวกับอุปกรณ์สนับสนุนกระบวนการขึ้นรู ปพลาสติก ที่เกี่ยวข้องกับงานฉี ด งานเป่ า งานขึ้น
รู ปพลาสติกแผ่น งานหมุนเหวี่ยง งานอัดรี ดขึ้นรู ป งานผลิตฟิ ล์ม งานอัดขึ้นรู ป
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับอุ ปกรณ์ สนับสนุ นกระบวนการขึ้ นรู ปพลาสติ ก ที่ เกี่ ยวข้องกับงานฉี ด งานเป่ า งานขึ้ นรู ป
พลาสติกแผ่น งานหมุนเหวี่ยง งานอัดรี ดขึ้นรู ป งานผลิตฟิ ล์ม งานอัดขึ้นรู ป เช่นเครื่ องบดพลาสติก เครื่ องผสมพลาสติก
เครื่ องอบพลาสติ ก เครื่ องควบคุ มอุณหภู มิ Hot Runner เครื่ องควบคุ มอุณหภู มิแม่พิ มพ์ อุปกรณ์ ควบคุ มอุณหภู มิสาร
ระบายความร้ อนน้ า เครื่ องวัดอุณหภู มิ อุ ปกรณ์ ช่ วยหยิ บจับชิ้ นงาน (Robot) ข้อต่ อ, สายน้ า, สายน้ ามันและสายลม
สายพานลาเลียงชิ้นงาน
2114-2009

แม่ พมิ พ์ พลาสติกเบื้องต้ น
2-0-2
(Basic Plastic Mold)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับชนิดและสมบัติของพลาสติก
2. มีความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทางานของแม่พิมพ์พลาสติก
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดี รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. .แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดและสมบัติของพลาสติก
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการแม่พิมพ์พลาสติก
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับชนิ ดพลาสติกและสมบัติทางกล ทางความร้อน ข้อมูลในการขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์ ประเภทของ
แม่ พิ มพ์ หลักการท างานของแม่ พิ มพ์ฉีด (Injection Mold) แม่ พิ มพ์เป่ า (Blow Mold) แม่พิ มพ์อดั (Compression
Mold) แม่พิมพ์ข้ ึนรู ปพลาสติกแผ่น (Thermoforming) ชิ้นส่ วนมาตรฐานสาหรับงานแม่พิมพ์พลาสติก วัสดุแม่พิมพ์
เครื่ องฉี ดพลาสติก เครื่ องเป่ าพลาสติก เครื่ องอัดพลาสติกและอุปกรณ์ช่วยในงานแม่พิมพ์พลาสติก
2114-2010

การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ พลาสติกเบื้องต้ น
1-2-2
(
)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและวิธีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์พลาสติก
2. สามารถตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติก ที่ได้จากกระบวนการขึ้นรู ปพลาสติก
3. มีกิจนิ สัยที่ดีในการทางานอย่างมีระเบียบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและส่ วนร่ วม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ หลักการ วิ ธีการ และเครื่ องมื อที่ ใช้ในการตรวจสอบคุ ณ ภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์
พลาสติก
2. .เลือก วิธีการ เครื่ องมือ ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์พลาสติกได้
3. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์พลาสติกได้
4. บันทึกข้อมูล/รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์พลาสติก
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ตรวจสอบ น้ าหนัก
ชิ้ น งาน(Weight) การตรวจสอบขนาดชิ้ น งาน (Dimension) การตรวจสอบสภาพทั่ว ไปของชิ้ น งานที่ เกิ ด จาก
กระบวนการขึ้นรู ปพลาสติก (Visual Check) เช่น สี รู ปร่ าง คุณภาพผิวชิ้นงาน เป็ นต้น เกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ
เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการตรวจสอบชิ้นงาน การบันทึกข้อมูลในการตรวจสอบการบารุ งรักษาเครื่ องมือและอุป
กรณี ที่ใช้ในการตรวจสอบ ของชิ้นงานพลาสติก ที่ผ่านกระบวนการขึ้นรู ปด้วยการฉี ด การเป่ า การอัดรี ด การหล่อ
ฯลฯในเบื้องต้น โดยปฎิบตั ิงานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์พลาสติกตามหลักความปลอดภัย
2114-2011

นิวเมติกส์ และไฮดรอลิกส์ เบื้องต้ น
1-3-2
(Basic Pneumatics and Hydraulics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทางานระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับอ่านและเขียนวงจร ต่อวงจรควบคุมการทางานระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส์
3. มี เจตคติ แ ละกิ จนิ สั ย ที่ ดี ในการท างานด้วยความละเอี ย ดรอบคอบ ปลอดภัย เป็ นระเบี ย บ สะอาด
ตรงต่อเวลามีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางานของระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส์ตามคู่มือ
2. ต่อวงจรควบคุมการทางานระบบนิวแมติก
3. ต่อวงจรควบคุมการทางานระบบไฮดรอลิกส์
4. ติดตั้งระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคุมด้วยมือและระบบอัตโนมัติ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับหลักการทางานนิ วเมติ กส์และไฮดรอลิกส์เบื้ องต้น ชนิ ด สัญลักษณ์ โครงสร้าง
การทางานและการทดสอบอุปกรณ์นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ การอ่าน การเขียนวงจรและต่อวงจรควบคุมทิศทาง
วงจรปรับความเร็ ว วงจรเรี ยงลาดับ วงจรหน่วงเวลา วงจรควบคุมด้วยมือ (Manual) และวงจรควบคุมโดยอัตโนมัติ
(Automatic) ของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
2114-2012

