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ค าน า 

 
 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556  เป็นหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนให้สอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และความเจริญกา้วหน้า
ทางเทคโนโลยี  เพื่อผลิตก าลงัคนระดบัฝีมือท่ีมีสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงานในลกัษณะ  
ผูป้ฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระได้  สอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ  โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเลือกระบบและวิธีการเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสมตามศกัยภาพ
ตามความสนใจและโอกาสของตน  ส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อจดัการศึกษาและพฒันา
หลกัสูตรร่วมกนัระหวา่งสถาบนั  สถานศึกษา  หน่วยงาน สถานประกอบการ และองคก์รต่าง ๆ ทั้งในระดบั
ชุมชน  ระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ 
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หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
พทุธศักราช 2556 

 
หลกัการของหลกัสูตร 

 
 

1. เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าด้านวิชาชีพ                
ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และประชาคมอาเซียน 
เพื่อผลิตและพฒันาก าลงัคนระดบัฝีมือให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
สามารถประกอบอาชีพไดต้รงตามความตอ้งการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ  

 

2. เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสใหเ้ลือกเรียนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เนน้สมรรถนะเฉพาะดา้นดว้ยการปฏิบติัจริง 
สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศกัยภาพและโอกาสของผูเ้รียน   เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนสามารถเทียบโอน 
ผลการเรียน  สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการ
และสถานประกอบอาชีพอิสระ 

 

3. เป็นหลักสูตรท่ีสนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจดัการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

4. เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วมในการพฒันา 
หลกัสูตรให้ตรงตามความตอ้งการและสอดคลอ้งกบัสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความ 
สามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
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จุดหมายของหลกัสูตร 
 
 

1. เพื่อให้มีความรู้  ทกัษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสอดคลอ้งกบัมาตรฐานวิชาชีพ สามารถน า 
ความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในงานอาชีพไปปฏิบติังานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกวิถี 
การด ารงชีวิต การประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกบัตน  สร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชน ทอ้งถ่ิน 
และประเทศชาติ 

 

2. เพื่อให้เป็นผูมี้ปัญญา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและการประกอบ
อาชีพ  สามารถสร้างอาชีพ  มีทกัษะในการจดัการและพฒันาอาชีพใหก้า้วหนา้อยูเ่สมอ 

 

3. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีความมัน่ใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพท่ีเรียน รักงาน รักหน่วยงาน  
สามารถท างานเป็นหมู่คณะไดดี้ โดยมีความเคารพในสิทธิและหนา้ท่ีของตนเองและผูอ่ื้น 

 

4. เพ่ือให้เป็นผูมี้พฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม ทั้งในการท างาน การอยูร่่วมกนั การต่อตา้นความรุนแรง 
และสารเสพติด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว หน่วยงาน ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อ 
สังคม เข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  มีจิตส านึกด้านปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง  รู้จกัใชแ้ละอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

 

5. เพื่อให้มีบุคลิกภาพท่ีดี มีมนุษยสัมพนัธ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินยัในตนเอง มีสุขภาพอนามยั         
ท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกบังานอาชีพ 

 

6. เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและโลก        
มีความรักชาติ ส านึกในความเป็นไทย เสียสละเพื่อส่วนรวม ด ารงรักษาไวซ่ึ้งความมัน่คงของชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย ์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
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หลกัเกณฑ์การใช้ 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 

 
 

1. การเรียนการสอน 
 

1.1 การเรียนการสอนตามหลกัสูตรน้ี ผูเ้รียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุ้กวิธีเรียนท่ีก าหนด และ  
น าผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกนัได ้สามารถเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบ
ความรู้และประสบการณ์ได ้

1.2 การจดัการเรียนการสอนเน้นการปฏิบติัจริง สามารถจดัการเรียนการสอนได้หลากหลาย
รูปแบบ เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในวธีิการและการด าเนินงาน มีทกัษะการปฏิบติังาน
ในขอบเขตส าคัญและบริบทต่าง ๆ  ท่ีสัมพันธ์กันซ่ึงส่วนใหญ่เป็นงานประจ า สามารถ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะไปสู่บริบทใหม่  สามารถให้ค  าแนะน า  แกปั้ญหาเฉพาะดา้นและ
รับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น  มีส่วนร่วมในคณะท างานหรือมีการประสานงานกลุ่ม  รวมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีเหมาะสมในการท างาน 

 

2. การจดัการศึกษาและเวลาเรียน 
 

 การจดัการศึกษาในระบบปกติ ใชร้ะยะเวลา 3 ปีการศึกษา  การจดัเวลาเรียนให้ด าเนินการ ดงัน้ี 
2.1 ในปีการศึกษาหน่ึง ๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค  ภาคเรียนละ  

18 สัปดาห์  โดยมีเวลาเรียนและจ านวนหน่วยกิตตามท่ีก าหนด  และสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบนัอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนไดอี้กตามท่ีเห็นสมควร   

2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัเปิดท าการสอนไม่นอ้ยกว่า
สัปดาห์ละ 5 วนั ๆ ละไม่เกิน 7 ชัว่โมง โดยก าหนดใหจ้ดัการเรียนการสอนคาบละ  60  นาที 

 

3. หน่วยกติ 
 

 ใหมี้จ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  103 หน่วยกิต   การคิดหน่วยกิตถือเกณฑด์งัน้ี 
3.1 รายวชิาทฤษฎีท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปราย  ไม่นอ้ยกวา่  18  ชัว่โมง  เท่ากบั 1 หน่วยกิต 
3.2 รายวิชาปฏิบติัท่ีใชเ้วลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบติัในห้องปฏิบติัการ ไม่นอ้ยกวา่ 36 ชัว่โมง  

เท่ากบั  1  หน่วยกิต 
3.3 รายวิชาปฏิบติัท่ีใช้เวลาในการฝึกปฏิบติัในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง  

เท่ากบั  1  หน่วยกิต 
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3.4 รายวชิาท่ีใชใ้นการศึกษาระบบทวภิาคี  ไม่นอ้ยกวา่  54  ชัว่โมง  เท่ากบั 1 หน่วยกิต 
3.5 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ  ไม่น้อยกว่า   

320   ชัว่โมง  เท่ากบั  4  หน่วยกิต 
3.6 การท าโครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง  เท่ากบั 1 หน่วยกิต 

 

4. โครงสร้าง 
 

 โครงสร้างของหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556  แบ่งเป็น 3 หมวดวชิา  และ
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร  ดงัน้ี 

4.1 หมวดวชิาทกัษะชีวติ 
 4.1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย 
 4.1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 
 4.1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
 4.1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ 
 4.1.5 กลุ่มวชิาสังคมศึกษา 
 4.1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา 

4.2 หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ   
 4.2.1 กลุ่มทกัษะวชิาชีพพื้นฐาน 
 4.2.2 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ   
 4.2.3 กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก  
 4.2.4   ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 
 4.2.5 โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ 

4.3 หมวดวชิาเลือกเสรี 
4.4 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

 

 จ านวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลกัสูตร ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงสร้างของ
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา  รายวิชาแต่ละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถจดั
ตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร และหรือพฒันาได้ตามความเหมาะสมของภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ เพ่ือเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ   ทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งก าหนดรหสัวิชา 
จ านวนหน่วยกิตและจ านวนชัว่โมงเรียนตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
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5. การฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ 
 

เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน 
กบัภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากท่ีผูเ้รียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดหรือฝึกปฏิบติั
เบ้ืองตน้ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัแลว้ระยะเวลาหน่ึง ทั้งน้ี เพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
จากประสบการณ์จริง ได้สัมผสักับการปฏิบติังานอาชีพ  เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั  และ
บรรยากาศการท างานร่วมกนั  ส่งเสริมการฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์  
ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนท าได ้คิดเป็น ท าเป็นและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง  ตลอดจนเกิดความมัน่ใจและเจตคติท่ีดี
ในการท างานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจดัฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 

5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัให้มีการฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ ในรูปของ
การฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ  
โดยใชเ้วลารวมไม่นอ้ยกวา่  320 ชัว่โมง ก าหนดใหมี้ค่าเท่ากบั  4  หน่วยกิต   กรณีสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งการเพิ่มพูนประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ สามารถน ารายวิชาใน
หมวด วิ ช า ทัก ษ ะ วิ ช า ชี พ ท่ี ต ร งห รื อสั มพัน ธ์ กับ ลัก ษณะ ง าน ไป เ รี ย นห รื อ ฝึ ก 
ในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐได้ โดยใช้เวลารวมกับการฝึก
ประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่  1 ภาคเรียน 

5.2 การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวชิาอ่ืน 
 

6. โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ 
 

เป็นรายวิชาท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ศึกษาค้นควา้  บูรณาการความรู้ ทกัษะและประสบการณ์  
จากส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองตามความถนดัและความสนใจ ตั้งแต่การเลือกหวัขอ้หรือเร่ืองท่ีจะ
ศึกษาคน้ควา้ การวางแผน การก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ  การด าเนินงาน  การประเมินผลและการจดัท า
รายงาน ซ่ึงอาจท าเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได ้ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัลกัษณะของโครงการนั้น ๆ  โดยการจดัท า
โครงการดงักล่าว ตอ้งด าเนินการดงัน้ี 

6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัต้องจัดให้ผูเ้รียนจดัท าโครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ         
ท่ีสัมพนัธ์หรือสอดคลอ้งกบัสาขาวิชา  ในภาคเรียนท่ี 5  และหรือภาคเรียนท่ี 6  รวมจ านวน 
4  หน่วยกิต ใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ 216 ชัว่โมง  ทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดั
ใหมี้ชัว่โมงเรียน 4 ชัว่โมง ต่อสัปดาห์ กรณีท่ีใชร้ายวชิาเดียว 

  หากจดัให้มีโครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ 2 รายวิชา คือ โครงการ 1  และโครงการ 2 ให้
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัจดัให้มีชัว่โมงเรียนต่อสัปดาห์ ท่ีเทียบเคียงกบัเกณฑ์ดงักล่าว
ขา้งตน้       

6.2 การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวชิาอ่ืน  
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7.   การศึกษาระบบทวภิาค ี
 

 เป็นรูปแบบการจดัการศึกษาท่ีเกิดจากขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั
กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผูเ้รียนใช้เวลาส่วนหน่ึงในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบนั และเรียนภาคปฏิบติัในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ   
เพื่อให้การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและพฒันาก าลังคน  
ตามจุดหมายของหลกัสูตร การจดัการศึกษาระบบทวิภาคี โดยน ารายวิชาทวิภาคีในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือก
ไปก าหนดรายละเอียดของรายวิชาและเวลาท่ีใช้ฝึก จดัท าแผนฝึกอาชีพ  การวดัและการประเมินผลในแต่ละ
รายวิชาให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ  ทั้งน้ี อาจน า 
รายวชิาชีพอ่ืนในหมวดวชิาทกัษะวิชาชีพไปจดัร่วมดว้ยก็ได ้
 

8. การเข้าเรียน 
 

  ผูเ้ขา้เรียนตอ้งส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบติั
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  พ.ศ. 2556 
 

9. การประเมนิผลการเรียน 
 

 เนน้การประเมินสภาพจริง ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการจดัการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พ.ศ. 2556 
 

10. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
 

10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหมี้กิจกรรมเสริมหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  2 ชัว่โมง
ต่อสัปดาห์ทุกภาคเรียน  เพื่อพฒันาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
ระเบียบวินยั  การต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด  ส่งเสริมการคิด  วิเคราะห์  สร้างสรรค์
การท างาน  ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ใชก้ระบวนการกลุ่ม
ในการท าประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถ่ิน  รวมทั้งการทะนุบ ารุงขนบธรรมเนียมประเพณี 
อนัดีงาม  โดยการวางแผน  ลงมือปฏิบติั  ประเมินผล และปรับปรุงการท างาน  ทั้งน้ีส าหรับ
นกัเรียนอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีสถานประกอบการจดัข้ึน 

10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย  
การจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พ.ศ. 2556 
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11. การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 

11.1 ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาทกัษะชีวิต หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี  
ตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 

11.2 ไดจ้  านวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลกัสูตร 
11.3 ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่  2.00  และผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
11.4 เขา้ร่วมกิจกรรมและประเมินผา่นทุกภาคเรียน 

12.  การพฒันารายวชิาในหลกัสูตร 
 

12.1 หมวดวิชาทกัษะชีวิต  สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถพฒันารายวิชาเพิ่มเติม 
ในแต่ละกลุ่มวิชาของหมวดวิชาทักษะชีวิต  ในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ 
บูรณาการใด ๆ ก็ได ้ โดยผสมผสานเน้ือหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย   กลุ่มวิชา 
ภาษาต่างประเทศ  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา  กลุ่มวิชา 
สุขศึกษาและพลศึกษา ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ของ 
กลุ่มวชิานั้น ๆ  เพื่อใหบ้รรลุจุดประสงคข์องหมวดวชิาทกัษะชีวติ   

12.2 หมวดวิชาทกัษะวิชาชีพ   สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถปรับปรุงรายละเอียด
ของรายวิชาในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะ   และหรือพฒันารายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มทกัษะ
วิชาชีพเลือกได้  โดยพิจารณาจากจุดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
สาขาวิชา  ตลอดจนความตอ้งการของสถานประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ   

12.3 หมวดวิชาเลือกเสรี   สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถพฒันารายวิชาเพิ่มเติมได ้
ตามความตอ้งการของสถานประกอบการ ชุมชน ทอ้งถ่ิน หรือสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  และหรือเพื่อการศึกษาต่อ 

ทั้งน้ี การก าหนดรหสัวชิา จ  านวนหน่วยกิตและจ านวนชัว่โมงเรียนให้เป็นไปตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
 

13.  การปรับปรุงแก้ไข พฒันารายวชิา กลุ่มวชิาและการอนุมตัหิลกัสูตร 
 

13.1 การพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงสาระส าคัญของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้เป็นหน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา  หรือสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

13.2 การอนุมติัหลกัสูตร ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
13.3 การประกาศใชห้ลกัสูตรใหท้ าเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
13.4 การพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถ

ด าเนินการได ้โดยตอ้งรายงานใหส้ านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
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14.  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 

 ใหทุ้กหลกัสูตรก าหนดระบบประกนัคุณภาพไวใ้หช้ดัเจน อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย  4 ประเด็น คือ 
 14.1   คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา 
 14.2  การบริหารหลกัสูตร 
 14.3 ทรัพยากรการจดัการอาชีวศึกษา 
 14.4 ความตอ้งการก าลงัคนของตลาดแรงงาน 
 

 ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดให้มี  
การประเมินเพื่อพฒันาหลกัสูตรท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบอยา่งต่อเน่ือง อยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 
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การก าหนดรหัสวชิาหลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท–ป–น 

11  กลุ่มวิชาภาษาไทย 
12  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
13  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
14  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
15  กลุ่มวิชาสงัคมศึกษา 
16  กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
17  กลุ่มวิชาบูรณาการ 
20  กลุ่มกิจกรรม 
9X  กลุ่มวิชาเลือกเสรี 

ประเภทวชิา 
1 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 
2 ประเภทวชิาพาณชิยกรรม 
3 ประเภทวชิาศิลปกรรม 
4 ประเภทวชิาคหกรรม 
5 ประเภทวชิาเกษตรกรรม 

( - )  รายวชิาพฒันาโดยส่วนกลาง    ( * )  รายวชิาพฒันาโดยสถานศึกษา 

ช่ือวชิา 

ล าดบัที่วชิา    01-99 

กลุ่มวชิา สาขาวชิา/วิชาเรียนร่วม 
หมวดวชิาทักษะชีวติ 2 0 0 0 

 

หมวดวชิาทักษะวชิาชีพ 
กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืน้ฐาน 

10  กลุ่มวชิาเรียนร่วมหลกัสูตร  (การประกอบอาชีพ) 

หมวดวชิาทักษะวชิาชีพ 
กลุ่มทกัษะวชิาชีพพืน้ฐาน 

10  กลุ่มวชิาเรียนร่วมประเภทวชิา 

10  กลุ่มทกัษะวิชาชีพพื้นฐาน 
20  กลุ่มทกัษะวิชาชีพเฉพาะ 
21-49  กลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือก 
51-79  กลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี) 
80  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ทกัษะวิชาชีพ 
85  กลุ่มวิชาโครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ 
9X  กลุ่มวิชาชีพเลือกเสรี 

หมวดวชิาทักษะวชิาชีพ 

2  หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ ปวช. 