วงจรไฟฟ้ าควบคุมมอเตอร์ และฮีตเตอร์
2-0-2
(Electrical Circuit Control for Motor and Heater)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจกฎและทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ
2. สามารถคานวณ ต่อวงจรวัดและทดสอบค่าต่าง ๆ ในวงจรกระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ
3. มี ทกั ษะในการประกอบวงจร และใช้เครื่ องมื อวัดและทดสอบวงจรไฟฟ้ าและมี ทกั ษะเกี่ ยวกับการ
ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกฎและทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ
2. คานวณค่าต่าง ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ
3. ต่อวงจร วัดและทดสอบ ในวงจรไฟฟ้า
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับกฎของโอห์ม กาลังไฟฟ้ า การหาค่าความต้านทานรวมแบบอนุกรม ขนานผสม การต่อ
ตัวต้านทานแบบเดลต้า – สตาร์ และ สตาร์ – เดลต้า วงจรแบ่ งแรงดันไฟฟ้ า วงจรแบ่ งกระแสไฟฟ้ า วงจรบริ ดจ์ การ
แก้ปัญหาทางวงจรไฟฟ้ า การเกิดไฟฟ้ ากระแสสลับ รู ปคลื่นสัญญาณ ค่าพารามิเตอร์ ต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้ ากระสลับ หลัก
ในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส 3 เฟส)
2114-2013

การโปรแกรมและการควบคุมทางไฟฟ้ า
1-3-2
(Electrical Control and Programming)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง ส่ วนประกอบ การป้อนคาสัง่ โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการใช้คาสัง่ แก้ไข ปรับปรุ งโปรแกรมงานควบคุมประเภทต่างๆ
3 มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน มีความละเอียด รอบคอบ ปลอดภัย เป็ นระเบียบ สะอาด
ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทางานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
2. ใช้ชุดคาสัง่ ควบคุมงานไฟฟ้า
3. ต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ ระบบนิวเมติกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับโครงสร้าง ส่ วนประกอบของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ คาสัง่ การป้อน
ข้อมูลวงจรการใช้งานควบคุมมอเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ วงจรควบคุมระบบนิวเมติกส์ การแก้ไขและ
ปรับปรุ งโปรแกรมข้อมูล
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2114-2101

งานฉีดขึน้ รู ปพลาสติก
1-6–3
(Plastic Injection Molding)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการฉี ดขึ้นรู ปพลาสติก
2. สามารถขึ้นรู ปพลาสติกด้วยเครื่ องฉี ดพลาสติก
3. มีกิจนิ สัยในการทางานอย่างมีระเบี ยบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม
ปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการขึ้นรู ปพลาสติก ด้วยเครื่ องฉี ดพลาสติก
2. เตรี ยมความพร้อมในการฉี ดขึ้นรู ปพลาสติก
3. ฉี ดขึ้นรู ปพลาสติก
4. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
5. บารุ งรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและเครื่ องฉี ดพลาสติกหลังการปฏิบตั ิงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการเตรี ยมความพร้อมเครื่ องฉี ดพลาสติ ก แม่พิมพ์ฉีดพลาสติ ก เครื่ องมื อและ
อุปกรณ์ วัตถุดิบการเคลื่อนย้ายแม่พิมพ์ การจับยึดแม่พิมพ์เข้ากับเครื่ องฉี ดพลาสติก ปรับระยะการปิ ด-เปิ ดแม่พิมพ์
และระยะการปลดชิ้นงาน ระบบระบายความร้อน ปรับตั้งพารามิเตอร์ในการฉี ดพลาสติกตามใบปฏิบตั ิงาน เช่น ตั้ง
ค่าแรงปิ ดแม่พิมพ์ ระบบปลดชิ้นงาน ความเร็ วฉี ด อุณหภูมิหลอมละลาย ความดันฉี ด เวลาหล่อเย็น (cooling time)
ปริ มาณของเนื้ อพลาสติก ฉี ดชิ้ นงานตามวัฎจักรการฉี ด ตรวจสอบรู ปร่ างชิ้ นงานเบื้องต้น การสุ่ มตัวอย่างเบื้องต้น
บารุ งรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและเครื่ องฉี ดพลาสติก ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
2114-2102

งานเป่ าขึน้ รู ปพลาสติก
1-6-3
(Plastic Blow Molding)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเป่ าขึ้นรู ปพลาสติก
2. สามารถปฏิบตั ิงานขึ้นรู ปพลาสติกด้วยเครื่ องเป่ าพลาสติก
3 กิจนิ สัยในการทางานอย่างมีระเบี ยบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม
ปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ.2559)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างขึ้นรู ปพลาสติก

83
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการขึ้นรู ปพลาสติก ด้วยเครื่ องเป่ าพลาสติก
2. เตรี ยมความพร้อมในการเป่ าขึ้นรู ปพลาสติก
3. เป่ าขึ้นรู ปพลาสติก
4. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
5. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
6. บารุ งรักษาแม่พิมพ์เป่ าพลาสติกและเครื่ องเป่ าพลาสติกหลังการปฏิบตั ิงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการเตรี ยมความพร้อมเครื่ องเป่ าพลาสติ ก แม่พิมพ์เป่ าพลาสติ ก เครื่ องมือและ
อุปกรณ์ วัตถุดิบ การเคลื่อนย้ายแม่พิมพ์ การจับยึดแม่พิมพ์เข้ากับเครื่ องเป่ าพลาสติก ปรับระยะการปิ ด-เปิ ดแม่พิมพ์
และระยะการปลดชิ้ นงาน ปรั บการทางานของมี ดตัดของท่ อพาริ สัน (Parison) ระบบระบายความร้อน ปรั บตั้ง
พารามิ เตอร์ ในการเป่ าพลาสติ กตามใบปฏิ บตั ิ งานกับงานเป่ าพลาสติ กแบบอัดรี ด (Extrusion Blow Mold, EBM)
ตั้งค่าแรงปิ ดแม่พิมพ์ อุณหภูมิการหลอมละลาย อัตราการไหลของเนื้ อพลาสติ ก ความดันลมเป่ า เวลาในการเป่ า
ความหนาของท่อพาริ สัน (Parison) เป่ าตามชิ้ นงานตามวัฏจักรการเป่ า ตรวจสอบรู ปร่ างชิ้ นงานเบื้ องต้น การสุ่ ม
ตัวอย่างเบื้องต้น บารุ งรักษาแม่พิมพ์เป่ าพลาสติกและเครื่ องเป่ าพลาสติก ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
2114-2103

งานเป่ าฟิ ล์ มพลาสติก
1-6-3
(Plastic Blow Film)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเป่ าฟิ ล์มพลาสติก
2. สามารถปฏิบตั ิงานขึ้นรู ปพลาสติกด้วยเครื่ องเป่ าฟิ ล์มพลาสติก
3. มีกิจนิ สัยในการทางานอย่างมีระเบียบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม
ปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการขึ้นรู ปพลาสติก ด้วยเครื่ องเป่ าฟิ ล์มพลาสติก
2. เตรี ยมความพร้อมในการเป่ าฟิ ล์มพลาสติกและหล่อฟิ ล์มพลาสติก
3 เป่ าฟิ ล์มพลาสติก
4 ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
5 บารุ งรักษาหัวดายและเครื่ องเป่ าฟิ ล์มพลาสติกหลังการปฏิบตั ิงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการเตรี ยมความพร้อมเครื่ องเป่ าฟิ ล์มพลาสติ ก หัวดาย เครื่ องมือและอุปกรณ์
วัต ถุ ดิ บ การจับ ยึ ด หัวดายเข้ากับ เครื่ องเป่ าฟิ ล์มพลาสติ ก ปรั บ ตั้งพารามิ เตอร์ ในการเป่ าฟิ ล์มพลาสติ กตามใบ
ปฏิ บตั ิ งานเช่ น ปรั บขนาดความหนาของพลาสติ ก ปรับแรงดันลม ปรับอัตราการไหลของเนื้ อพลาสติ ก ระบบ
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ระบายความร้อน เป่ าฟิ ล์มพลาสติก ตรวจสอบรู ปร่ างชิ้นงานเบื้องต้น การสุ่ มตัวอย่างเบื้องต้น บารุ งรักษาหัวดาย
เครื่ องเป่ าฟิ ล์มพลาสติก ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
2114-2104

งานหล่ อฟิ ล์ มพลาสติก
1-6-3
(Plastic Cast Film)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการหล่อฟิ ล์มพลาสติก
2. สามารถปฏิบตั ิงานขึ้นรู ปพลาสติกด้วยเครื่ องหล่อฟิ ล์มพลาสติก
3 มีกิจนิ สัยในการทางานอย่างมีระเบียบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม
ปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการขึ้นรู ปพลาสติก ด้วยเครื่ องหล่อฟิ ล์มพลาสติก
2. เตรี ยมความพร้อมในการหล่อฟิ ล์มพลาสติก
3. หล่อฟิ ล์มพลาสติก
4. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
5. บารุ งรักษา หัวดาย และเครื่ องหล่อฟิ ล์มพลาสติก หลังการปฏิบตั ิงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเตรี ยมความพร้อมเครื่ องหล่อฟิ ล์มพลาสติก หัวดาย เครื่ องมือและอุปกรณ์
วัต ถุ ดิบ การจับยึด หัวดายเข้ากับเครื่ องหล่ อ ฟิ ล์มพลาสติ ก ปรั บตั้งพารามิ เตอร์ ในการหล่ อฟิ ล์มพลาสติ กตาม
ใบปฏิ บตั ิ งาน เช่ น ปรับขนาดความหนาของพลาสติก แรงดัน ปรับอัตราการไหลของเนื้ อพลาสติก ระบบระบาย
ความร้ อ น หล่อ ฟิ ล์มพลาสติ ก ตรวจสอบรู ปร่ างชิ้ นงานเบื้ องต้น การสุ่ มตัวอย่างเบื้ องต้น บารุ งรั กษาหัวดาย
เครื่ องหล่อฟิ ล์มพลาสติก ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
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2114-2105

งานขึน้ รู ปพลาสติกแผ่ น
1-6–3
(Plastic Thermoforming)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการขึ้นรู ปพลาสติกแผ่น
2. สามารถปฏิบตั ิงานขึ้นรู ปพลาสติกด้วยเครื่ องขึ้นรู ปพลาสติกแผ่น
3. มีกิจนิ สัยในการทางานอย่างมีระเบียบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม
ปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการขึ้นรู ปพลาสติกแผ่น
2. เตรี ยมความพร้อมในการขึ้นรู ปพลาสติกแผ่น
3 ขึ้นรู ปพลาสติกแผ่น
4 ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
5 บารุ งรักษาแม่พิมพ์ข้ ึนรู ปพลาสติกแผ่นและเครื่ องขึ้นรู ปพลาสติกแผ่นหลังการปฏิบตั ิงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการเตรี ยมความพร้อมเครื่ องขึ้ นรู ปพลาสติกแผ่น แม่พิมพ์ข้ ึ นรู ปพลาสติ กแผ่น
เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ วัต ถุ ดิ บ การเคลื่ อ นย้ายแม่ พิ ม พ์ การจับ ยึ ด แม่ พิ ม พ์เข้า กับ เครื่ อ งขึ้ น รู ป พลาสติ ก แผ่ น
ปรับตาแหน่งแม่พิมพ์ ระบบปลดชิ้นงาน ระบบระบายความร้อน ปรับตั้งพารามิเตอร์ ในการขึ้นรู ปพลาสติกแผ่น
(Thermoforming) แบบดู ดอากาศ (Vacuum Forming) แบบอัดอากาศ (Pressure Forming) และแบบแผ่นประกบ
(Matched Mold Forming) ตามใบปฏิ บตั ิ งาน เช่ น อุณหภูมิ ความดัน เวลา ขึ้ นรู ปพลาสติ กแผ่น ตรวจสอบรู ปร่ าง
ชิ้นงานเบื้ องต้น การสุ่ มตัวอย่างเบื้ องต้น บารุ งรักษาแม่พิมพ์ข้ ึ นรู ปพลาสติ กแผ่นและเครื่ องขึ้ นรู ปพลาสติ กแผ่น
ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
2114-2106