 
6 ประเภทวชิาประมง 
7 ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
8 ประเภทวชิาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
9 ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

หลกัสูตร 

20  กลุ่มวชิาเรียนร่วมหลกัสูตร  (คอมพวิเตอร์) 

0 วชิาเรียนร่วม 
สาขาวชิา 

1 2 3 4 - 5 6 7 8 
 

2 X X X 
 

2 X 0 0 
 

2 0 0 1 
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โครงสร้าง 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พทุธศักราช 2556 

 
ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  พุทธศกัราช  2556  ทุกประเภทวิชาจะตอ้ง

ศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ  รวมไม่น้อยกว่า 103  หน่วยกิต  และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร   
ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 

 

1.หมวดวชิาทกัษะชีวติ ไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกติ 
1.1  กลุ่มวชิาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 
1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  4  หน่วยกิต) 
1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  4  หน่วยกิต) 
1.5 กลุ่มวชิาสังคมศึกษา (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่นอ้ยกวา่  2  หน่วยกิต) 
 

2. หมวดวชิาทกัษะวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า  71 หน่วยกติ 
2.1  กลุ่มทกัษะวชิาชีพพื้นฐาน (ไม่นอ้ยกวา่  18  หน่วยกิต) 
2.2  กลุ่มทกัษะวชิาชีพเฉพาะ ( 24  หน่วยกิต) 
2.3  กลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่  21  หน่วยกิต) 
2.4   ฝึกประสบการณ์ทกัษะวชิาชีพ (4  หน่วยกิต) 
2.5  โครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ (4  หน่วยกิต) 
 

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี   ไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกติ 
 

4. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกติ 
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หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 
หมวดวชิาทักษะชีวติ 

 

จุดประสงค์ 
 

 
1. เพื่อใหส้ามารถส่ือสารดว้ยการฟัง พดู อ่าน เขียนภาษาไทย ภาษาองักฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืน  

2. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ ทฤษฎีและกระบวนการคิด วิเคราะห์เชิงตวัเลข และแกปั้ญหา
โดยใชห้ลกัทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

3. เพื่อให้ปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย  ปฏิบติัตนตามหลกัธรรม ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตระหนกัในคุณค่าของประวติัศาสตร์และวฒันธรรมไทย  การปรับวิถีชีวิตในการ
อยูร่่วมกนัในสังคมไทย ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  

4. เพื่อเสริมสร้างทกัษะชีวติและพฒันาสุขภาพบนพื้นฐานของการเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์

5. เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู้ไดอ้ย่างเป็นระบบและน าไปใชใ้นการด ารงชีวิตและเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาวชิาชีพ 

6. เพื่อใหส้ามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

7. เพื่อใหมี้ความประพฤติอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวนิยัและมีความรับผดิชอบ
ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม 
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กรอบมาตรฐานสมรรถนะหมวดวชิาทักษะชีวติ 
 

หมวดวชิาทกัษะชีวติเสริมสร้างความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์  ใหค้วามส าคญัต่อการจดัองคค์วามรู้และ 
ทกัษะเพื่อให้ผูเ้รียนทุกประเภทวิชามีความรู้ความสามารถใช้ทกัษะการส่ือสาร การคิด การวิเคราะห์  การ
แก้ปัญหา การตัดสินใจ  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและบูรณาการความรู้เพื่อน าไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนัและการประกอบอาชีพได ้  ดงัน้ี 
 

หน่วยสมรรถนะ สมรรถนะย่อย 
กลุ่มวิชาภาษาไทย  
1. ฟังและดูสารใน ชีวิตประจ าวนั 
 และในงานอาชีพ 

ฟังและดูข่าว  สารคดีหรือบนัเทิงคดีฟังค าสัง่หรือขอ้แนะน า 
การปฏิบติังานฟังและดูสารในงานอาชีพจากส่ือบุคคล  ส่ือส่ิงพิมพ ์  
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

2. พดูในชีวิตประจ าวนั และในงาน 
 อาชีพ 

พดูส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีก าหนด 
น าเสนอผลงานหรือบรรยายสรุป พดูแนะน าการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์  
ผลงานหรือผลิตภณัฑ ์ พดูสาธิตขั้นตอนการปฏิบติังาน การใช้
ผลิตภณัฑ ์หรือกระบวนการผลิตช้ินงานพดูเสนอขายสินคา้และบริการ
พดูติดต่อกิจธุระ ขอความอนุเคราะห์  สนทนาทางโทรศพัทส์มัภาษณ์
งาน 

3.  อ่านสารในชีวิตประจ าวนัและในงาน
อาชีพ 

 

 

อ่านข่าว บทความ หรือสารคดีจากส่ือส่ิงพิมพห์รือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
อ่านวรรณกรรมหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นภาษาท่ีส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยม 

อ่านคู่มือการปฏิบติังาน คู่มือการใชอุ้ปกรณ์ หรือรายละเอียดของ
ผลิตภณัฑอ่์านประกาศรับสมคัรงาน ขอ้ความโฆษณาจากส่ือส่ิงพิมพ์
หรือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  

4. เขียนเชิงวิชาการ     เขียนยอ่ความ  เขียนเรียงความ  เขียนโครงการ เขียนรายงานวิชาการ 

5. เขียนเชิงกิจธุระ 
 

เขียนจดหมายสมคัรงานเขียนบนัทึกขอ้ความในหน่วยงาน 
เขียนรายงานการประชุมกรอกแบบฟอร์มเอกสารประเภทต่าง ๆ 
เขียนแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ 

6. เขียนเชิงธุรกิจ เขียนประชาสมัพนัธ์ในงานอาชีพ 
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หน่วยสมรรถนะ สมรรถนะย่อย 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  
1. ฟัง –ดู ขอ้ความ/เร่ืองในชีวิต- 
 ประจ าวนัและในงานอาชีพ 

ฟังบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ  ฟังข่าวสั้น ๆ  ฟังเพลง 
ดูภาพยนตร์ สารคดีสั้น ๆ จากส่ือโสตทศัน์ 
ฟังค าสัง่ ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าบอกต าแหน่ง/ท่ีตั้งค าบอกทิศทาง
ค าอธิบายในสถานการณ์ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
ฟัง – ดูการอธิบาย  การใหข้อ้มูลเก่ียวกบังานธุรกิจบริการ  การน าเสนอ
สาธิตขั้นตอนการปฏิบติังานของสถานการณ์ในงานอาชีพ 

2. พดูส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 ในชีวิตประจ าวนัและงานอาชีพ 
 

สนทนาโตต้อบ แลกเปล่ียนขอ้มลูไดต้ามวตัถุประสงคข์องการส่ือสาร
ในสถานการณ์ท่ีก าหนด ใชภ้าษาในการใหค้ าสัง่/ค าแนะน า 
สาธิตเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ส่ิงประดิษฐ ์การบริการในงานอาชีพ น าเสนอ 
(Presentation) ผลงานโครงงาน ส่ิงประดิษฐ ์รายงานเร่ืองท่ีก าหนด 
สินคา้ บริการในงานอาชีพ /ในชุมชน 

3.  อ่านเร่ืองทัว่ไปในชีวิตประจ าวนัและ
ในงานอาชีพ 

 

อ่านค าสัง่ ประโยค ขอ้ความ  เร่ืองต่าง ๆท่ีพบในชีวิตประจ าวนั 
อ่านขอ้มลู ข่าวสารบทความในงานอาชีพต่าง ๆ อ่านคู่มือการ-
ปฏิบติังานกฎระเบียบแบบฟอร์มต่าง ๆ  ตารางแผนภาพ  แผนภูมิ 
อ่านคู่มือ  ขั้นตอนการปฏิบติั ขั้นตอนการท างานอ่านขอ้มูล 
คุณสมบติัเฉพาะทางเทคนิคของสินคา้เคร่ืองมืออุปกรณ์ในงานอาชีพ
ใชค้ าศพัทเ์ทคนิคในงานอาชีพ 

4.  เขียนใหข้อ้มูลในชีวิตประจ าวนัและ
ในงานอาชีพ 

เขียนโตต้อบทางสงัคมเขียนใหข้อ้มลูบุคคล เขียนจดหมายส่วนตวั 
เขียนจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์เขียนบนัทึกยอ่ / ขอ้ความสั้น ๆ 
ในโอกาสต่างๆ 
กรอกใหข้อ้มูลในแบบฟอร์มต่าง ๆใบสมคัรงานใบสมคัรสมาชิกต่าง ๆ
ใบขอรับทุน ใบสมคัรเขา้ศึกษา ใบสมคัรสอบ ฯลฯ 
เขียนใหข้อ้มูลในเอกสารการปฏิบติังานในงานอาชีพต่างๆ 
เขียนบนัทึกยอ่  รายงานสั้น ๆ เขียนจดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ     

5. ใชภ้าษาส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 
     ของไทยและของเจา้ของภาษา 

ใชภ้าษาไดเ้หมาะสมตามมารยาททางสงัคมและวฒันธรรม 
ของเจา้ของภาษา  

6. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันา 
 ทกัษะทางภาษา     

ใช ้ICT เป็นแหล่งการเรียนรู้ดว้ยตนเองหรือฝึกฝนกบัเพ่ือน 
ใช ้ICT พฒันาทกัษะการฟัง- ดู พดูอ่านการเขียน 

 7. ใชท้กัษะกระบวนการเรียนรู้และ 
 การแสวงหาความรู้ เพ่ือการเรียนรู้ 
 ตลอดชีวิต 

ใชก้ลยทุธ์การเรียนรู้ สืบคน้ขอ้มลูจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
เพ่ือพฒันาทกัษะการส่ือสารและการประกอบอาชีพ      
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หน่วยสมรรถนะ สมรรถนะย่อย 
กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์  
1. บูรณาการกระบวนการทาง   
 วิทยาศาสตร์เพ่ือใชใ้นชีวิตประจ าวนั

การศึกษาและงานอาชีพ 

แสดงความรู้และส ารวจตรวจสอบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ในการแสวงหาความรู้/แกปั้ญหา 
แสดงความรู้และส ารวจตรวจสอบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

2. บูรณาการความรู้ทางฟิสิกส์เพ่ือ 
    ใชใ้นชีวิตประจ าวนั การศึกษา 
 และงานอาชีพ 

แสดงความรู้และปฏิบติัเก่ียวกบัการวดัปริมาณทางฟิสิกส์ 
แสดงความรู้และส ารวจตรวจสอบเร่ืองเวกเตอร์ 
แสดงความรู้และส ารวจตรวจสอบเร่ืองแรง 
แสดงความรู้และส ารวจตรวจสอบเร่ืองการเคล่ือนท่ี 
แสดงความรู้และส ารวจตรวจสอบเร่ืองงาน พลงังานและก าลงั 
แสดงความรู้และส ารวจตรวจสอบเร่ืองคล่ืน 
แสดงความรู้และส ารวจตรวจสอบเร่ืองไฟฟ้า 
แสดงความรู้และส ารวจตรวจสอบ เร่ืองความร้อน 
แสดงความรู้เร่ืองนาโนเทคโนโลยี 

3. บูรณาการความรู้ทางเคมีเพ่ือใช ้
     ในชีวิตประจ าวนั การศึกษาและ 
     งานอาชีพ 

แสดงความรู้และส ารวจตรวจสอบเร่ืองสารและสมบติัของสาร 
แสดงความรู้และส ารวจตรวจสอบกรด เบสและเกลือ 
แสดงความรู้และส ารวจตรวจสอบสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
แสดงความรู้และส ารวจตรวจสอบพอลิเมอร์ 
แสดงความรู้และส ารวจตรวจสอบสารเคมี  
แสดงความรู้และส ารวจตรวจสอบสารชีวโมเลกลุ 

4. บูรณาการความรู้ทางชีววิทยา 
     เพ่ือใชใ้นชีวิตประจ าวนั การศึกษาและ

งานอาชีพ 

แสดงความรู้และส ารวจตรวจสอบเร่ืองหน่วยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต 
แสดงความรู้และส ารวจตรวจสอบเร่ืองระบบต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิต 
แสดงความรู้และส ารวจตรวจสอบเร่ืองการจ าแนกส่ิงมีชีวิต 
แสดงความรู้และส ารวจตรวจสอบเร่ืองพนัธุกรรม 
ประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองเทคโนโลยีชีวภาพ 

5. บูรณาการความรู้ทางส่ิงแวดลอ้ม 
 และพลงังานเพ่ือใชใ้นชีวิตประจ าวนั

การศึกษาและงานอาชีพ 
 
 
 
 

แสดงความรู้และส ารวจตรวจสอบเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 
แสดงความรู้และส ารวจตรวจสอบเร่ืองการอนุรักษพ์ลงังาน 
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หน่วยสมรรถนะ สมรรถนะย่อย 
กลุ่มวิชาคณติศาสตร์  
1. แสดงจ านวนและการใชจ้ านวน 
 ในชีวิตประจ าวนั 

ด าเนินการเก่ียวกบัจ านวนจริงท่ีเป็นจ านวนตรรกยะ 
ด าเนินการเก่ียวกบัอตัราส่วน  สดัส่วนและร้อยละ 
ด าเนินการเก่ียวกบัจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปเลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็น
จ านวนตรรกยะ 
ด าเนินการเก่ียวกบัจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปลอการิทึม 
ด าเนินการเก่ียวกบัจ านวนเชิงซอ้นในรูปพิกดัฉากและพิกดัเชิงขั้ว    
ด าเนินการเก่ียวกบัการแปรผนั 

2. วิเคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึนจากการ 
 ด าเนินการของจ านวนและ      

ความสมัพนัธ์ ระหวา่งการด าเนินการ
ต่างๆ และใชใ้นการแกปั้ญหา 

ประยกุตใ์ชอ้ตัราส่วน สดัส่วนและร้อยละในงานอาชีพ 
ประยกุตก์ารด าเนินการจ านวนเชิงซอ้นในรูปพิกดัฉากและพิกดัเชิงขั้ว
ในงานอาชีพ 
ประยกุตใ์ชจ้ านวนเชิงซอ้นท่ีอยูใ่นรูปเลขยกก าลงัและรูปกรณฑ ์
ในงานอาชีพ 
ประยกุตใ์ชก้ารแปรผนัในงานอาชีพ 

3. วดั หน่วยของการวดั และ 
      คาดคะเนส่ิงท่ีตอ้งการวดั 

ประมาณค่า ความยาว พ้ืนท่ีพ้ืนท่ีผิวและปริมาตร ในหน่วยมาตราวดั
ต่างๆ 
วดัและเปรียบเทียบความยาวพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิวและปริมาตรในหน่วย 
มาตราวดัต่างๆ      
คาดคะเนระยะทางและความสูงโดยใชค้วามรู้เร่ืองอตัราส่วน
ตรีโกณมิติของมุมท่ีก าหนด 
คาดคะเนการหาพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของส่ิงท่ีตอ้งการวดั 
ท่ีไม่ใช่รูปทรงเรขาคณิตโดยใชค้วามรู้เร่ือง พ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร 

4. แกปั้ญหาเก่ียวกบัการวดั ประยกุตก์ารวดั โดยใชค้วามรู้เร่ืองอตัราส่วนตรีโกณมิติ 
ใชค้วามรู้เก่ียวกบัความยาวพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีผิวและปริมาตรแกปั้ญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ 