งานหมุนเหวีย่ งขึน้ รู ปพลาสติก
1-6-3
(Plastic Rotational Molding)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการหมุนเหวี่ยงขึ้นรู ปพลาสติก
2. สามารถขึ้นรู ปพลาสติกด้วยเครื่ องหมุนเหวี่ยง
3 มีกิจนิ สัยในการทางานอย่างมีระเบียบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม
ปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการขึ้นรู ปพลาสติก ด้วยการหมุนเหวี่ยง
2. เตรี ยมความพร้อมในการหมุนเหวี่ยงขึ้นรู ปพลาสติก
3. หมุนเหวี่ยงขึ้นรู ปพลาสติก
4. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
5. บารุ งรักษาแม่พิมพ์และเครื่ องหมุนเหวี่ยงพลาสติกหลังการปฏิบตั ิงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการการเตรี ยมความพร้อมเครื่ องหมุนเหวี่ยง แม่พิมพ์หมุนเหวี่ยงขึ้นรู ปพลาสติก
เครื่ องมือและอุปกรณ์ วัตถุดิบ การเคลื่อนย้ายแม่พิมพ์ การจับยึดแม่พิมพ์เข้ากับเครื่ องหมุนเหวี่ยง ปรับตาแหน่ ง
แม่พิมพ์ ระบบปลดชิ้ นงาน ระบบระบายความร้อน ปริ มาณของเนื้ อพลาสติ ก ปรับตั้งพารามิเตอร์ ในการหมุน
เหวี่ยงให้ตามใบปฏิ บตั ิ งาน เช่ น อุณหภูมิ ความเร็ วรอบการหมุน หมุนเหวี่ยงขึ้ นรู ปพลาสติ ก ตรวจสอบรู ปร่ าง
ชิ้นงานเบื้องต้น การสุ่ มตัวอย่างเบื้ องต้น บารุ งรักษาแม่พิมพ์และเครื่ องหมุนเหวี่ยงพลาสติ ก ปฏิบตั ิงานตามหลัก
ความปลอดภัย
2114-2107

งานอัดรีดขึน้ รู ปพลาสติก
1-6–3
(Plastic Extrusion)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการอัดรี ดขึ้นรู ปพลาสติก
2. สามารถปฏิบตั ิงานขึ้นรู ปพลาสติกเครื่ องอัดรี ด
3 มีกิจนิ สัยในการทางานอย่างมีระเบียบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม
ปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการขึ้นรู ปพลาสติก ด้วยเครื่ องอัดรี ด
2. เตรี ยมความพร้อมในการอัดรี ดขึ้นรู ปพลาสติก
3. อัดรี ดขึ้นรู ปพลาสติก
4. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
5. บารุ งรักษาหัวดายและเครื่ องอัดรี ดพลาสติกหลังการปฏิบตั ิงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเตรี ยมความพร้อมเครื่ องอัดรี ดพลาสติก ดาย เครื่ องมือและอุปกรณ์ วัตถุดิบ
การจับ ยึดหัวดายเข้ากับ เครื่ องอัด รี ด ขึ้ นรู ป ปรั บขนาดของชิ้ นงานพลาสติ ก ระบบหล่อเย็นดาย ระบบการตัด
ชิ้ นงาน ปรั บตั้งพารามิ เตอร์ ในการอัดรี ดขึ้ นรู ปตามใบปฏิ บตั ิ งาน เช่ นความเร็ ว อุณหภู มิ อัตราการไหลของเนื้ อ
พลาสติ ก อัดรี ดขึ้ นรู ปพลาสติ กแบบแผ่น แบบท่ อ แบบตามรู ปร่ าง (Profile) ตรวจสอบรู ปร่ างชิ้ นงานเบื้ องต้น
การสุ่ มตัวอย่างเบื้องต้น บารุ งรักษาหัวดายและเครื่ องอัดรี ดขึ้นรู ปพลาสติก ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
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2114-2108

งานอัดขึน้ รู ปพลาสติก
1-6-3
(Plastic Compression)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการอัดขึ้นรู ปพลาสติก
2. สามารถปฏิบตั ิงานขึ้นรู ปพลาสติกเครื่ องอัดขึ้นรู ป
3. มีกิจนิ สัยในการทางานอย่างมีระเบียบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม
ปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการขึ้นรู ปพลาสติก ด้วยเครื่ องอัดขึ้นรู ป
2. เตรี ยมความพร้อมในการอัดขึ้นรู ปพลาสติก
3. อัดขึ้นรู ปพลาสติก
4 ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
5 บารุ งรักษาหัวดาย เครื่ องอัดพลาสติกและอุปกรณ์สนับสนุนหลังการปฏิบตั ิงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเตรี ยมความพร้อมเครื่ องอัดพลาสติก หัวดาย เครื่ องมือและอุปกรณ์ วัตถุดิบ การ
จับยึดหัวดายเข้ากับเครื่ องอัดขึ้ นรู ป ปรั บขนาดของชิ้ นงานพลาสติ ก ระบบระบายความร้ อน หัวดาย ระบบการตัด
ชิ้นงาน ปรับตั้งพารามิเตอร์ ในการอัดรี ดขึ้นรู ปตามใบปฏิบตั ิงาน เช่นความเร็ ว อุณหภูมิ อัตราการไหลของเนื้ อพลาสติ ก
อัดขึ้ นรู ปพลาสติ กแบบแผ่ น แบบท่ อ แบบตามรู ปร่ าง (Profile) ตรวจสอบรู ปร่ างชิ้ นงานเบื้ องต้น การสุ่ มตัวอย่าง
เบื้องต้น บารุ งรักษาหัวดายและเครื่ องอัดขึ้นรู ปพลาสติก ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
2114-2109

งานตกแต่ งชิ้นงานพลาสติก
1-6–3
(Plastic Decoration)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ การตกแต่งชิ้นงานพลาสติก
2. สามารถตกแต่งชิ้นงานเหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ์
3. มีกิจนิสยั ในการทางานอย่างมีระเบียบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการตกแต่งชิ้นงานพลาสติก
2. เลือกกรรมวิธีตกแต่งชิ้นงานพลาสติก
3 .เตรี ยมความพร้อมของเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการตกแต่งชิ้นงานพลาสติก
4. ตกแต่งชิ้นงานพลาสติก
5 ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
6 บารุ งรักษา เครื่ องมือและอุปกรณ์หลังการปฏิบตั ิงาน
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการตกแต่งชิ้นงานพลาสติก การกาจัดครี บและส่ วนเกิน การขัดผิว การเตรี ยมผิว
การชุบเคลือบผิว การเคลือบสี การพิมพ์สี การใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ การตรวจสอบและบารุ งรักษาเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัยย
2114-2110

การตรวจสอบและแก้ ไขปัญหาชิ้นงานพลาสติก 1
2-0-2
(Plastic Molding Inspection and Correction 1)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นและควบคุมคุณภาพชิ้นงานจากการฉี ด,อัด,อัดรี ด,เป่ า,เหวี่ยง พลาสติก
2. มี กิ จนิ สั ย ในการท างานอย่างมี ร ะเบี ย บแบบแผน สร้ างสรรค์ มี ค วามปลอดภัย มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อตนเอง และส่ วนรวม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการฉี ด,อัด,อัดรี ด,เป่ า,เหวี่ยงพลาสติก
2. ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานฉี ด,อัด,อัดรี ด,เป่ า,เหวี่ยงตามหลักการและกระบวน
3. ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงานฉี ด,อัด,อัดรี ด,เป่ า,เหวี่ยง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับปั ญหาต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นจากการฉี ด,อัด,อัดรี ด,เป่ า,เหวี่ยง การยุบตัว การบิดงอ รอยประสาน ลายน้ า
รอยพ่น รอยไหม้ คราบที่ ผิว งานไม่เต็ม ฟองอากาศ ครี บที่ ชิ้นงาน การแตกร้าว สี ไม่สม่ าเสมอ น้ าหนักชิ้ นงาน วิธีการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดกับการฉี ด,อัด,อัดรี ด,เป่ า,เหวี่ยง การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
2114-2111

การตรวจสอบและแก้ ไขปัญหาชิ้นงานพลาสติก 2
2-0-2
(Plastic Molding Inspection and Correction 2)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในงานเป่ าฟิ ล์ม เคลือบพลาสติก
2. สามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในงานเป่ าฟิ ล์ม เคลือบพลาสติก
3. . มีกิจนิ สัยในการทางานอย่างมีระเบี ยบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และส่ วนรวม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการเป่ าฟิ ล์ม เคลือบพลาสติก
2. ระบุปัญหาที่เกิดจากการเป่ าฟิ ล์ม เคลือบพลาสติก
3. ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเป่ าฟิ ล์ม เคลือบพลาสติก
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับปั ญ หาต่ างๆ ที่ เกิ ดขึ้ นจากการเป่ าฟิ ล์ม เคลื อบพลาสติ ก เช่ น ความหนาของผนังฟิ ล์มไม่
เท่ ากัน การแกว่งของลูกโป่ ง ขนาดความหนาของฟิ ล์ม เคลือบพลาสติ ก การติ ดตั้งแผ่นพลาสติ กที่ ผิวของลูกกลิ้ง
การตรวจสอบคุณภาพของแผ่นฟิ ล์มที่ได้จากการเป่ าฟิ ล์มพลาสติกและเคลือบ
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2114-2113

ตรวจสอบและแก้ ไขปัญหาชิ้นงานพลาสติก 3
2-0-2
(Plastic Molding Inspection and Correction 3)
จุดประสงค์ รายวิชา
เพื่อให้
1. เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในงานหล่อฟิ ล์มพลาสติก
2. สามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในงานหล่อฟิ ล์มพลาสติก
3. มี กิจนิ สัยในการทางานอย่างมี ระเบี ยบแบบแผน สร้ างสรรค์ มี ความปลอดภัย มี ความรั บผิดชอบต่ อ
ตนเอง และส่ วนรวม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการหล่อฟิ ล์มพลาสติก
2. ระบุปัญหาที่เกิดจากการหล่อฟิ ล์มพลาสติก
3. ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหล่อฟิ ล์มพลาสติก
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับปั ญหาต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้ นจากการหล่อฟิ ล์มพลาสติ ก เช่ น ความหนาของฟิ ล์มกลาสไม่เท่ ากัน
ขนาดความหนาของฟิ ล์มพลาสติ ก การติ ด ตั้งของวัส ดุ พ ลาสติ กที่ ผิ วของลู กกลิ้ ง การตรวจสอบคุ ณ ภาพของ
แผ่นฟิ ล์มได้จากการหล่อ
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
(เพิ่มเติม พ.ศ. 2559)
ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
2114-800X
วิชาฝึ กงาน
*-*-X
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. ปฏิ บั ติ ง านอาชี พในสถาน ประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิ ส ระหรื อแหล่ ง วิ ท ยาการ
จนเกิดความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับฝี มือ
3. มีเจตคติ ที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชี พ และมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็ นระบบตามขั้นตอนและกระบวนการ
3. แก้ไ ข/ปรั บ ปรุ ง การท างานตามข้อ ก าหนดของสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ อิ ส ระ
หรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ งานที่ สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ
อิ ส ระหรื อ แหล่ งวิ ท ยาการ ให้ เกิ ด ความช านาญ มี ทัก ษะและประสบการณ์ งานอาชี พ ในระดับ ฝี มื อ โดยผ่ า น
ความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลา
การฝึ กงาน
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
(เพิ่มเติม พ.ศ. 2559)
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
2114-850X
วิชาโครงการ
*-*-X
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทาโครงการสร้างและหรื อพัฒนางาน
2. ประมวลความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชี พตามกระบวนการวางแผน
ดาเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทารายงานและนาเสนอผลงาน
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัย ในการทางานด้วยความรั บ ผิด ชอบ มี วินัย คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ความคิ ดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการจัดทาโครงการและนาเสนอผลงาน
2. เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางาน
3. ดาเนินงานโครงการตามแผนงาน
4. ประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ หลัก การจัด ท าโครงการ การวางแผน การด าเนิ น งาน การแก้ไ ขปั ญ หา
การประเมินผล การจัดทารายงานและการนาเสนอผลงาน โดยปฏิบตั ิจดั ทาโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานที่ ใช้
ความรู ้และทักษะในระดับฝี มือสอดคล้องกับสาขาวิชาชี พที่ ศึกษา ดาเนิ นการเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะ
ของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาหนด
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หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
(เพิ่มเติม พ.ศ. 2559)
กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
2000-9201
2000-9202
2000-9203
2000-9204
2000-9205
2000-9206
2000-9207
2000-9208
2000-9209
2000-9210
2000-9211
2000-9212
2000-9213
2000-9214
2000-9215
2000-9216
2000-9217
2000-9218
2000-9219
2000-9220
2000-9221
2000-9222
2000-9223
2000-9224
2000-9225
2000-9226
2000-9227

ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต
ภาษาอังกฤษสมัครงาน
ภาษาอังกฤษโครงงาน
ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี ยเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี ยเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษารัสเซี ยเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษารัสเซี ยเพื่อการสื่ อสาร 2
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2000-9228
2000-9229
2000-9230
2000-9231