5. วิเคราะห์รูปแบบ เรขาคณิตสองมิติ 
และสามมิติ และใชแ้บบจ าลองทาง
เรขาคณิต  (Geometric Model)       ใน
การแกปั้ญหา 

แกปั้ญหาเก่ียวกบัรูปเรขาคณิตและรูปทรงเรขาคณิต 
ประยกุตค์วามรู้เก่ียวกบัเสน้ตรงระนาบรูปเรขาคณิตและรูปทรง
เรขาคณิตในการออกแบบลวดลาย 
ด าเนินการเก่ียวกบัเสน้ตรงระยะห่างและสมการเสน้ตรง 
ด าเนินการเก่ียวกบัภาคตดักรวย 
ด าเนินการเก่ียวกบัเวคเตอร์ 
ขยายส่วนและยอ่ส่วนของภาพ 
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หน่วยสมรรถนะ สมรรถนะย่อย 
6. วิเคราะห์แบบรูป (Pattern)  
     ความสมัพนัธ์และฟังกช์นัต่างๆ 

มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเซตการด าเนินการของเซต และน าไป
ประยกุตใ์ช ้
มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการด าเนินการของเมทริกซ์และน าไป
ประยกุตใ์ช ้
ประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัเมทริกซ์ และการค านวณค่า 
ดีเทอร์มิแนนตข์องเมทริกซ์ 
ด าเนินการเก่ียวกบัความสมัพนัธ์และฟังกช์นัในรูปต่างๆ 
ด าเนินการเก่ียวกบัล าดบัเลขคณิตและล าดบัเรขาคณิต 
ด าเนินการเก่ียวกบัลิมิตของฟังกช์นัอนุพนัธ์ของฟังกช์นัพีชคณิต และ
อินทิกรัลฟังกช์นัพีชคณิต 
ด าเนินการเก่ียวกบัการแยกเศษส่วนยอ่ย 
ด าเนินการและค านวณเก่ียวกบัฟังกช์นัตรีโกณมิติ 

7.  ใชนิ้พจนส์มการ อสมการ กราฟและ
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์อ่ืนๆแทน
สถานการณ์ต่างๆแปลความหมายและ
น าไปใชแ้กปั้ญหา 

น าความรู้เก่ียวกบัแผนภาพ เวนน์-ออยเลอร์ (Venn-Euler  Diagram) 
ไปใชแ้กปั้ญหาเก่ียวกบัการหาจ านวนสมาชิกของเซตจ ากดั        
น าความรู้เก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระบบสมการเชิงเสน้สอง
ตวัแปรไปใชใ้นสถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนด 
น าความรู้เก่ียวกบัอสมการเชิงเสน้ไม่เกินสองตวัแปรไปใชใ้น 
สถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนด 
ประยกุตใ์ชค้วามสมัพนัธ์ หรือฟังกช์นัในสถานการณ์หรือปัญหาท่ี
ก าหนด 
ใชค้วามรู้เก่ียวกบัการหาผลบวก  n พจนแ์รกของอนุกรมเลขคณิตและ
อนุกรมเรขาคณิตโดยใชสู้ตรและการประยกุต ์

 ประยกุตใ์ชก้ราฟของอสมการในสถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนด 
ประยกุตใ์ชฟั้งกช์นัตรีโกณมิติในสถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนด 
น าความรู้เก่ียวกบัสมการก าลงัสองตวัแปรเดียวไปใชใ้นสถานการณ์
หรือปัญหาท่ีก าหนด 

8. ใชว้ิธีการทางสถิติและความรู้ 
 เก่ียวกบัความน่าจะเป็นในการ

วิเคราะห์ขอ้มลูการคาดการณ์ไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผล  และการตดัสินใจ  
แกปั้ญหา 

ส ารวจและจดัหมวดหมู่ขอ้มูลอยา่งง่าย 
ใชค้วามรู้เก่ียวกบัค่ากลางกบัขอ้มลูท่ีก าหนด 
วิเคราะห์ขอ้มลูเบ้ืองตน้  หาต าแหน่งของขอ้มูล  และการวดั 
การกระจายของขอ้มลู 
ใชค้วามรู้เก่ียวกบัแบบแผนการทดลองท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ หรือ
ปัญหาท่ีก าหนด 
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หน่วยสมรรถนะ สมรรถนะย่อย 
วิเคราะห์ขอ้มลูตามขั้นตอนและใชส้ถิติไดเ้หมาะสมกบัแบบแผนการ
ทดลอง 
น าความรู้เก่ียวกบักระบวนการทางสถิติไปใชใ้นการวิจยัเบ้ืองตน้ 
ด าเนินการความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้และน าผลไปใชใ้นการคาดการณ์ 
ใชข้อ้มลูข่าวสาร ค่าสถิติและค่าสถิติท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มลู 
ในการตดัสินใจ 
น าความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็น ไปใชใ้นการตดัสินใจและแกปั้ญหา 

9. ส่ือความหมาย แกปั้ญหา ใหเ้หตุผล 
 ทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ 

เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ 
 ทางคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยง

คณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ            
 มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค ์

ใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ เก่ียวกบัการแกปั้ญหาและการใหเ้หตุผล       
ในสถานการณ์จริง 
ส่ือความหมาย  แปลความ  และน าเสนอขอ้มลูทางคณิตศาสตร์ 
ประยกุตค์วามรู้และทกัษะเก่ียวกบัเซต และฟังกช์นัต่าง ๆ  
ในงานอาชีพ 
ประยกุตค์วามรู้และทกัษะเก่ียวกบัจ านวนเชิงซอ้นในงานอาชีพ 
ประยกุตค์วามรู้และทกัษะเก่ียวกบัภาคตดักรวยในงานอาชีพ 
ประยกุตค์วามรู้และทกัษะเก่ียวกบัแคลคูลสัในงานอาชีพ 
ใชค้วามรู้และทกัษะเก่ียวกบัดีเทอร์มิแนนตห์าค าตอบของระบบ 
สมการเชิงเสน้ 
ใชค้วามรู้เก่ียวกบัการออกแบบคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั  
คณิตศาสตร์กบัการประกอบอาชีพไปเช่ือมโยงกบัวิชาชีพ 

 ประยกุตก์ระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการวางแผน  การออกแบบ
ประดิษฐคิ์ดคน้ส่ิงใหม่ ๆในงานอาชีพ 
 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา  
1. ด ารงตนตามหลกัธรรมศีลธรรม   
 จริยธรรม ศาสนพิธีของศาสนา 

ประยกุตใ์ชแ้บบอยา่งการด ารงตนของศาสดาในการพฒันาตนและ
สงัคม  ปฏิบติัตามหลกัธรรม ศีลธรรมและจริยธรรมของศาสนาศาสน
พิธี พิธีกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ บริหารจิตและเจริญปัญญาตาม
หลกัปฏิบติัทางศาสนา  

2. ด ารงตนเป็นพลเมืองดี ประยกุตใ์ชห้ลกัขนบธรรมเนียมประเพณีและค่านิยมท่ีดีของสังคมไทย
มาใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีภายใตก้ารปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขและปฏิบติัตนตามกฎหมาย  
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หน่วยสมรรถนะ สมรรถนะย่อย 
3. ประยกุตใ์ชข้อ้มลูทางประวติัศาสตร์    
 การเมืองการปกครอง การธ ารง 
 ความเป็นไทย  การอยูร่่วมกนั 
 ในสงัคมไทยและประชาคมอาเซียน 

แสดงความรู้และใชว้ิธีทางประวติัศาสตร์ในการศึกษาการเมือง  
การปกครอง และความเป็นมาของชาติไทย 
ธ ารงไวซ่ึ้งความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติไทย 
แสดงความรู้และปฏิบติัตนพร้อมรับการเป็นประชากรของประชาคม
อาเซียน 

4.  ใชห้รือประยกุตใ์ชข้อ้มลูทาง 
 ภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจของไทยและ

กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

แสดงความรู้และใชว้ิธีการทางภูมิศาสตร์เพ่ือการศึกษาและพฒันา 
เศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้มของไทย 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบความแตกต่างของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย
ในแต่ละภูมิภาคกบักลุ่มประชาคมอาเซียน 
แสดงความรู้และใชห้ลกัการและกระบวนการสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์เพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในประเทศไทยและกลุ่มประชาคม
อาเซียน 
แสดงความรู้และวิเคราะห์บทบาทและความส าคญัของความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

5. น าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียงไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

แสดงความรู้และประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิตวิเคราะห์หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการเป็นพลเมือง
ดีตามกฎหมาย 
 

กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
1. ดูแลสุขภาพ (Health Skills) แสดงความรู้เก่ียวกบัป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง พฤติกรรมเส่ียง 

ท่ีส่งผลต่อสุขภาพและสุขภาวะ 
 แสดงความรู้เก่ียวกบัการปกป้องสิทธิของตนเองตามกฎหมาย 
 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพในการท างาน 
แสดงความรู้เก่ียวกบัการเป็นผูน้ า 
แสดงความรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการเร่ืองการเสริมสร้างสุขภาพและ
ปกป้องสิทธิของตนเองตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพในการ
ท างาน 

2. เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
      (Physical Skills) 

ออกก าลงักายเพ่ือการเสริมสร้างสุขภาพ 
แสดงออกถึงการมีน ้าใจนกักีฬา 
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
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หน่วยสมรรถนะ สมรรถนะย่อย 
บริหารจดัการโครงการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพในการท างานได ้

3.  พฒันาทกัษะชีวิต(Life Skills) แสดงความรู้และสร้างและรักษาสมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้นได ้

คิดไตร่ตรองในสถานการณ์ท่ีตอ้งตดัสินใจ 

ใชชี้วิตร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

คน้หาคุณค่าของตนเองและเลือกด าเนินชีวิตใหส้อดคลอ้งอยา่งมี
ความสุข 
มีกิจนิสยัท่ีค านึงถึงความปลอดภยั (Safety First) 
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หน้าว่าง 
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รายวชิาหมวดวิชาทกัษะชีวติ 
ให้เรียนรายวิชาล าดบัแรกของกลุ่มวิชาหรือตามท่ีกลุ่มวิชาก าหนด และเลือกเรียนรายวิชาส่วนท่ี

เหลือตามท่ีก าหนดในแต่ละกลุ่มวิชา ให้สอดคล้องหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาท่ีเรียนอีก รวมไม่น้อยกว่า 
22 หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต)  

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท – ป - น 
2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 - 0 - 2 

 (Basic Thai) 
2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 - 0 - 1 

 (Thai  for  Careers) 
2000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ 1 - 0 - 1 

 (Business  Thai) 
2000-1104 การพดูในงานอาชีพ 1 - 0 - 1 

 (Speaking  for  Careers) 
2000-1105 การเขียนในงานอาชีพ 1 - 0 - 1 

 (Writing  for  Careers) 
2000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 1 - 0 - 1 

 (Creative Thai ) 
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาไทยท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

2. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต)  
 

 2.1 ภาษาองักฤษทัว่ไป 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท – ป - น 
2000-1201 ภาษาองักฤษในชีวติจริง 1 2 - 0 - 2 

(Real Life English 1) 
2000-1202 ภาษาองักฤษในชีวติจริง 2 2 - 0 - 2 

(Real Life English 2) 
2000-1203 ภาษาองักฤษฟัง – พดู 1 0 - 2 - 1 

 (English Listening and Speaking 1) 
2000-1204 ภาษาองักฤษฟัง – พดู 2  0 - 2 - 1 

  (English Listening and Speaking 2) 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท – ป - น 
2000-1205 การอ่านส่ือส่ิงพิมพใ์นชีวิตประจ าวนั 0 - 2 - 1 

(Reading Authentic Materials) 
2000-1206 การเขียนในชีวิตประจ าวนั 0 - 2 - 1 

(Daily writing) 
 

 2.2 ภาษาองักฤษพืน้ฐานวชิาชีพ 
 

ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม  
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท – ป - น 
2000-1207 ภาษาองักฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง 0 - 2 - 1 

(Technical English on-the-job) 
 

ประเภทวชิาพาณชิยกรรมและประเภทวชิาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท – ป - น 
2000-1208 ภาษาองักฤษส าหรับงานพาณิชย ์ 0 - 2 - 1 

(English for Commerce) 
2000-1209 การโตต้อบจดหมายธุรกิจ 0 - 2 - 1 

(Business Correspondence) 
2000-1210 ภาษาองักฤษส าหรับคอมพิวเตอร์ 0 - 2 - 1 

(English for Computing) 
2000-1211 ภาษาองักฤษเทคโนโลยสีารสนเทศ 0 - 2 - 1 

(English for Information Technology) 
2000-1212 ภาษาองักฤษส าหรับงานส านกังาน 0 - 2 - 1 

(English for Office Work) 
2000-1213 ภาษาองักฤษส าหรับงานประชาสัมพนัธ์ 0 - 2 - 1 

  (English for Public Relations) 
2000-1214 ภาษาองักฤษส าหรับการท่องเท่ียว 0 - 2 - 1 

(English for Tourism) 
2000-1215 ภาษาองักฤษส าหรับงานโรงแรม 0 - 2 - 1 

(English for Hotel) 
2000-1216 ภาษาองักฤษธุรกิจบริการดา้นสุขภาพ 0 - 2 - 1 

(English for Health Service Business) 
2000-1217 ภาษาองักฤษธุรกิจสปา 0 - 2 - 1 

(English for Spa Business) 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 
2000-1218 ภาษาองักฤษส าหรับการขาย 0 - 2 - 1 

(English for Sales) 
2000-1219 ภาษาองักฤษส าหรับงานบญัชี 0 - 2 - 1 

(English for Accounting) 
 

ประเภทวชิาคหกรรม 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 
2000-1220 ภาษาองักฤษส าหรับงานคหกรรม 0 - 2 - 1 

(English for Home Economics) 
2000-1221 ภาษาองักฤษส าหรับการออกแบบเส้ือผา้ 0 - 2 - 1 

(English for Fashion Design) 
2000-1222 ภาษาองักฤษส าหรับงานเสริมสวย 0 - 2 - 1 

(English for Beauty Parlor) 
2000-1223 ภาษาองักฤษส าหรับศิลปะการประกอบอาหาร 0 - 2 - 1 

(English for Culinary Arts) 
2000-1224 ภาษาองักฤษส าหรับการประกอบอาหารไทย 0 - 2 - 1 

(English for Thai Cuisine) 
 

ประเภทวชิาศิลปกรรม 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป -น 
2000-1225 ภาษาองักฤษส าหรับงานศิลปะและการออกแบบ 0 - 2 - 1 

English for Art and Design) 
 

 ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 
2000-1226 ภาษาองักฤษเพื่อการเกษตร 0 - 2 - 1 

(English for Agriculture) 
 

 ประเภทวชิาประมง 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 
2000-1227 ภาษาองักฤษเพื่อการประมง 0 - 2 - 1 

(English for Fishery) 
 2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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3. กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์  (ไมน่อ้ยกวา่  4  หน่วยกิต)  
 

 3.1 วทิยาศาสตร์ทัว่ไป 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 
2000-1301 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ 1 - 2 - 2 

(Science for Life Skills) 
 

 3.2 วทิยาศาสตร์พืน้ฐานวชิาชีพ  
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 
2000-1302 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1 - 2 - 2 

(Science for Industry) 
2000-1303 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ 1 - 2 - 2 

(Science for Business and Services) 
2000-1304 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพศิลปกรรม 1 - 2 - 2 

(Science  for Arts) 
2000-1305 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพเกษตรกรรม 1 - 2 - 2 

(Science for Agriculture) 
2000-1306 โครงงานวทิยาศาสตร์ 0 - 2 - 1 

(Science Project) 
 

 2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวชิาในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

4. กลุ่มวชิาคณติศาสตร์(ไม่นอ้ยกวา่  4  หน่วยกิต) 
 