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสาร 2
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 1
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 2
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กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
2000-9201
ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. ซ่อมเสริ มการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษสาหรับผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางภาษา
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษเป็ นพื้นฐานของการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังการอ่านคา ประโยค ข้อความจากสื่ อโสตทัศน์
2. สนทนาโต้ตอบให้ขอ้ มูลส่ วนตัว
3. อ่านออกเสี ยงคา ข้อความและประโยคตามหลักการออกเสี ยง
4. เขียนคา ประโยค สะกดคาตามหลักการเขียนและโครงสร้างทางภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บัติ เกี่ ย วกับ การฟั ง พู ด อ่ าน เขี ยน การอ่ านออกเสี ย งค า ประโยคและข้อ ความตามหลัก การอ่ า น
ออกเสี ยง การสะกดคา การเขียนรู ปประโยคตามโครงสร้างภาษา การสนทนาโต้ตอบให้ขอ้ มูลส่ วนตัว การใช้สื่อ
เทคโนโลยีพฒั นาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง และสื บค้นข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-9202
ภาษาอังกฤษอินเตอร์ เน็ต
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้อินเตอร์เน็ตเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้และติดต่อสื่ อสาร
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา
สมรรถนะรายวิชา
1. ใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้นในการสื บค้นข้อมูล
2. สื บค้นข้อมูลโดยใช้คาสาคัญ (keyword)
3. อ่านคาสัง่ และปฏิบตั ิตามคาสัง่ ที่ปรากฏบนหน้าจอ
4. อ่าน รับและส่ งสารทางอินเตอร์เน็ต
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้และพัฒนาทักษะทางภาษา
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บัติ เกี่ ยวกับ การใช้อิน เตอร์ เน็ ต ใช้ Web browser, Search engines อ่านค าสั่งและปฏิ บัติ ต ามค าสั่ ง
ที่ปรากฏบนหน้าจอ การสื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องที่สนใจและเรื่ องทางวิชาชีพโดยใช้คาสาคัญ (keyword) เพื่อเป็ น
พื้ นฐานในการพัฒ นาทักษะทางภาษาและเปิ ดโลกทัศน์ข องตน อ่ านและสรุ ปข้อมูลส าคัญจากเรื่ องที่ อ่านจาก
เว็บไซด์ เลื อกใช้สื่ อเทคโนโลยีเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง และแสดงหลักฐานการสื บค้นข้อมูลจากแหล่ ง
การเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
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2000-9203
ภาษาอังกฤษสมัครงาน
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนในการสมัครงาน
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในการหางานและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องในสถานการณ์เกี่ยวกับการสมัครและสัมภาษณ์งานจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบสัมภาษณ์งาน
3. อ่านประกาศรับสมัครงาน ระเบียบการ
4. เขียนประวัติยอ่ จดหมายสมัครงาน
5. กรอกข้อมูลการลงทะเบียน การสมัครงานออนไลน์
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นการหางานและสมัครงานและฝึ กฝนการใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมแสดง
หลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บัติ เกี่ ย วกับ การฟั ง-ดู เรื่ อ งสถานการณ์ ต่ า ง ๆ เกี่ ย วกับ การสมัค รงาน สั ม ภาษณ์ งาน พู ด โต้ต อบ
สัมภาษณ์ งาน การอ่านประกาศรับสมัครงาน ระเบี ยบการ การเขี ยนจดหมายสมัครงาน ประวัติย่อ การกรอก
ใบสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์ มต่างๆทางสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ การลงทะเบี ยน การสมัครงานออนไลน์ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเองและแสวงหาความรู ้จากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2000-9204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการโครงงานภาษาอังกฤษ
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของภาษาอังกฤษชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. วางแผนการจัดทาโครงงานภาษาอังกฤษในหัวเรื่ องที่สนใจหรื อบูรณาการกับการศึกษาวิชาชีพ
2. แสวงหาความรู ้ภาษาอังกฤษในหัวหัวข้อเรื่ องที่สนใจจากแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
3. ทาโครงงานภาษาอังกฤษตามขั้นตอนกระบวนการโครงงานภาษาอังกฤษ
4. นาเสนอโครงงานภาษาอังกฤษรายกลุ่มหรื อรายบุคคล
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บัติ เกี่ ยวกับ การทาโครงงานภาษาอังกฤษตามแนวคิ ด และกระบวนการทาโครงงานภาษาอังกฤษ
ในหัวข้อที่ ส นใจเป็ นรายบุ ค คลและหรื อรายกลุ่ ม การฝึ กฟั ง พู ด อ่าน และเขี ยน การวางแผนการท าโครงงาน
การกาหนดจุดประสงค์ การค้นคว้า รวบรวมข้อมูล การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ การแสดงหลักฐานการศึ กษาค้นคว้า
การนาเสนอผลงานและหรื อการจัดแสดงผลงานในรู ปแบบการจัดบอร์ ด การบรรยาย การสาธิ ต การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาในการศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและแสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
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2000-9205
ศัพท์ เทคนิคภาษาอังกฤษ
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้คาศัพท์เทคนิคเพื่อใช้สื่อสารในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคาศัพท์เทคนิคที่ใช้ในงานอาชีพจากสื่ อโสตทัศน์
2. อ่านเรื่ องหรื อข้อความที่มีคาศัพท์เทคนิคในงานอาชีพ
3. เขียนให้ขอ้ มูลสั้น ๆ ในการปฏิบตั ิงานโดยใช้คาศัพท์เทคนิคในงานอาชีพ
4. นาเสนอ สาธิ ตการปฏิบตั ิงานในการฝึ กงานที่ใช้ศพั ท์เทคนิค
5. สื บค้นคาศัพท์เทคนิคในงานอาชีพ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน และเขียนการใช้คาศัพท์เทคนิคในการปฏิบตั ิงานอาชี พ การออกเสี ยงและ
ความหมายของคาศัพท์เทคนิ คตามหลักการอ่านออกเสี ยง การเชื่ อมโยงความรู ้ทางวิชาชี พกับบทอ่านที่ มีคาศัพท์
เทคนิคและเขียนถ่ายโอนเป็ นข้อความง่าย ๆ การค้นคว้าและรวบรวมคาศัพท์เทคนิคมาใช้ในการนาเสนอหรื อสาธิ ต
การปฏิบตั ิงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแสวงหาข้อมูลเกี่ ยวกับคาศัพท์ในงานอาชี พจากแหล่งการเรี ยนรู ้
ที่หลากหลาย
2000-9206
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงสัทอักษรภาษาจีนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชี วิตประจาวัน
3. อ่านออกเสี ยงคา ประโยค ตามหลักการออกเสี ยง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาจีน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียนสัทอักษรภาษาจีน การอ่านออกเสี ยงคาและประโยค การสนทนา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน การใช้คาศัพท์ สานวนภาษา การเขียนอักษรจีนเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน
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2000-9207

ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน: 2000-9206 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันในระดับที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้คาศัพท์ สานวนง่าย ๆ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขี ยน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน การใช้คาศัพท์
สานวน การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขี ยนรู ปประโยคเบื้ องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ภาษาจีน
2000-9208
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัความก้าวหน้าในงานวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงสัทอักษรภาษาญี่ปุ่น
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านออกเสี ยงคา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาญี่ปุ่น
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียนสัทอักษรภาษาญี่ปุ่น การอ่านออกเสี ยงคาและประโยค การสนทนา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน การใช้คาศัพท์ สานวนภาษา การเขียนอักษรฮิรากานะ คาตากานะ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่น
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2000-9209

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน: 2000-9208 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันในระดับที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดูเรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ในชีวิตประจาวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านเรื่ อง และข้อความสั้น ๆ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขี ยน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน การใช้คาศัพท์
สานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขี ยนรู ปประโยคเบื้ องต้น การเขี ยนอักษรคันจิ พ้ื นฐานประมาณ
30 ตัวอักษร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น
2000-9210
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงภาษาเกาหลีจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านออกเสี ยงคา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาเกาหลี
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขี ยน การออกเสี ยง การสนทนาสถานการณ์ ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน
การใช้คาศัพท์ สานวนภาษา การอ่านคาและประโยค การเขียนภาษาอักษรเกาหลี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาเกาหลี
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2000-9211

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9210 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันในระดับที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดูเรื่ อง การสนทนาภาษาเกาหลีในสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่าน ข้อความและเรื่ องสั้น ๆ
4. เขียนประโยคตามหลักการเขียน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน การใช้คาศัพท์
สานวนภาษา การอ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะภาษาเกาหลี
2000-9212
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเวียดนามตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงภาษาเวียดนามจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านออกเสี ยงคา และประโยค ตามหลักการออกเสี ยง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาเวียดนาม
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขี ยน การออกเสี ยง การสนทนาสถานการณ์ ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน
การใช้ค าศัพ ท์ สานวนภาษา การอ่ านค าและประโยค การเขี ย นตัวอักษรภาษาเวียดนาม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2559)

หมวดวิชาเลือกเสรี

100
2000-9213

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9212 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเวียดนามตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันในระดับที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ในชีวิตประจาวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านเรื่ อง ข้อความง่าย ๆ
4. เขียนประโยคตามหลักการเขียน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน การใช้คาศัพท์
สานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขี ยนรู ปประโยคเบื้ องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะภาษาเวียดนาม
2000-9214
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี ยในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี ยในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี ยจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบ ในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านออกเสี ยงคา ประโยคตามหลักการออกเสี ยง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บัติ เกี่ ยวกับ การฟั ง พู ด อ่ าน เขี ยน การออกเสี ยง การสนทนา ภาษาสถานการณ์ ต่ าง ๆ ในชี วิตประจาวัน
การใช้คาศัพท์ สานวน การอ่านคาและประโยค การเขียนอักษรบาฮาซาอินโดนี เซี ย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี ย
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101
2000-9215

ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9214 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี ยเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี ยสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันในระดับที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี ยในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้คาศัพท์ สานวนง่าย ๆ
5. เขียนคา ประโยคตามหลักและโครงสร้างภาษา
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขี ยน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน การใช้คาศัพท์
สานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขี ยนรู ปประโยคเบื้ องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี ย
2000-9216
ภาษาพม่ าเพื่อการสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงภาษาพม่าตามหลักการออกเสี ยงจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านออกเสี ยงคา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักและโครงสร้างภาษา
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การออกเสี ยง การสนทนาสถานการณ์การต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน
การใช้คาศัพท์ สานวนภาษา การอ่านคาและประโยค การเขี ยนอักษรพม่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะภาษาพม่า
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102
2000-9217

ภาษาพม่ าเพื่อการสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน: 2000-9216 ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันในระดับที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้คาศัพท์ สานวนง่าย ๆ
5. เขียนคา ประโยคตามหลักและโครงสร้างภาษา
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขี ยน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน การใช้คาศัพท์
สานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขี ยนรู ปประโยคเบื้ องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะภาษาพม่า
2000-9218
ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเขมรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเขมรในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงภาษาเขมรจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านออกเสี ยงคา ประโยค ข้อความ
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บัติ เกี่ ย วกับ การฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย นค าและประโยค การออกเสี ยง การสนทนา ส านวนภาษา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน การใช้คาศัพท์ การอ่านคาและประโยค การเขี ยนอักษรภาษาเขมร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเขมร
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103
2000-9219

ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน: 2000-9218 ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ภาษาเขมรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันในระดับที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเขมรในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้คาศัพท์ สานวนง่าย ๆ
5. เขียนคา ประโยค อักษรตามหลักและโครงสร้างภาษา
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน การใช้คาศัพท์
สานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขี ยนรู ปประโยคเบื้ องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะภาษาเขมร
2000-9220
ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ภาษาลาวตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาลาวในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงภาษาลาวจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านออกเสี ยงคา ประโยค ตามหลักการออกเสี ยง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขี ยน การออกเสี ยง การสนทนาสถานการณ์ ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน
การใช้คาศัพท์ สานวนภาษา การอ่านคาและประโยค การเขี ยนอักษรภาษาลาว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาลาว
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2000-9221

ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน: 2000-9220 ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาลาวตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันในระดับที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาลาวในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้คาศัพท์ สานวนง่าย ๆ
5. เขียนคา ประโยค อักษรตามหลักและโครงสร้างภาษา
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขี ยน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน การใช้
คาศัพท์สานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขี ยนรู ปประโยคเบื้ องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาลาว
2000-9222
ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาบาฮาซามลายูตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาบาฮาซามลายูในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงภาษาบาฮาซามลายูจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านออกเสี ยงคา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาบาฮาซามลายู
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขี ยน การออกเสี ยง การสนทนาสถานการณ์ ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน
การใช้คาศัพท์ สานวนภาษา การอ่านคาและประโยค การเขียนอักษรบาฮาซามลายู การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาบาฮาซามลายู
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2000-9223

ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9222 ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ภาษาบาฮาซามลายูตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน ในระดับที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาบาฮาซามลายูในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้คาศัพท์ สานวนง่าย ๆ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขี ยน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน การใช้คาศัพท์
สานวนภาษา การอ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะภาษาบาฮาซามลายู
2000-9224
ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ภาษาฟิ ลิปิโนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงภาษาฟิ ลิปิโนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านออกเสี ยงคา ประโยค ตามหลักการออกเสี ยง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาฟิ ลิปิโน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การออกเสี ยง การสนทนาภาษาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
การใช้คาศัพท์ สานวน การอ่านคาและประโยค การเขียนอักษรภาษาฟิ ลิปิโน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะภาษาฟิ ลิปิโน
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2000-9225

ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9224 ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฟิ ลิปิโนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันในระดับที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้คาศัพท์ สานวนง่าย ๆ
5. เขียนคา ประโยคตามหลักโครงสร้างภาษาฟิ ลิปิโน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขี ยน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน การใช้
คาศัพท์สานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขี ยนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาฟิ ลิปิโน
2000-9226
ภาษารั สเซียเพื่อการสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ภาษารัสเซี ยตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษารัสเซี ยในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคาจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านออกเสี ยงคา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษารัสเซี ย
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขี ยน การออกเสี ยง การสนทนาสถานการณ์ ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน
การใช้คาศัพท์ สานวนภาษา การอ่านคาและประโยค การเขียนอักษรภาษารัสเซี ย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษารัสเซี ย
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2000-9227

ภาษารั สเซียเพื่อการสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน: 2000-9226 ภาษารัสเซี ยเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ภาษารัสเซี ยตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันในระดับ ที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษารัสเซี ยในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้คาศัพท์ สานวนง่าย ๆ
5. เขียนคา ประโยคตามหลักและโครงสร้างภาษา
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขี ยน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน การใช้
คาศัพท์สานวนภาษา การอ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ การเขียนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษารัสเซี ย
2000-9228
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเยอรมันตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเยอรมันในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงภาษาเยอรมันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านออกเสี ยงคา ประโยค ตามหลักการออกเสี ยง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาเยอรมัน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขี ยน การออกเสี ยง การสนทนาสถานการณ์ ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน
การใช้คาศัพท์ สานวนภาษา การอ่านคาและประโยค การเขียนอักษรภาษาเยอรมัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน
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2000-9229

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน : 2000-9228 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเยอรมันตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันในระดับที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเยอรมันในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้คาศัพท์ สานวนง่าย ๆ
5. เขียนคา ประโยคตามหลักและโครงสร้างภาษา
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน การใช้
คาศัพท์สานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขี ยนรู ปประโยคเบื้องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน
2000-9230
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 1
0-2-1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังเสี ยงและออกเสี ยงภาษาฝรั่งเศส
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านออกเสี ยงคา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขี ยน การออกเสี ยง การสนทนาสถานการณ์ ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน
การใช้คาศัพท์ สานวนภาษา การอ่านคา และประโยค การเขียนอักษรภาษาฝรั่งเศส การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส
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2000-9231

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 2
0-2-1
วิชาบังคับก่อน: 2000-9230 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสาร 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันในระดับที่สูงขึ้น
2. มีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง – ดู เรื่ อง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้คาศัพท์ สานวนง่าย ๆ
5. เขียนคา ประโยคตามหลักและโครงสร้างภาษา
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง พูด อ่าน เขี ยน การสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชี วิตประจาวัน การใช้
คาศัพท์สานวนภาษา การอ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขี ยนรู ปประโยคเบื้ องต้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส
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กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
(เพิ่มเติม พ.ศ. 2559)
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
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2000-200X
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ …
0-2-0
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ
2. สามารถปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับ คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อวิสามัญ มีทกั ษะทางลูกเสื อและ
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมของลูกเสื อวิสามัญ
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยในการท างานด้วยความรั บผิดชอบต่ อตนเอง ผูอ้ ื่ นและสังคม มี วินัย คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบวินยั คาปฏิญาณ กฎและระเบียบข้อบังคับของลูกเสื อวิสามัญ
2. วางแผนและปฏิบตั ิกิจกรรมทักษะทางลูกเสื อ
3. บาเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ
4. ใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบตั ิกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมของลูกเสื อวิสามัญ ขบวนการและพิธีการต่าง ๆ ของลูกเสื อวิสามัญ การปฏิบตั ิตน
ตามคาปฏิญาณ กฎ ระเบียบวินยั ของลูกเสื อวิสามัญ กิจกรรมทักษะทางลูกเสื อ การใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมและทาประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น
2000-200X
กิจกรรมองค์ การวิชาชีพ …
0-2-0
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการเสริ มสร้างทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชี พ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ประเมินผล และปรับปรุ งการทางานในการร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยในการท างานด้ว ยความรั บ ผิ ดชอบ มี วินัย คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ความคิ ด ริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและปฏิบตั ิกิจกรรมองค์การวิชาชี พตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าผูต้ ามในการร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการทากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชี พ กิ จกรรมเสริ มสร้างทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชี พ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชี วิต กิ จกรรมพัฒนาองค์กร ชุ มชนและสังคม การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ า
ผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ป ไตยในกิ จ กรรมเกี่ ย วกับ ชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริ ย ์แ ละกิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น โดยการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ประเมินผล และปรับปรุ งการทางาน
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