 4.1 คณติศาสตร์ทัว่ไป 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท – ป - น 
2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 - 0 - 2 

(Basic Mathematics) 
2000-1402 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2 - 0 - 2 

(Basic  Mathematics  for Careers) 
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 4.2 คณติศาสตร์พืน้ฐานวชิาชีพ  
 

 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม  ยกเว้น สาขาวชิาไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 
2000-1403 คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม 1   2 - 0 - 2  

(Basic Mathematics  for  Industry  1) 
 

 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม  ส าหรับสาขาวชิาไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 
2000-1404 คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม 2 2 - 0 - 2 

(Basic  Mathematics  for  Industry  2) 
 

 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม ประเภทวชิาอุตสาหกรรมส่ิงทอ และประเภทวชิาเกษตรกรรม  
(สาขางานช่างเกษตร) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 
2000-1405 เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัเบ้ืองตน้ 2 - 0 - 2 

(Introduction  to  Calculus  and  Analytic  Geometry) 
 

 ประเภทวชิาพาณชิยกรรม 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 
2000-1406 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม 2 - 0 - 2 

(Mathematics  for  Commerce) 
 ประเภทวชิาศิลปกรรมและประเภทวชิาคหกรรม 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 
2000-1407 คณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบ   2 - 0 - 2 

(Mathematics for Design) 
 

 ประเภทวชิาเกษตรกรรมและประเภทวชิาประมง  
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 
2000-1408 สถิติการทดลอง     2 - 0 - 2    

(Experimental  Statistics) 
 

2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวชิาในกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

  



26 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

5. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 
2000-1501 หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม 2 - 0 - 2 

(Civil  Duties  and  Moral) 
2000-1502 ทกัษะชีวติและสังคม 2 - 0 - 2 

(Life  Skills  and  Society) 
2000-1503 ภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ไทย 2 - 0 - 2 

(Geography  and  Thai  History) 
2000-1504 อาเซียนศึกษา 1 - 0 - 1 

(ASEAN  Study) 
2000-1505 เหตุการณ์ปัจจุบนั 1 - 0 - 1 

(Contemporary  Affairs) 
2000-1506 วฒันธรรมอาเซียน 1 - 0 - 1 

(ASEAN  Culture) 
 

2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศึกษาท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

6.   กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา  (ไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิต) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสุขศึกษาและกลุ่มพลศึกษารวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิต  หรือเลือก
เรียนรายวชิาในกลุ่มบูรณาการ  

 

 6.1 กลุ่มพลศึกษา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 
2000-1601 พลศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาพ 0 - 2 - 1 

(Physical Education for Health Development) 
2000-1602 ทกัษะชีวติในการพฒันาสุขภาพ 0 - 2 - 1 

(Life Skills for Health Development) 
2000-1603 การออกก าลงักายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการท างาน 0 - 2 - 1 

(Physical Fitness for Work) 
2000-1604 การป้องกนัตนเองจากภยัสังคม 0 - 2 - 1 

(Self  Defense) 
2000-1605 พลศึกษาเพื่อพฒันากายภาพเฉพาะทาง 0 - 2 - 1 

(Physical Education for Disabled) 
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 6.2 กลุ่มสุขศึกษา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 
2000-1606 การจดัระเบียบชีวติเพื่อความสุข 1 - 0 - 1 

(Life Management for Happiness) 
2000-1607 เพศวถีิศึกษา 1 - 0 - 1 

(Sexuality Education) 
2000-1608 ส่ิงเสพติดศึกษา 1 - 0 - 1 

(Narcotic Education) 
 

 6.3 กลุ่มบูรณาการ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 
2000-1609 ทกัษะการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ 1 - 2 - 2 

(Skills  for Healthy  Behavior) 
2000-1610 การพฒันาคุณภาพชีวติ 1 - 2 - 2 

(Quality of  Life  Development) 
 

2000*1601 ถึง 2000*1699    รายวชิาในกลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา *-*-* 
  ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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หน้าว่าง 
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ค าอธิบายรายวชิา 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มวชิาภาษาไทย 
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หน้าว่าง 
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2000-1101 ภาษาไทยพืน้ฐาน 2 - 0 - 2 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจในการใชภ้าษาไทย 
2. สามารถเลือกใชภ้าษาไทยไดถู้กตอ้งตามหลกัการใชภ้าษา เหมาะสมกบับุคคล กาลเทศะ โอกาส 

และสถานการณ์ 
3. สามารถน าความรู้และทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียนไปใช้ส่ือสาร 

ในชีวติประจ าวนัถูกตอ้งตามหลกัการ 
4. เห็นคุณค่าและความส าคญัของการใชภ้าษาไทย 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาไทยในการฟัง การดู การพดู การอ่าน และการเขียน 
2. วเิคราะห์ ประเมินค่าสารจากการฟัง การดู การอ่านตามหลกัการ 
3. พดูติดต่อกิจธุระ พดูในโอกาสต่าง ๆ ตามหลกัการและมารยาทของสังคม 
4. เขียนขอ้ความติดต่อกิจธุระ เขียนรายงานเชิงวชิาการ และเขียนโครงการตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบั การรับสารและการส่งสารดว้ยภาษาไทย การใชถ้อ้ยค า ส านวน ระดบัภาษา การฟัง 

การดูและการอ่านข่าว บทความ สารคดี โฆษณา บนัเทิงคดี วรรณกรรมหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นภาษาจาก
ส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การพูดในโอกาสต่างๆ ตามมารยาทของสังคม การกล่าวทกัทาย แนะน า
ตนเองและผูอ่ื้น ตอบรับและปฏิเสธ แสดงความยินดี แสดงความเสียใจ การพูดติดต่อกิจธุระ  พูดสรุปความ 
พดูแสดงความคิดเห็น การเขียนขอ้ความติดต่อกิจธุระ เขียนสะกดค า สรุปความ อธิบาย บรรยาย  การกรอก
แบบฟอร์ม  เขียนประวติัยอ่  เขียนรายงานเชิงวชิาการและเขียนโครงการ 
 
2000-1102 ภาษาไทยเพือ่อาชีพ 1 - 0 - 1 
 วชิาบงัคบัก่อน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจในการใชภ้าษาไทย 
2. สามารถใชภ้าษาไทยส่ือสารในงานอาชีพอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการใชภ้าษา  
3. สามารถน าทกัษะทางภาษาไทยไปใชพ้ฒันาตนเองและงานอาชีพ 
4. เห็นคุณค่าและความส าคญัของการใชภ้าษาไทย 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาไทยในงานอาชีพ 
2. วเิคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพ จากการฟัง การดู การอ่านตามหลกัการ 
3. พดูติดต่อกิจธุระและพดูในงานอาชีพตามหลกัการ 
4. เขียนเอกสารในงานอาชีพตามหลกัการ  
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ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบั การใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ การฟังค าสั่งหรือขอ้แนะน าการปฏิบติังาน  ฟัง  และดู
สารในงานอาชีพจากส่ือบุคคล  ส่ือส่ิงพิมพ์  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  การอ่านคู่มือการ
ปฏิบติังาน คู่มือการใช้อุปกรณ์หรือรายละเอียดของผลิตภณัฑ์  การน าเสนอผลงาน  สาธิตขั้นตอนการ
ปฏิบติังานหรือกระบวนการผลิตช้ินงาน การพูดติดต่อกิจธุระ สนทนากิจธุระทางโทรศพัท์ สัมภาษณ์งาน 
พูดเสนอความเห็นในท่ีประชุม  การเขียนรายงานการปฏิบติังาน  เขียนจดหมายกิจธุระ  และเขียนโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ในงานอาชีพ 
 
2000-1103 ภาษาไทยธุรกจิ 1 - 0 - 1 
 วชิาบงัคบัก่อน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจในการใชภ้าษาไทย 
2. สามารถใชภ้าษาไทยส่ือสารในงานธุรกิจอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการใชภ้าษา 
3. สามารถน าทกัษะทางภาษาไทยไปใชพ้ฒันาตนเองและงานอาชีพ 
4. เห็นคุณค่าและความส าคญัของการใชภ้าษาไทย 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาไทยในงานธุรกิจ 
2.  วเิคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานธุรกิจ จากการฟัง การดู การอ่านตามหลกัการ 
3. พดูติดต่อกิจธุระ และพดูในงานธุรกิจตามหลกัการ 
4. เขียนเอกสารในงานธุรกิจตามหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบั การฟังค าสั่งหรือขอ้แนะน าการปฏิบติังาน  ฟังและดูสารในงานอาชีพจากส่ือบุคคล 

ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  การอ่านคู่มือการปฏิบติังาน คู่มือการใช้อุปกรณ์
หรือรายละเอียดของผลิตภณัฑ์  การน าเสนอผลงาน เสนอขายสินค้าและบริการ  การพูดติดต่อกิจธุระ  
สนทนากิจธุระทางโทรศพัท์ สัมภาษณ์งาน พูดเสนอความเห็นและเขียนรายงานการประชุม เขียนโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ เขียนจดหมายกิจธุระและธุรกิจในงานอาชีพ 

 
2000-1104 การพูดในงานอาชีพ 1 - 0 - 1 
 วชิาบงัคบัก่อน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการพดูและศิลปะการพดู 
2. มีทกัษะการพดูในโอกาสต่าง ๆ ตามหลกัการพดู  
3. สามารถใชท้กัษะการพดูพฒันาบุคลิกภาพและงานอาชีพ 
4. เห็นคุณค่าและความส าคญัของการพดู 
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สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการพดูและศิลปะการพดู 
2. พดูติดต่อกิจธุระและธุรกิจตามหลกัการ 
3. พดูในท่ีประชุมชนในโอกาสต่าง ๆ ตามขั้นตอน 
4. แสดงบุคลิกภาพเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเก่ียวกบั การพูดในชีวิตประจ าวนัและงานอาชีพ  พูดติดต่อกิจธุระในโอกาสต่าง ๆ พูดแสดง 
ความคิดเห็น  น าเสนอผลงาน  บรรยายสรุป  พูดเสนอขายสินคา้หรือบริการ  พูดในท่ีประชุมชนในหน้าท่ี
โฆษกและพิธีกร  กล่าวตอ้นรับ  กล่าวขอบคุณ  กล่าวรายงาน  กล่าวอ าลาอาลยั  กล่าวสุนทรพจน์และอวยพร 
ในโอกาสต่าง ๆ 
 
2000-1105 การเขยีนในงานอาชีพ 1 - 0 - 1 
 วชิาบงัคบัก่อน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการเขียน 
2. สามารถเรียบเรียงถอ้ยค าไดถู้กตอ้งตามหลกัการเขียน 
3. สามารถใชท้กัษะการเขียนพฒันาตนเองและงานอาชีพ 
4. เห็นคุณค่าความส าคญัของการเขียน  

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการใชแ้ละหลกัการเขียนถอ้ยค า ส านวน โวหาร 
2. เขียนค าทบัศพัท ์ศพัทเ์ฉพาะวชิาชีพถูกตอ้งตามหลกัการเขียน 
3. เขียนขอ้ความติดต่อกิจธุระและธุรกิจตามรูปแบบและหลกัการ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การเขียนในงานอาชีพ  การเรียบเรียงถ้อยค า ส านวน โวหารท่ีใช ้
ในชีวิตประจ าวนัและงานอาชีพ  เขียนสะกดค า  เขียนค าทบัศพัท์และศพัท์เฉพาะวิชาชีพ  เขียนแสดงความ
คิดเห็นและแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ  เขียนรายงานการประชุม  บนัทึกขอ้ความ  จดหมายกิจธุระและ
ธุรกิจ  และเขียนบทร้อยกรอง โฆษณา  ประชาสัมพนัธ์ในงานอาชีพ 
 
  



34 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

2000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ 1 - 0 - 1 
 วชิาบงัคบัก่อน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจ ในการใชภ้าษาไทยเชิงสร้างสรรค์ 
2. สามารถเลือกใชภ้าษาไทยในการพดูและการเขียนเชิงสร้างสรรคต์ามหลกัการ 
3. สามารถใชท้กัษะการใชภ้าษาไทยพฒันาตนเองและงานอาชีพ 
4. เห็นคุณค่าความส าคญัของการใชภ้าษาไทย  

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการใชถ้อ้ยค า ส านวน โวหาร 
2. พดูเชิงสร้างสรรคต์ามรูปแบบและหลกัการพดู 
3. เขียนเชิงสร้างสรรคต์ามรูปแบบและหลกัการเขียน 

ค าอธิบายรายวชิา  
ศึกษาเก่ียวกบั  การใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์  การเรียบเรียงถอ้ยค า ส านวน โวหาร การพูด-เล่า

เร่ือง  การอธิบาย บรรยาย การพูดโน้มน้าว การน าเสนอผลงาน  การเขียนสรุปความ เขียนนิทาน สารคดี 
บทความ  ปกิณกะ  เขียนแสดงความคิดเห็นและแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ  เขียนบทร้อยกรอง 
โฆษณา  ประชาสัมพนัธ์ในงานอาชีพ 
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กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 
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หน้าว่าง 
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 ภาษาองักฤษทั่วไป 
 

2000-1201 ภาษาองักฤษในชีวติจริง 1 2 - 0 - 2  
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถใชภ้าษาองักฤษฟัง ดู พดู อ่านและเขียนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั 
2. มีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและใชภ้าษาตามมารยาทสังคม 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในชีวติประจ าวนัและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง – ดู บทสนทนา  เร่ืองราว  ค  าสั่งต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนัจากส่ือโสตทศัน์ 
2.  สนทนาโตต้อบไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องการส่ือสารตามสถานการณ์ต่างๆในชีวติประจ าวนั 
3. อ่านเร่ืองทัว่ไปในชีวติประจ าวนั 
4. เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองในชีวติประจ าวนั 
5. ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียนพร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั การฟัง-ดู พูด อ่าน เขียน การฟังค าสั่ง เร่ืองราว การสนทนาโตต้อบใน

สถานการณ์ต่างๆ หรือท่ีก าหนดเก่ียวกบัครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุขภาพ การสนทนาเร่ืองในอดีต 
ปัจจุบนัและอนาคต เทศกาลทางวฒันธรรม การอ่านเร่ืองทัว่ไป ขอ้ความสั้นๆท่ีพบในชีวิตประจ าวนัจากส่ือ
ส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การเขียนขอ้ความสั้น ๆ การใช้พจนานุกรม และ online dictionaryการใช้
ภาษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือ
ฝึกฝนกบัเพื่อนเพื่อพฒันาทกัษะทางภาษาดว้ยตนเอง การสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
 
2000-1202    ภาษาองักฤษในชีวติจริง 2 2 - 0 - 2 

วชิาบงัคบัก่อน : 2000-1201 ภาษาองักฤษในชีวติจริง 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถใชภ้าษาองักฤษฟัง ดู พดู อ่านและเขียน ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั 
2. มีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและใชภ้าษาตามมารยาทสังคม 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในชีวติประจ าวนัและการศึกษาต่อ 
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สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง - ดู  เร่ืองราว  บนัเทิงคดี ข่าวสั้น ๆ  ในชีวติประจ าวนัจากส่ือโสตทศัน์ 
2. สนทนาโตต้อบสถานการณ์ต่างๆในชีวติประจ าวนัและสถานประกอบการ 
3. อ่านเร่ืองทัว่ไป  ก าหนดการ ป้ายต่าง ๆ  ในชีวติประจ าวนัจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
4. เขียนใหข้อ้มูล  กรอกแบบฟอร์มต่าง ๆในชีวติประจ าวนั 
5. ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียนพร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั การฟัง-ดู พูด อ่าน เขียน การฟัง-ดูเร่ืองราวต่าง ๆ บนัเทิงคดีจากส่ือโสตทศัน์ การ

สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่างๆท่ีก าหนดเก่ียวกบัการเดินทาง ท่องเท่ียว การบอกทิศทาง การบอก
ต าแหน่งท่ีตั้ง ส่ิงบนัเทิง การซ้ือ ขาย การตอ้นรับ การสนทนาทางโทรศพัท ์การปฏิบติัตามค าสั่งขั้นตอนการ
ปฏิบติั การอ่านเร่ืองทัว่ไปขอ้ความ ก าหนดการป้ายประกาศต่างๆ ท่ีพบในชีวิตประจ าวนัจากส่ือส่ิงพิมพ์
และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ การใช้ภาษาตามมารยาทสังคม
และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือฝึกฝนกบัเพื่อนเพื่อ
พฒันาทกัษะทางภาษาดว้ยตนเอง การสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
 
2000-1203 ภาษาองักฤษฟัง - พูด 1 0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถใชภ้าษาองักฤษฟัง ดู พดู ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั 
2. มีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและใชภ้าษาตามมารยาทสังคม 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในชีวติประจ าวนัและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง – ดู การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีสนใจในชีวติประจ าวนั 
2. พดูส่ือสารสถานการณ์ต่างๆในชีวติประจ าวนัและสถานประกอบการ 
3. ใชส้ านวนภาษาไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
4. ใชว้จันะภาษาและอวจันะภาษาส่ือความหมายไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
5. ใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั  การฟัง-ดู การสนทนาโตต้อบการใชภ้าษาองักฤษในสถานการณ์ต่างๆท่ีสนใจและท่ี

ก าหนดจากภาพยนตร์ เพลง ส่ือโสตทศัน์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และจากเวบ็ไซด์ต่าง ๆ การแสดงบทบาทสมมุติ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  การฝึกออกเสียงภาษาองักฤษตามหลกัการออกเสียง การใชค้  าศพัท ์ส านวนทางภาษา
ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นชีวิตจริง  การใชว้จันะภาษาและอวจนะภาษา (verbal and non-verbal language) การใชภ้าษา
ตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือฝึกฝน
กบัเพื่อนเพื่อพฒันาทกัษะทางภาษาดว้ยตนเอง การสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 
2000-1204 ภาษาองักฤษฟัง-พูด 2 0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถใช้ภาษาองักฤษฟัง ดู พูด อ่านและเขียนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน 

2. มีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและใชภ้าษาตามมารยาทสังคม 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในชีวติประจ าวนัและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง – ดู  ข่าว การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนัจากส่ือโสตทศัน์ 
2. สนทนาโตต้อบใชบ้ทบาทสมมุติและสถานการณ์จ าลองในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีก าหนดหรือตาม

ความสนใจ 
3. ใชค้  าศพัทส์ านวนทางภาษาเหมาะสมกบัสถานการณ์และมารยาทสังคมวฒันธรรม 
4. ออกเสียงภาษาองักฤษไดต้ามหลกัการออกเสียง 
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง 
ค าอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั  การฟัง-ดู การสนทนาโตต้อบการใชภ้าษาองักฤษในสถานการณ์ต่างๆท่ีก าหนดหรือ
ตามความสนใจจากภาพยนตร์ เพลง ส่ือโสตทศัน์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และเวบ็ไซด์ต่าง ๆ การแสดงบทบาท
สมมุติ สถานการณ์จ าลอง  การเล่าเร่ืองจากส่ิงท่ีฟังหรือดู การฝึกออกเสียงภาษาองักฤษตามหลกัการออก
เสียง การใชค้  าศพัท ์ส านวนทางภาษาต่างๆท่ีใชใ้นชีวิตจริง การใชว้จันะภาษาและอวจนะภาษา (verbal and 
non-verbal language) การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือฝึกฝนกบัเพื่อนเพื่อพฒันาทกัษะทางภาษาดว้ยตนเอง การสืบคน้ขอ้มูลจาก
แหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
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2000-1205 การอ่านส่ือส่ิงพมิพ์ในชีวิตประจ าวนั 0 - 2 - 1  
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถอ่านส่ือส่ิงพิมพช์นิดต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั 
2. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการอ่านภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนัและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. อ่านหนงัสือพิมพ ์แผน่พบั แผน่ปลิว โฆษณา โปสการ์ดจากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ ในชีวติประจ าวนั 
2. อ่านประกาศ ฉลาก ป้ายประกาศ  ป้ายเตือน เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์จากสถานท่ีต่าง ๆ 
3. อ่านตาราง แผนภาพ แผนภูมิ  
4. อ่านเอกสารทางการคา้ 
5. อ่านประกาศรับสมคัรงานระเบียบการ   
6. อ่านก าหนดการบนัทึกสั้น ๆ  
7. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการอ่านพร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบัติเก่ียวกับ การอ่านเร่ืองต่างๆ ท่ีพบในชีวิตประจ าวนัจากส่ือส่ิงพิมพ์ สารคดี บันเทิงคดี 

หนังสือพิมพ์ โฆษณาแผ่นพบั แผ่นปลิว โปสการ์ด ประกาศ ฉลาก ป้ายประกาศ ป้ายเตือน เคร่ืองหมาย 
สัญลกัษณ์ ตาราง แผนภาพ แผนภูมิ รายการสินคา้ ประกาศรับสมคัรงาน ก าหนดการ ระเบียบการ บนัทึก
สั้น ๆ การเลือกใช้ส่ือเทคโนโลยีเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 
 
2000-1206 การเขยีนในชีวติประจ าวนั 0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 
2.  ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในชีวติประจ าวนัและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา   
1. เขียนขอ้มูลบุคคล 
2. เขียนบนัทึกยอ่  ขอ้ความสั้น ๆ 
3. เขียนอวยพรเทศกาลต่างๆ  
4. เขียนจดหมายส่วนตวั  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์   
5. กรอกแบบฟอร์มชนิดต่าง ๆ  
6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการเขียนพร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการเขียนโตต้อบทางสังคม การเขียนขอ้มูลบุคคล ขอ้ความสั้นๆ บนัทึกยอ่/จดหมาย

ส่วนตวั การเขียนบตัรอวยพร บตัรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ในโอกาสต่างๆ  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์การกรอก
แบบฟอร์มต่างๆ การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะการเขียน  การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง
จากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 

 ภาษาองักฤษพืน้ฐานวชิาชีพ 
 

2000-1207 ภาษาองักฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง 0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถใชภ้าษาองักฤษฟัง พดู อ่าน เขียนในงานอาชีพช่าง 
2. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง-ดูการสาธิตการปฏิบติังานอาชีพช่างจากส่ือโสตทศัน์ 
2. อ่านเร่ือง  กฎระเบียบ คู่มือและขั้นตอนการปฏิบติังานอาชีพช่าง 
3. อ่านเคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ ป้ายเตือน ป้ายประกาศในสถานท่ีปฏิบติังาน 
4. สาธิตและน าเสนอขั้นตอนการปฏิบติังานอาชีพช่าง 
5. กรอกแบบฟอร์มการปฏิบติังานช่าง 
6. ใชค้  าศพัทเ์ทคนิคในงานช่าง 
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนภาษาองักฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลกัฐาน

การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค าอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั การฟัง พูด อ่าน เขียน การใชศ้พัทเ์ทคนิคท่ีเป็นพื้นฐานในการปฏิบติังานช่างต่าง ๆ 
การอ่านคู่มือช่ือวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือในการท างานคุณลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองมือ ขนาด สัดส่วน รูปทรง 
เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ แผนภาพ ป้ายประกาศความปลอดภยัในโรงฝึกงาน กฎระเบียบการปฏิบติังาน  
แบบฟอร์มการปฏิบติังาน การปฏิบติัและสาธิตขั้นตอนการปฏิบติังานง่ายๆ การเขียนขอ้ความ กรอกขอ้มูล
การปฏิบติังาน การเลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาและการแสวงหาความรู้ดา้นอาชีพ
ดว้ยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
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2101-1208 ภาษาองักฤษส าหรับงานพาณชิย์ 0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถ ฟัง ดู พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษในงานอาชีพธุรกิจ 
2. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพธุรกิจและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง-ดูการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ การปฏิบติังานในงานอาชีพธุรกิจจากส่ือโสตทศัน์ 
2. อ่านเร่ือง เอกสารทางธุรกิจ  กฎระเบียบการปฏิบติังานในงานอาชีพธุรกิจ 
3. พดูโตต้อบ  ปฏิบติัตามค าสั่ง สาธิตและน าเสนอตามขั้นตอนการปฏิบติังานอาชีพธุรกิจ 
4. เขียนใหข้อ้มูล บนัทึกขอ้ความสั้นๆ  และกรอกแบบฟอร์ม เก่ียวกบัการปฏิบติังานธุรกิจ 
5. ใชค้  าศพัทเ์ทคนิคในงานธุรกิจ 
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคน้และฝึกฝนการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพธุรกิจพร้อมแสดง

หลกัฐานการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค าอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั การฟัง พูด อ่าน เขียน การโตต้อบในสถานการณ์ทางธุรกิจต่าง ๆ หน่วยงานในองคก์ร
และหน้าท่ีรับผิดชอบ  การแลกเปล่ียนขอ้มูล  การส่ือสารทางธุรกิจการติดต่อทางโทรศพัท์การนัดหมาย การ
บอกต าแหน่งท่ีตั้ง การอ่านเอกสารทางธุรกิจ ผลิตภณัฑ ์การโฆษณาสินคา้ แผน่พบั  แผนภาพ ตาราง กฎระเบียบ
การปฏิบติังาน  การเขียนบนัทึกขอ้ความสั้น ๆ  การกรอกแบบฟอร์มท่ีใชใ้นงานธุรกิจ  การปฏิบติัตามค าสั่ง การ
ใหข้อ้มูลต่าง ๆ  พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-commerce) น าเสนอสินคา้ การใชพ้จนานุกรมและ Online dictionary  
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ สืบคน้และฝึกฝนการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพธุรกิจ 
 
2000-1209 การโต้ตอบจดหมายธุรกจิ 0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถอ่านและเขียนโตต้อบจดหมายธุรกิจภาษาองักฤษประเภทต่าง ๆ 
2. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพธุรกิจและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. อ่านเอกสารทางธุรกิจ จดหมาย ประเภทต่างๆในการปฏิบติังานธุรกิจ 
2. เขียนโตต้อบจดหมายประเภทต่างๆในงานธุรกิจ 
3. เขียนจดหมายเชิญในโอกาสต่างๆ การแสดงความยนิดี 
4. ใชค้  าศพัทเ์ทคนิคในงานธุรกิจ 
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการอ่านและการเขียนเอกสารในงานธุรกิจพร้อม

แสดงหลกัฐานการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั  การเขียนจดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ  การใช้รูปแบบและโครงภาษาการเขียน

จดหมายธุรกิจ  จดหมายสอบถาม ตอบสอบถาม การตอบรับและการตอบปฏิเสธ  จดหมายสั่งซ้ือและตอบ
การสั่งซ้ือ การสั่งซ้ือทางอินเตอร์เน็ต  การกรอกใบสั่งซ้ือ วิธีการช าระเงิน  ใบแจง้ช าระเงิน จดหมายเชิญใน
โอกาสต่าง ๆ  การแสดงความยินดี   การกรอกแบบฟอร์มทางธุรกิจ การใช้พจนานุกรมและ Online 
dictionary การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคน้และฝึกฝนการอ่าน และการเขียนเอกสารในงานธุรกิจ 
ดว้ยตนเอง 
 
2000-1210 ภาษาองักฤษส าหรับคอมพวิเตอร์ 0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถฟัง ดู พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอร์ 
2. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอร์และการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง –ดู การสาธิต การปฏิบติังานใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์จากส่ือโสตทศัน์ 
2. สนทนาโตต้อบสถานการณ์ต่าง ๆ การปฏิบติังานเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ 
3. อ่านเร่ือง คู่มือ ค าสั่ง ขั้นตอนการปฏิบติังานเก่ียวกบัธุรกิจคอมพิวเตอร์ 
4. เขียนใหข้อ้มูล ใบสมคัร การลงทะเบียน และการกรอกขอ้มูลออนไลน์  
5. ใชค้  าศพัทเ์ทคนิคในงานคอมพิวเตอร์ 
6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้ความกา้วหนา้ในงานคอมพิวเตอร์และฝึกฝนการใชพ้ร้อมแสดง

หลกัฐานการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค าอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั การฟัง ดู พดู อ่านและเขียน การใชค้  าศพัทเ์ทคนิค ช้ินส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
การอ่านเก่ียวกบัธุรกิจคอมพิวเตอร์ คู่มือ ค าสั่ง การปฏิบติัตามค าสั่ง การใชโ้ปรแกรมปฏิบติัการคอมพิวเตอร์
ต่างๆ  การอ่านและการถ่ายโอนความหมายของตวัย่อ สัญลกัษณ์ กล่องขอ้ความ (Dialogue box) การ
แก้ปัญหา (Troubleshooting) การช่วยเหลือ (Help)การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ สืบคน้และฝึกฝนการใชภ้าษาองักฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอร์ดว้ยตนเอง 
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2000-1211 ภาษาองักฤษเทคโนโลยสีารสนเทศ 0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถฟัง ดู พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษสถานการณ์ต่างๆเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. ตระหนกั และเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง-ดูเร่ืองราว เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ จากส่ือโสตทศัน์ 
2. พดูสาธิต  การน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. อ่าน ขอ้ความ เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
4. เขียนใหข้อ้มูลต่างๆ บนสังคมออนไลน์  ในงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5. ใชค้  าศพัทเ์ทคนิคในงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคน้ความก้าวหน้าด้านการใช้เทคโนโลยีการส่ือสารต่าง ๆ และ

ฝึกฝนการใชภ้าษาองักฤษพร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค าอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั การฟัง ดู พูด อ่านและเขียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวนั การ
ติดต่อส่ือสารในรูปแบบต่างๆดว้ยระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แทบเลท ระบบเครือข่าย สังคม
ออนไลน์ (Social network) การเรียนรู้ออนไลน์ (Learning network) การใชแ้อพลิเคชัน่ต่าง ๆ การใชค้  าศพัท์
เฉพาะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชพ้จนานุกรมและ Online dictionary   การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
สืบคน้และฝึกฝนการใชภ้าษาองักฤษในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศดว้ยตนเอง 
 

2000-1212 ภาษาองักฤษส าหรับงานส านักงาน 0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถฟัง ดู พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษเก่ียวกบังานส านกังาน 
2. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานส านกังานและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง-ดูเร่ืองราว  การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในส านกังานจากส่ือโสตทศัน์ 
2. สนทนาโตต้อบ  การใหแ้ละถามขอ้มูลเก่ียวกบังานส านกังาน 
3. สาธิต การปฏิบติังานเก่ียวกบังานส านกังาน 
4. อ่านเร่ือง  คู่มือการปฏิบติังาน กฎระเบียบท่ีเก่ียวกบังานส านกังาน 
5. เขียนบนัทึกยอ่  จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ เก่ียวกบังานส านกังาน 
6. ใชค้  าศพัทเ์ทคนิคในงานส านกังาน 
7. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคน้ความกา้วหนา้ในงานส านกังานและฝึกฝนการใช้ภาษาองักฤษ

พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกับ  การฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนเร่ืองในสถานการณ์การปฏิบัติงานส านักงานการ

ตอ้นรับ การขอและให้ขอ้มูล การสนทนาทางโทรศพัท์ การอ่านและปฏิบติัตามค าสั่ง การอ่านคู่มือการ
ปฏิบัติงาน ตารางการปฏิบัติงานประจ าวนั การนัดหมาย กฎระเบียบ การเขียนบันทึกย่อ  จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ การน าเสนอการใชพ้จนานุกรมและ Online dictionary การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคน้
และฝึกฝนการใชภ้าษาองักฤษในงานส านกังานและจากแหล่งส่ือท่ีหลากหลาย 
 
2000-1213 ภาษาองักฤษส าหรับงานประชาสัมพนัธ์ 0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถฟัง ดู พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษเก่ียวกบังานประชาสัมพนัธ์ 
2. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานประชาสัมพนัธ์ในการประกอบอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง-ดูเร่ือง บทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ เก่ียวกบังานประชาสัมพนัธ์จากส่ือโสตทศัน์ 
2. พดูใหข้อ้มูลและน าเสนอในงานประชาสัมพนัธ์ 
3. อ่านเร่ือง  ประกาศ  ขอ้ความการแจง้เตือนท่ีเก่ียวกบังานประชาสัมพนัธ์ 
4. เขียนประกาศ และการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์ 
5. ใชค้  าศพัทเ์ทคนิคในงานประชาสัมพนัธ์ 
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบค้นความก้าวหน้าในงานประชาสัมพันธ์และฝึกฝนการใช้

ภาษาองักฤษพร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค าอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั การฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนเร่ืองในสถานการณ์การประชาสัมพนัธ์การตอ้นรับ การ
ขอและให้ขอ้มูล การสนทนาทางโทรศพัท์ การพูดประชาสัมพนัธ์  การประกาศ  การแจง้เตือนการเขียน
ประกาศ  การแจง้เตือน การนดัหมาย การอ่านเร่ืองเก่ียวกบังานประชาสัมพนัธ์   การใช้พจนานุกรมและ 
Online dictionaryการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคน้และฝึกฝนการใชภ้าษาองักฤษในงานประชาสัมพนัธ์
และจากแหล่งส่ือท่ีหลากหลาย 
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2000-1214 ภาษาองักฤษส าหรับการท่องเทีย่ว 0 - 2 - 1  
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถฟัง ดู พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษเก่ียวกบังานธุรกิจการท่องเท่ียว 
2. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง-ดูเร่ืองราว  การสนทนาในสถานการณ์ธุรกิจการท่องเท่ียวจากส่ือโสตทศัน์ 
2. พดูโตต้อบเก่ียวกบังานธุรกิจการการท่องเท่ียว  
3. อ่านป้ายประกาศ สัญลกัษณ์ และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการท่องเท่ียว 
4. เขียนใหข้อ้มูลและกรอกแบบฟอร์มต่างๆเก่ียวกบัธุรกิจการท่องเท่ียว 
5. ใชค้  าศพัทด์า้นธุรกิจการท่องเท่ียว 
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคน้ความกา้วหนา้ในงานท่องเท่ียวและฝึกฝนการใช้ภาษาองักฤษ

พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค าอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั การฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนการแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวตามภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย
และสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงในต่างประเทศ  วฒันธรรม ประเพณี  การตอ้นรับผูม้าเยือน  การให้ขอ้มูลแก่
นกัท่องเท่ียว  ก าหนดการเดินทาง  การให้ขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียว การอ่านป้ายประกาศ สัญลกัษณ์ 
กฎระเบียบตามแหล่งท่องเท่ียว การกรอกขอ้มูลต่าง ๆในแบบฟอร์มธุรกิจการท่องเท่ียว การใช้ภาษาตาม
มารยาททางสังคมและวฒันธรรมของเจ้าของภาษา การใช้พจนานุกรมและ Online dictionaryการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการใช้ภาษาองักฤษในงานธุรกิจการท่องเท่ียวจากแหล่งส่ือท่ี
หลากหลาย 
 

2000-1215 ภาษาองักฤษส าหรับงานโรงแรม 0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถฟัง ดู พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษเก่ียวกบัธุรกิจการโรงแรม 
2. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง-ดูการสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ เก่ียวกบังานโรงแรมจากส่ือโสตทศัน์ 
2. อ่านเร่ือง ขอ้ความ สัญลกัษณ์  เคร่ืองหมาย ป้ายประกาศ  ป้ายเตือนเก่ียวกบังานโรงแรม 
3. พดูโตต้อบใหข้อ้มูล  การบริการลูกคา้ในงานโรงแรม 
4. เขียนใหข้อ้มูล และกรอกแบบฟอร์มเก่ียวกบัการปฏิบติังานโรงแรม 
5. ใชค้  าศพัทเ์ทคนิคเก่ียวกบัการโรงแรม  
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6. การใชภ้าษาตามมารยาททางสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคน้ความก้าวหน้าในงานโรงแรมและฝึกฝนการใช้ภาษาองักฤษ

พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค าอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั  การฟัง-ดู พูด อ่าน เขียนเร่ืองทัว่ไปเก่ียวกบังานโรงแรม การโตต้อบให้บริการแก่
ลูกคา้การให้ขอ้มูล การแนะน า การตอ้นรับ การจองห้องพกั  การจดัเล้ียง การแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว  ส่ิง
บนัเทิง อาหาร เคร่ืองด่ืม เทศกาลทางวฒันธรรม  การอ่านเร่ือง ขอ้ความ ค าสั่งสัญลกัษณ์ เคร่ืองหมาย ป้าย
ประกาศ ป้ายเตือนท่ีใชใ้นโรงแรม  การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ เก่ียวกบังานโรงแรม การใชภ้าษาตามมารยาท
ทางสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา การใช้พจนานุกรมและ Online dictionaryการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการใชภ้าษาองักฤษในงานธุรกิจการโรงแรมจากแหล่งส่ือท่ีหลากหลาย 
 

2000-1216 ภาษาองักฤษธุรกจิบริการด้านสุขภาพ 0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถฟัง  ดู  พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษเก่ียวกบัธุรกิจบริการดา้นสุขภาพ 
2. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง-ดูเร่ืองราว การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานบริการดา้นสุขภาพจากส่ือโสตทศัน์ 
2. พดูโตต้อบใหข้อ้มูล  สาธิต น าเสนอ ในงานการบริการดา้นสุขภาพ 
3. อ่านเร่ือง ขอ้ความเก่ียวกบังานบริการดา้นสุขภาพ 
4. เขียนใหข้อ้มูลและบนัทึกขอ้มูล เก่ียวกบังานบริการดา้นสุขภาพ 
5. กรอกแบบฟอร์ม เก่ียวกบัการบริการดา้นสุขภาพ 
6. ใชค้  าศพัทเ์ทคนิคในงานบริการดา้นสุขภาพ 
7. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้ความกา้วหนา้ในงานธุรกิจบริการดา้นสุขภาพและฝึกฝนการใช้

ภาษาองักฤษพร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่าน เขียนเก่ียวกบังานบริการด้านสุขภาพ การโตต้อบให้บริการแก่

ลูกคา้ การให้และขอขอ้มูล การซักถามประวติั  การให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัสุขภาพและยารักษาโรค การนดั
หมาย การอ่านเร่ือง ขอ้ความ การใช้ค  าศพัท์เฉพาะในงานบริการด้านสุขภาพ การกรอกแบบฟอร์ม การ
บนัทึกข้อมูล  การใช้พจนานุกรมและ Online dictionaryการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งส่ือท่ี
หลากหลายสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่านและเขียนในงานบริการสุขภาพ 
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2000-1217 ภาษาองักฤษธุรกจิสปา 0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถฟัง ดู พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษเก่ียวกบัธุรกิจสปา 
2. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง-ดูเร่ืองราว การสนทนาสถาการณ์ต่าง ๆ เก่ียวกบังานธุรกิจสปาจากส่ือโสตทศัน์ 
2. อ่านเร่ือง ขอ้ความเก่ียวกบัธุรกิจสปา 
3. พดูโตต้อบใหข้อ้มูล การบริการ สาธิต ขั้นตอนการปฏิบติังานสปา 
4. เขียนบนัทึกขอ้มูล การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ เก่ียวกบัธุรกิจสปา 
5. ใชค้  าศพัทเ์ทคนิคในงานสปา 
6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ สืบคน้ความกา้วหนา้ในงานธุรกิจสปาและฝึกฝนการใชภ้าษาองักฤษ 
      พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่าน เขียนเก่ียวกบังานสปาการโตต้อบให้บริการแก่ลูกคา้ การให้และ

ขอข้อมูลการสอบถาม การให้ค  าแนะน า  การช าระเงิน การอ่านเร่ือง ขอ้ความ การใช้ค  าศพัท์เฉพาะใน
งานสปาการกรอกแบบฟอร์ม บนัทึกขอ้มูล การใช้พจนานุกรมและ Online dictionaryการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งส่ือท่ีหลากหลายสืบคน้และฝึกฝนการใชภ้าษาองักฤษในงานธุรกิจสปา 
 

2000-1218 ภาษาองักฤษส าหรับการขาย 0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถฟัง ดู พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษเก่ียวกบัการขาย 
2. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง-ดูเร่ืองราว  การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานธุรกิจการขายจากส่ือโสตทศัน์ 
2. พดูใหข้อ้มูล การน าเสนองาน สาธิตผลิตภณัฑ ์ ขั้นตอนการปฏิบติังานธุรกิจการขาย 
3. การสนทนาทางโทรศพัท ์
4. อ่านขอ้ความ ฉลาก ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัธุรกิจการขาย 
5. เขียนใหข้อ้มูลสินคา้และบริการเก่ียวกบัธุรกิจการขาย 
6. เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิคส์พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-commerce) 
7. เขียนบนัทึกยอ่ ขอ้ความสั้นๆ และกรอกแบบฟอร์มต่างๆ 
8. ใชค้  าศพัทเ์ทคนิคในงานการขาย 
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9. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้ความกา้วหน้าในงานการขายและฝึกฝนการใชภ้าษาองักฤษใน
ธุรกิจการขายและแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่าน เขียนสถานการณ์ต่างๆเก่ียวกบัธุรกิจการขาย การนดัหมาย การ

ติดต่อทางโทรศพัท์  การสาธิตผลิตภณัฑ์  การน าเสนอผลิตภณัฑ์  การอ่านฉลากผลิตภณัฑ์  บรรจุภณัฑ ์ 
เคร่ืองหมายการคา้  รายการสินคา้  พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-commerce)จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียน
บนัทึกยอ่/ขอ้ความสั้นๆกรอกแบบฟอร์มต่างๆ  การใชพ้จนานุกรมและ Online dictionary การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ สืบคน้และฝึกฝนการใชภ้าษาองักฤษในธุรกิจการขายพร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 
2000-1219 ภาษาองักฤษส าหรับงานบัญชี 0 - 2 - 1  
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถอ่านและเขียนภาษาองักฤษเก่ียวกบังานบญัชี 
2. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. อ่านเร่ือง ขอ้ความเก่ียวกบังานบญัชี 
2. เขียนใหข้อ้มูลและการบนัทึกรายงานเก่ียวกบังานบญัชี  
3. เขียนจดหมาย บนัทึกยอ่ขอ้ความสั้นๆ 
4. กรอกขอ้มูลทางบญัชี 
5. ใชค้  าศพัทเ์ทคนิคในงานบญัชี 
6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการใชภ้าษาองักฤษในงานบญัชีพร้อมแสดงหลกัฐาน

การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค าอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั การอ่านและเขียนเก่ียวกบังานบญัชี  การใชค้  าศพัทเ์ทคนิคในงานบญัชี  การบนัทึก
รายงานทางบญัชีประเภทต่าง ๆ  การลงบญัชีอยา่งง่าย ๆ   การเขียนจดหมาย  บนัทึกยอ่/ขอ้ความสั้นๆ การ
กรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มทางบญัชี   การใชพ้จนานุกรมและ Online dictionaryการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
สืบคน้และฝึกฝนการใชภ้าษาองักฤษในงานบญัชีพร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 
2000-1220 ภาษาองักฤษส าหรับงานคหกรรม 0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษเก่ียวกบังานคหกรรม 
2. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ 
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สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง-ดูเร่ืองราว การสนทนา การสาธิตการปฏิบติังานคหกรรมจากส่ือโสตทศัน์ 
2. สนทนาใหข้อ้มูล การบริการในงานคหกรรม 
3. สาธิตการปฏิบติังานและน าเสนอผลงานเก่ียวกบังานคหกรรม 
4. อ่านคู่มือ และขั้นตอนการปฏิบติังานอาชีพดา้นคหกรรม 
5. อ่านเคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ตาราง แผนภาพเก่ียวกบังานคหกรรม 
6. เขียนใหข้อ้มูล ขั้นตอนการปฏิบติังานคหกรรม 
7. ใชค้  าศพัทเ์ทคนิคในงานคหกรรม 
8. ใช้เทคโนโลยีสืบค้นความก้าวหน้าในงานคหกรรม และฝึกฝนภาษาอังกฤษพร้อมแสดง

หลกัฐานการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค าอธิบายรายวชิา 
 ปฏิบติัเก่ียวกับ  การฟังพูด อ่าน เขียนในงานคหกรรม  การพูดโตต้อบ การบรรยาย สาธิตการ
ปฏิบติังาน  การแสดงความคิดเห็นการเสนอ/ให้ขอ้มูล  การบริการงานจา้งการใชค้  าศพัทเ์ทคนิคการอ่าน
คู่มือเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ตารางแผนภาพ การเขียนขอ้ความสั้น ๆ การถ่ายโอนค าศพัท์
เทคนิคมาเขียนเป็นประโยคและข้อความสั้ น ๆ  การใช้พจนานุกรมและOnline dictionary การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทักษะทางภาษาด้วยตนเองและแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 
 
2000-1221 ภาษาองักฤษส าหรับการออกแบบเส้ือผ้า 0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษ เก่ียวกบังานออกแบบเส้ือผา้ 
2. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง-ดูเร่ืองราวการสาธิตการปฏิบติังานดา้นการออกแบบเส้ือผา้จากส่ือโสตทศัน์ 
2. อ่านเร่ืองราวแบบเส้ือต่าง ๆ คู่มือปฏิบติังานเก่ียวกบัการออกแบบเส้ือผา้ 
3. พดูสาธิต น าเสนอผลงานเก่ียวกบัการออกแบบเส้ือผา้ 
4. เขียนใหข้อ้มูลผลงานการออกแบบเส้ือผา้ 
5. ใชค้  าศพัทเ์ทคนิคในงานออกแบบเส่ือผา้ 
6. ใชเ้ทคโนโลยีสืบคน้ความกา้วหนา้ในงานออกแบบเส้ือผา้และฝึกฝนภาษาองักฤษ พร้อมแสดง

หลกัฐานการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั   การฟังพูด อ่าน เขียนงานออกแบบเส้ือผา้ทั้งในและต่างประเทศการโตต้อบให้

ขอ้มูล  การสาธิตขั้นตอนการปฏิบติังานออกแบบเส้ือผา้  การแสดงความคิดเห็นการแนะน า  การใชค้  าศพัท์
เทคนิคการอ่านแบบเส้ือ คู่มือ  เคร่ืองมือ อุปกรณ์เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ตารางแผนภาพ การเขียนขอ้ความ
การถ่ายโอนค าศพัทเ์ทคนิคมาเขียนเป็นประโยคและขอ้ความ การใชพ้จนานุกรมและOnline dictionary การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาด้วยตนเอง การแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 
 
2000-1222 ภาษาองักฤษส าหรับงานเสริมสวย 0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษ เก่ียวกบังานเสริมสวย 
2. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง-ดูเร่ืองราว การสนทนา การสาธิตการปฏิบติังานเก่ียวกบังานเสริมสวยจากส่ือโสตทศัน์ 
2. อ่านคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบติังานเก่ียวกบังานเสริมสวย 
3. อ่านเคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ฉลากผลิตภณัฑ ์ตารางแผนภาพในงานเสริมสวย 
4. สาธิตขั้นตอนการปฏิบติังานและน าเสนอผลงานเก่ียวกบัการบริการเสริมสวย 
5. เขียนขอ้ความ ขั้นตอนการปฏิบติังานเสริมสวยสั้นๆ 
6. ใชค้  าศพัทเ์ทคนิคในงานเสริมสวย 
7.  ใช้เทคโนโลยีสืบคน้ความก้าวหน้าในงานเสริมสวย และ ฝึกฝนภาษาองักฤษพร้อมแสดง

หลกัฐานการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค าอธิบายรายวชิา 
 ปฏิบัติเก่ียวกับ  การฟังพูด อ่าน เขียนในงานเสริมสวยทั้ งในและต่างประเทศการแต่งหน้า 
เคร่ืองส าอาง แบบทรงผม การโตต้อบ  การตอ้นรับ การเสนอ /ให้ขอ้มูล  การแสดงความคิดเห็นการสาธิต 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเสริมสวยการใช้ค  าศัพท์เทคนิค การอ่านคู่มือ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ เคร่ืองหมาย 
สัญลกัษณ์ฉลากผลิตภณัฑ์ ตารางแผนภาพ การถ่ายโอนค าศพัทเ์ทคนิคมาเขียนเป็นประโยคและขอ้ความสั้น 
ๆ การใช้พจนานุกรมและOnline dictionaryการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาดว้ยตนเอง
และการแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
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2000-1223     ภาษาองักฤษส าหรับศิลปะการประกอบอาหาร 0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษ เก่ียวกบัการประกอบอาหาร 
2. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง-ดูเร่ืองราว  การสนทนา การสาธิตขั้นตอนการปฏิบติังานเก่ียวกบัศิลปะการประกอบอาหาร

จากส่ือโสตทศัน์ 
2. สนทนาโตต้อบใหข้อ้มูล แสดงความคิดเห็น  
3. น าเสนอ  สาธิตขั้นตอนการประกอบอาหาร 
4. อ่านเร่ือง ต ารับอาหาร ขั้นตอนการปฏิบติังานเก่ียวกบัศิลปะการประกอบอาหาร 
5. เขียนใหข้อ้มูล ขั้นตอนการประกอบอาหาร 
6. ใชค้  าศพัทเ์ทคนิคในการประกอบอาหาร 
7. ใช้เทคโนโลยีสืบคน้ความก้าวหน้าในงานศิลปะการประกอบอาหารและฝึกฝนภาษาองักฤษ 

พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค าอธิบายรายวชิา 
 ปฏิบติัเก่ียวกบั  การฟังพูด อ่าน เขียน ในงานประกอบอาหาร  การพูดโตต้อบ การให้และขอขอ้มูล
การแสดงความคิดเห็นการเสนอ/ให้ขอ้มูล  การสาธิต การอ่านต ารับอาหาร  คู่มือการใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือ 
ส่วนประกอบการประกอบอาหาร การใช้ค  าศพัท์เทคนิค เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ตารางแผนภาพ การถ่าย
โอนค าศพัทเ์ทคนิคมาเขียนเป็นประโยคและขอ้ความสั้น ๆการใชพ้จนานุกรมและOnline dictionaryการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาดว้ยตนเอง การแสวงหาความรู้ ขอ้มูลในงานอาหารและการใช้
เทคโนโลยใีหม่ดา้นการประกอบอาหารทั้งในและต่างประเทศจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 
2000-1224 ภาษาองักฤษส าหรับการประกอบอาหารไทย 0 - 2 - 1 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษ เก่ียวกบัการประกอบอาหารไทย 
2. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง-ดูเร่ืองราว การสนทนา การสาธิตขั้นตอนการประกอบอาหารไทยจากส่ือโสตทศัน์ 
2. สนทนาโตต้อบใหข้อ้มูลเก่ียวกบัอาหารไทย  
3. สาธิต บรรยายเก่ียวกบัการประกอบอาหารไทย 
4. อ่านต ารับอาหาร เทคนิคและขั้นตอนการประกอบอาหารไทย 
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5. เขียนต ารับอาหาร  ขั้นตอนการประกอบอาหารไทย 
6. ใชค้  าศพัทเ์ทคนิคในการประกอบอาหารไทย 
7.  ใชเ้ทคโนโลยีสืบคน้ความกา้วหน้าในงานประกอบอาหารไทย และฝึกฝนภาษาองักฤษในงาน      

ประกอบอาหารไทย พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค าอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั  การฟังพูด อ่าน เขียน ในงานประกอบอาหารไทย  การพูดโตต้อบ แสดงความ
คิดเห็นการขอและให้ขอ้มูลการบรรยาย สาธิตการประกอบอาหาร การใช้ค  าศพัท์เทคนิค การอ่านต ารับ
อาหาร เทคนิคและเคล็ดลบั (cooking tips) อุปกรณ์ เคร่ืองมือ  สัญลกัษณ์ตารางรูปภาพการถ่ายโอนค าศพัท์
เทคนิคมาเขียนเป็นประโยคและขอ้ความ  การใช้พจนานุกรมและOnline dictionaryการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาดว้ยตนเองและการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 
2000-1225 ภาษาองักฤษส าหรับงานศิลปะและการออกแบบ 0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษ เก่ียวกบังานศิลปะและการออกแบบ 
2. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง-ดูเร่ืองราว การสนทนาการน าเสนอ ขั้นตอนการปฏิบติังานเก่ียวกบัศิลปะและการออกแบบ

จากส่ือโสตทศัน์ 
2. สนทนาโตต้อบใหข้อ้มูล แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบังานศิลปะและการออกแบบ 
3. อ่านคู่มือ เร่ืองราวเก่ียวกบัศิลปะและการออกแบบ 
4. บรรยาย สาธิตขั้นตอนการปฏิบติังาน น าเสนองานศิลปะและการออกแบบ 
5. เขียนใหข้อ้มูล บรรยายเก่ียวกบังานศิลปะและการออกแบบ 
6. ใชค้  าศพัทเ์ทคนิคในงานศิลปะและการออกแบบ 
7. ใช้เทคโนโลยีสืบคน้ความกา้วหนา้ในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ  และ ฝึกฝนภาษาองักฤษเก่ียวกบั

ศิลปะและการออกแบบ พร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค าอธิบายรายวชิา 
 ปฏิบติัเก่ียวกบั  การฟัง พูดอ่านเขียนเก่ียวกบัศิลปะและการออกแบบ การใช้ศพัท์เทคนิคพื้นฐานสี
ขนาดสัดส่วนประเภทของงานศิลปะ การอ่านคู่มือ  เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ตารางแผนภาพ  การโตต้อบให้
ขอ้มูล การแสดงความคิดเห็นการแสดงความรู้สึก การบรรยาย  สาธิตขั้นตอนการปฏิบติังานการน าเสนอ
เร่ืองราวกิจกรรมงานศิลปะการใชพ้จนานุกรมและOnline dictionary การเลือกใชส่ื้อเทคโนโลยีเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองและการสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
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2000-1226 ภาษาองักฤษเพือ่การเกษตร 0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถใชภ้าษาองักฤษฟัง พดู อ่าน เขียนในงานอาชีพเกษตร 
2. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง-ดูเร่ืองราวขั้นตอนการปฏิบติังานเกษตรจากส่ือโสตทศัน์ 
2. พดูโตต้อบเก่ียวกบัการปฏิบติังานเกษตร 
3. อ่านคู่มือปฏิบติังาน กฎระเบียบ ฉลาก ป้ายต่าง ๆ  ส่ือส่ิงพิมพใ์นงานเกษตร 
4. อ่านแผนภาพ แผนภูมิเก่ียวกบังานเกษตร 
5. เขียนบนัทึกสั้น ๆ กรอกแบบฟอร์มการปฏิบติังานเกษตร 
6. น าเสนอผลงานหรือสาธิตขั้นตอนปฏิบติังานเกษตร 
7. ใชศ้พัทเ์ทคนิคในงานเกษตร 
8. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้ความกา้วหนา้ในงานเกษตรแขนงต่าง ๆ และฝึกฝนภาษาองักฤษ

ในงานอาชีพเกษตรพร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค าอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกับ  การฟัง-ดู พูด อ่าน และเขียนสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานเกษตร การสาธิต  การ
น าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการการแปรรูปผลิตภณัฑ์เกษตร   การใช้เทคโนโลยีการเกษตร  การอ่านขอ้มูล
จากส่ือส่ิงพิมพ ์ฉลาก ป้ายเตือน ความปลอดภยั คู่มือการปฏิบติังาน กฎระเบียบ แบบฟอร์มต่าง ๆ ตาราง 
แผนภาพ แผนภูมิทางการเกษตร การเขียนบนัทึกย่อการกรอกแบบฟอร์ม  การใช้ส่ือเทคโนโลยีเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 
2000-1227 ภาษาองักฤษเพือ่การประมง 0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถใชภ้าษาองักฤษฟัง พดู อ่าน เขียนในงานอาชีพประมง 
2. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง-ดูเร่ืองราว ขั้นตอนการปฏิบติังานประมงจากส่ือโสตทศัน์ 
2. พดูโตต้อบเก่ียวกบัการปฏิบติังานประมง 
3. อ่านคู่มือปฏิบติังาน กฎระเบียบ ฉลาก ป้ายต่าง ๆ  ส่ือส่ิงพิมพใ์นงานประมง 
4. อ่านแผนภาพ แผนภูมิเก่ียวกบังานประมง 
5. เขียนบนัทึกสั้น  กรอกแบบฟอร์มการปฏิบติังาน 
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6. น าเสนอผลงานหรือสาธิตขั้นตอนปฏิบติังาน 
7. ใชศ้พัทเ์ทคนิคในงานประมง 
8. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นความก้าวหน้าในงานประมงประเภทต่าง ๆ และฝึกฝน

ภาษาองักฤษในงานอาชีพเกษตรพร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค าอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั  การฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนการใช้ศพัท์เทคนิคพื้นฐานในงานประมง  การพูด
โตต้อบและให้ขอ้มูล การสาธิต  น าเสนอ การแปรรูปผลิตภณัฑ์ การใช้เทคโนโลยีประมง การอ่านคู่มือ 
กฎระเบียบ  แบบฟอร์มการปฏิบติังาน ตาราง แผนภาพ แผนภูมิ ฉลาก ป้ายเตือน ความปลอดภยั การเขียน
บนัทึกยอ่  การกรอกแบบฟอร์ม  การใช้ส่ือเทคโนโลยีพฒันาทกัษะทางภาษาดว้ยตนเอง และสืบคน้ขอ้มูล
จากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
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หน้าว่าง 
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กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
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หน้าว่าง 
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 วทิยาศาสตร์ทั่วไป 
 

2000-1301 วทิยาศาสตร์เพือ่พฒันาทกัษะชีวติ 1 - 2 - 2 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหน่วยและการวดั แรงและการเคล่ือนท่ี ไฟฟ้า อะตอมและธาตุ สาร
และปฏิกิริยาเคมี การรักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวติและระบบนิเวศ 

2. มีทักษะเก่ียวกับการใช้เคร่ืองมือว ัด ปริมาณทางฟิสิกส์ การทดลองแหล่งก าเนิดไฟฟ้า 
วงจรไฟฟ้า  การค านวณค่าไฟฟ้า การทดลองปฏิกิริยาเคมีในชีวติประจ าวนัและงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวชิาวทิยาศาสตร์ และกิจนิสัยท่ีดีในการท างาน 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้และปฏิบติัเก่ียวกบัปริมาณทางฟิสิกส์ แรงและการเคล่ือนท่ี 
2. แสดงความรู้และปฏิบติัเก่ียวกบัไฟฟ้าในชีวติประจ าวนั 
3. แสดงความรู้และปฏิบติัเก่ียวกบัสารเคมีและการเปล่ียนแปลงทางเคมี 
4. แสดงความรู้และปฏิบติัเก่ียวกบัส่ิงมีชีวติและระบบนิเวศ 
5. แสดงความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบันาโนเทคโนโลย ี

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   หน่วยและการวดั  แรงและการ
เคล่ือนท่ี   ไฟฟ้าในชีวติประจ าวนั   นาโนเทคโนโลย ี โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ  พนัธะเคมี  สารและ
การเปล่ียนแปลง ปฏิกิริยาเคมีในชีวติประจ าวนั การรักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวติและระบบนิเวศ 
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 วทิยาศาสตร์พืน้ฐานวชิาชีพ 
 

2000-1302 วทิยาศาสตร์เพือ่พฒันาอาชีพช่างอตุสาหกรรม 1 - 2 - 2 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั ปริมาณทางฟิสิกส์ เวกเตอร์ แรง สมดุลของวตัถุ การเคล่ือนท่ี งาน 
ก าลงั พลงังาน คล่ืน 

2. มีทกัษะการค านวณ การทดลอง สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นวชิาชีพและชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อวชิาวทิยาศาสตร์ และกิจนิสัยท่ีดีในการท างาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้และปฏิบติัเก่ียวกบัปริมาณทางฟิสิกส์ แรง สมดุลของวตัถุและการเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ  
2. แสดงความรู้และปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการท างานของคล่ืน และพลงังาน 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ปริมาณทางฟิสิกส์และเวกเตอร์ แรง การรวมแรงและการแยกแรง การ

สมดุลของวตัถุ  การเคล่ือนท่ีแนวเส้นตรง การเคล่ือนท่ีแบบโปรเจคไทล์การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม การ
เคล่ือนท่ีแบบฮาร์โมนิกอยา่งง่าย  งาน ก าลงัและพลงังาน คล่ืนและสมบติัของคล่ืน คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
 
2000-1303 วทิยาศาสตร์เพือ่พฒันาอาชีพธุรกจิและบริการ 1 - 2 - 2 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพนัธุกรรมความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยชีีวภาพ จุลินทรีย์
ในอาหาร ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ ยางและพอลิเมอร์ สารชีวโมเลกุลในอาหาร คล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า พลงังานนิวเคลียร์ 

2. มีทกัษะการค านวณหาโอกาสของลกัษณะการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม การจ าแนกส่ิงมีชีวิต การ
ทดลองจุลินทรีย์ในอาหาร การเลือกใช้เทคโนโลยีชีวภาพ การทดลองสมบัติของสาร
ไฮโดรคาร์บอน การทดสอบสมบติัทางกายภาพของพอลิเมอร์ การทดสอบสารชีวโมเลกุลใน
อาหาร การวเิคราะห์ผลของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าต่อมนุษย ์และพลงังานนิวเคลียร์ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวชิาวทิยาศาสตร์และกิจนิสัยท่ีดีในการท างาน 
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สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้และปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการทางพนัธุกรรมเทคโนโลยชีีวภาพและจุลินทรียใ์นอาหาร 
2. แสดงความรู้และปฏิบติัเก่ียวกบัปิโตรเคมีและผลิตภณัฑ ์
3. แสดงความรู้และปฏิบติัเก่ียวกบัสารชีวโมเลกุลของอาหาร 
4. แสดงความรู้และปฏิบติัเก่ียวกบัคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
5. แสดงความรู้และปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการของพลงังานนิวเคลียร์ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ   
เทคโนโลยีชีวภาพ   จุลินทรียใ์นอาหาร  ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ ยางและพอลิเมอร์  สารชีวโมเลกุลใน
อาหาร  คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  พลงังานนิวเคลียร์ต่อการด ารงชีวติ 
 
2000-1304 วทิยาศาสตร์เพือ่พฒันาอาชีพศิลปกรรม 1 - 2 - 2 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสารเคมีในงานอาชีพ พอลิเมอร์ แสงและการมองเห็นความร้อน 
2. มีทกัษะเก่ียวกบัการทดลองเร่ืองสารละลาย การทดสอบสมบติัทางกายภาพของพอลิเมอร์ การ

ทดลองสมบติัของคล่ืนแสง และผลของความร้อนต่อวตัถุ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อวชิาวทิยาศาสตร์ และกิจนิสัยท่ีดีในการท างาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้และปฏิบติัเก่ียวกบัสารเคมีในงานอาชีพ 
2. แสดงความรู้และปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการของแสงและความร้อน 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั สารละลาย คอลลอยดอี์มลัชัน่สารเคมีในงานอาชีพ  พอลิเมอร์การเลือกใช้

ผลิตภณัฑพ์อลิเมอร์  แสงและการมองเห็น  ความร้อน อุณหภูมิและผลของความร้อนต่อวตัถุ 
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2000-1305 วทิยาศาสตร์เพือ่พฒันาอาชีพเกษตรกรรม 1 - 2 - 2 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้าง หนา้ท่ี ของเซลล์พืช เซลล์สัตว ์ระบบต่างๆ ของพืชและ
สัตว ์การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพเทคโนโลยีชีวภาพ และ
ววิฒันาการของส่ิงมีชีวติ 

2. มีทกัษะเก่ียวกบั โครงสร้าง และองคป์ระกอบของเซลลพ์ืช เซลลส์ัตว ์ทดลองเก่ียวกบัโครงสร้าง 
องคป์ระกอบ และการท างานของอวยัวะของระบบต่างๆ ของพืชและสัตว ์ค  านวณหาโอกาสของ
ลกัษณะการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม และการจ าแนกส่ิงมีชีวติ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวชิาวทิยาศาสตร์และกิจนิสัยท่ีดีในการท างาน 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้ และปฏิบติัเก่ียวกบั เซลล ์พนัธุกรรม และววิฒันาการของส่ิงมีชีวติ 
2. แสดงความรู้และปฏิบติัเก่ียวกบัองคป์ระกอบ และการท างานของอวยัวะของระบบต่าง ๆของพืช

และสัตว ์ค  านวณหาโอกาสของลกัษณะการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม และจ าแนกส่ิงมีชีวติ 
ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั โครงสร้าง หนา้ท่ี องคป์ระกอบของเซลล์พืช เซลล์สัตว ์ ระบบต่างๆของ
พืชและสัตว์และการท างาน  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ 
เทคโนโลยชีีวภาพและววิฒันาการของส่ิงมีชีวติ 
 

2000-1306 โครงงานวทิยาศาสตร์ 0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบั ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
และขั้นตอนการท างานโครงงานวทิยาศาสตร์ 

2. มีทกัษะเก่ียวกบั ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และขั้นตอนการ
ท าโครงงานวทิยาศาสตร์ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวชิาวทิยาศาสตร์ และกิจนิสัยท่ีดีในการท างาน 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้และปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการ กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
2. แสดงความรู้และปฏิบติัขั้นตอนการท าโครงงานวทิยาศาสตร์ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และขั้นตอน
การท าโครงงานวทิยาศาสตร์ 
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กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ 
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หน้าว่าง 
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 คณติศาสตร์ทั่วไป 
 

2000-1401 คณติศาสตร์พืน้ฐาน 2 - 0 - 2 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจ  เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัอตัราส่วน สัดส่วนร้อยละ การแปรผนัสถิติ
เบ้ืองตน้ การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง  และการวดัการกระจายของขอ้มูล      

2. มีทกัษะกระบวนการคิดและน าวิธีการแก้ปัญหาเร่ือง อตัราส่วน สัดส่วนร้อยละ การแปรผนั 
สถิติเบ้ืองตน้ การวดัแนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลาง  การวดัการกระจายของขอ้มูล  ประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนั 

3. มีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้  อตัราส่วน  สัดส่วน ร้อยละ  การแปรผนั  สถิติเบ้ืองต้น การวดั
แนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง  และการวดัการกระจายของขอ้มูล      

สมรรถนะรายวชิา 
1. ด าเนินการและประยกุตใ์ชเ้ก่ียวกบัอตัราส่วนสัดส่วนและร้อยละในวชิาชีพ 
2. ด าเนินการและประยกุตใ์ชเ้ก่ียวกบัการแปรผนัในวชิาชีพ 
3. ส ารวจและจดัหมวดหมู่ขอ้มูลอยา่งง่าย  
4. เลือกใชค้่ากลางของขอ้มูลท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูลท่ีก าหนด  
5. วเิคราะห์ต าแหน่งของขอ้มูล และการวดัการกระจายของขอ้มูลจากขอ้มูลท่ีก าหนด 
6. ใชข้อ้มูลข่าวสาร ค่าสถิติและคา่สถิติท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูลในการตดัสินใจ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบั ทกัษะการคิดค านวณ  การแก้ปัญหาเร่ืองอตัราส่วน สัดส่วนร้อยละ  การแปรผนั 

สถิติเบ้ืองตน้การวดัแนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลาง การวดัการกระจายของขอ้มูล  และฝึกปฏิบติัในการเลือกใช้
ค่าสถิติท่ีเหมาะสมกบัขอ้มูล   
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2000-1402 คณติศาสตร์พืน้ฐานอาชีพ 2 - 0 - 2 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจ  เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบั สมการเชิงเส้น  ระบบสมการเชิงเส้น สมการ
ก าลงัสองตวัแปรเดียวเลขยกก าลงั  ลอการิทึม  พื้นท่ีและปริมาตร 

2. มีทกัษะกระบวนการคิดและน าวิธีการแก้ปัญหาเร่ือง สมการเชิงเส้น  ระบบสมการเชิงเส้น 
สมการก าลงัสองตวัแปรเดียวเลขยกก าลงั  ลอการิทึม  พื้นท่ี  ปริมาตร  ประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้  สมการเชิงเส้น  ระบบสมการเชิงเส้น สมการก าลงัสองตวัแปรเดียว
เลขยกก าลงั  ลอการิทึม  พื้นท่ี  และปริมาตร 

สมรรถนะรายวชิา 
1. น าความรู้เก่ียวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ใน

สถานการณ์จริงหรือปัญหาท่ีก าหนด 
2. น าความรู้เก่ียวกบัสมการก าลงัสองตวัแปรเดียวไปใชใ้นสถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนด 
3. ด าเนินการเก่ียวกบัจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปเลขยกก าลงัท่ีมีเลขช้ีก าลงัเป็นจ านวนตรรกยะ 
4. ด าเนินการเก่ียวกบัจ านวนจริงท่ีอยูใ่นรูปลอการิทึม 
5. วดัและเปรียบเทียบความยาว พื้นท่ี พื้นท่ีผวิ และปริมาตรในหน่วยมาตราวดัต่างๆ 
6. ใชค้วามรู้เก่ียวกบัความยาว พื้นท่ี พื้นท่ีผวิ และปริมาตร แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัทกัษะการคิดค านวณ  การแกปั้ญหาเร่ืองสมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น สมการ

ก าลงัสองตวัแปรเดียวเลขยกก าลงั  ลอการิทึม  พื้นท่ีและปริมาตร   
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 คณติศาสตร์พืน้ฐานวชิาชีพ 
 

2000-1403 คณติศาสตร์พืน้ฐานอตุสาหกรรม 1   2 - 0 - 2  
(ส าหรับ ประเภทวชิาอุตสาหกรรม  ยกเวน้ สาขาวชิาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจ  เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัมุมและการวดัมุม  อตัราส่วนตรีโกณมิติ 

ตรีโกณมิติของวงกลมหน่ึงหน่วย  กฎของไซน์  กฎของโคไซน์  เมทริกซ์  ดีเทอร์มิแนนตไ์ม่เกิน
อนัดบัสาม 

2. มีทกัษะกระบวนการคิดและน าวิธีการแก้ปัญหาเร่ือง  มุมและการวดัมุม  อตัราส่วนตรีโกณมิติ 
ตรีโกณมิติของวงกลมหน่ึงหน่วย  กฎของไซน์  กฎของโคไซน์  เมทริกซ์  ดีเทอร์มิแนนตไ์ม่เกินอนัดบั
สามประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้มุมและการวดัมุม  อตัราส่วนตรีโกณมิติ  ตรีโกณมิติของวงกลม  หน่ึง
หน่วย  กฎของไซน์  กฎของโคไซน์  เมทริกซ์  ดีเทอร์มิแนนตไ์ม่เกินอนัดบัสาม 

สมรรถนะรายวชิา 
1. คาดคะเนระยะทางและความสูงโดยใชอ้ตัราส่วนตรีโกณมิติของมุมท่ีก าหนด 
2. ประยกุตก์ารวดั โดยใชค้วามรู้เร่ือง อตัราส่วนตรีโกณมิติ 
3. ด าเนินการและค านวณเก่ียวกบัฟังกช์นัตรีโกณมิติ 
4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัเมทริกซ์ และการค านวณค่าดีเทอร์มิแนนตข์องเมทริกซ์ 
5. ใชค้วามรู้และทกัษะเก่ียวกบัดีเทอร์มิแนนตห์าค าตอบของระบบสมการเชิงเส้น 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัทกัษะการคิดค านวณ  การแกปั้ญหาเร่ืองมุมและการวดัมุม  อตัราส่วนตรีโกณมิติ 

ตรีโกณมิติของวงกลมหน่ึงหน่วย  กฎของไซน์  กฎของโคไซน์  เมทริกซ์  ดีเทอร์มิแนนตไ์ม่เกินอนัดบัสาม
และประยกุตใ์ชดี้เทอร์มิแนนตห์าผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น 
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2000-1404 คณติศาสตร์พืน้ฐานอตุสาหกรรม 2 2 - 0 - 2  
(ส าหรับ ประเภทวชิาอุตสาหกรรม  สาขาวชิาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจ เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบั มุมและการวดัมุม  อตัราส่วนตรีโกณมิติ 

ตรีโกณมิติของวงกลมหน่ึงหน่วย  กฎของไซน์  กฎของโคไซน์  จ  านวนเชิงซ้อน  เมทริกซ์ดี
เทอร์มิแนนตไ์ม่เกินอนัดบัสามและประยกุตใ์ชดี้เทอร์มิแนนตห์าผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น 

2. มีทกัษะกระบวนการคิดและน าวิธีการแกปั้ญหาเร่ือง มุมและการวดัมุม  อตัราส่วนตรีโกณมิติ  
ตรีโกณมิติของวงกลมหน่ึงหน่วย  กฎของไซน์  กฎของโคไซน์  จ  านวนเชิงซ้อน  เมทริกซ์   ดี
เทอร์มิแนนตไ์ม่เกินอนัดบัสามและประยุกตใ์ช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิง
เส้นในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้  มุมและการวดัมุม  อตัราส่วนตรีโกณมิติ  ตรีโกณมิติของวงกลมหน่ึง
หน่วย  กฎของไซน์  กฎของโคไซน์  จ  านวนเชิงซ้อน  เมทริกซ์  ดีเทอร์มิแนนตไ์ม่เกิน อนัดบั
สามและประยกุตใ์ชดี้เทอร์มิแนนตห์าผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น 

สมรรถนะรายวชิา 
1. คาดคะเนระยะทางและความสูงโดยใชค้วามรู้เร่ืองอตัราส่วนตรีโกณมิติของมุมท่ีก าหนด 
2. ประยกุตก์ารวดั โดยใชค้วามรู้เร่ือง อตัราส่วนตรีโกณมิติ 
3. ด าเนินการและค านวณเก่ียวกบัฟังกช์นัตรีโกณมิติ 
4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัเมทริกซ์ และการค านวณค่าดีเทอร์มิแนนตข์องเมทริกซ์ 
5. ใชค้วามรู้และทกัษะเก่ียวกบัดีเทอร์มิแนนตห์าค าตอบของระบบสมการเชิงเส้น 
6. ด าเนินการ และประยกุตใ์ช ้จ  านวนเชิงซอ้นในรูปพิกดัฉากและพิกดัเชิงขั้วในงานอาชีพ 
7. ประยกุตใ์ชจ้  านวนเชิงซอ้นท่ีอยูใ่นรูปเลขยกก าลงัและรูปกรณฑใ์นงานอาชีพ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกับทกัษะการคิดค านวณ  แก้ปัญหา  เร่ืองมุมและการวดัมุม  อตัราส่วนตรีโกณมิติ

ตรีโกณมิติของวงกลมหน่ึงหน่วย  กฎของไซน์  กฎของโคไซน์  จ  านวนเชิงซ้อน  เมทริกซ์  ดีเทอร์มิแนนต์
ไม่เกินอนัดบัสามและประยกุตใ์ชดี้เทอร์มิแนนตห์าผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น 
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2000-1405 เรขาคณติวเิคราะห์และแคลคูลสัเบือ้งต้น  2 - 0 - 2 
(ส าหรับ ประเภทวชิาอุตสาหกรรม ประเภทวชิาอุตสาหกรรมส่ิงทอ  
และประเภทวชิาเกษตรกรรม สาขางานช่างเกษตร) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเขา้ใจ  เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบั เส้นตรง  ภาคตดักรวยความสัมพนัธ์  ฟังก์ชนั

ลิมิต  อนุพนัธ์ของฟังกช์นัพีชคณิตและอินทิกรัลฟังกช์นัพีชคณิต 
2. มีทกัษะกระบวนการคิดและน าวธีิการแกปั้ญหาเร่ือง  เส้นตรง  ภาคตดักรวยความสัมพนัธ์  ฟังก์ชนัลิมิต 

อนุพนัธ์ของฟังกช์นัพีชคณิต อินทิกรัลฟังกช์นัพีชคณิตประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้  เส้นตรง  ภาคตดักรวยความสัมพนัธ์  ฟังก์ชันลิมิต  อนุพนัธ์ของ

ฟังกช์นัพีชคณิต  และอินทิกรัลฟังกช์นัพีชคณิต 
สมรรถนะรายวชิา 

1. ด าเนินการเก่ียวกบัเส้นตรงระยะห่างและสมการเส้นตรง 
2. ด าเนินการ และประยกุตค์วามรู้และทกัษะเก่ียวกบัภาคตดักรวยภาคตดักรวยในงานอาชีพ 
3. ด าเนินการ และประยุกต์ใช้ความสัมพนัธ์และฟังก์ชนัในรูปต่างๆในสถานการณ์หรือปัญหาท่ี

ก าหนด 
4. ด าเนินการเก่ียวกบัลิมิตของฟังกช์นัอนุพนัธ์ของฟังกช์นัพีชคณิต และอินทิกรัลฟังกช์นัพีชคณิต 
5. ประยกุตค์วามรู้และทกัษะเก่ียวกบัแคลคูลสัในงานอาชีพ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัทกัษะการคิดค านวณ  การแกปั้ญหาเร่ืองเส้นตรง  ภาคตดักรวยความสัมพนัธ์ ฟังก์ชนั

ลิมิต  อนุพนัธ์ของฟังกช์นัพีชคณิต  และอินทิกรัลฟังกช์นัพีชคณิต 
 
2000-1406 คณติศาสตร์พาณชิยกรรม      2 - 0 - 2 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจ  เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบั บ าเหน็จ หุ้น ตัว๋เงิน ค่าจา้ง ค่าเส่ือมราคา 
ดชันีราคา ตั้งราคาขาย  การซ้ือขายในระบบผอ่นช าระดอกเบ้ีย และความน่าเป็นเบ้ืองตน้ 

2. มีทกัษะกระบวนการคิดและน าวิธีการแกปั้ญหาเร่ืองบ าเหน็จ หุ้น ตัว๋เงิน ค่าจา้ง ค่าเส่ือมราคา 
ดัชนีราคา ตั้ งราคาขาย  การซ้ือขายในระบบผ่อนช าระดอกเบ้ีย และความน่าเป็นเบ้ืองต้น 
ประยกุตใ์ชใ้นวชิาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้  บ าเหน็จ หุ้น ตัว๋เงิน ค่าจา้ง ค่าเส่ือมราคา ดชันีราคา ตั้งราคาขาย  การ
ซ้ือขายในระบบผอ่นช าระดอกเบ้ีย และความน่าเป็นเบ้ืองตน้ 
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สมรรถนะรายวชิา 
1. ประยุกตใ์ช้เก่ียวกบัอตัราส่วนสัดส่วนและร้อยละในการค านวณ บ าเหน็จ หุ้น ตัว๋เงิน ค่าจา้งค่า

เส่ือมราคาดชันีราคา ตั้งราคาขาย  การซ้ือขายในระบบผอ่นช าระดอกเบ้ีย 
2. ด าเนินการความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้และน าผลไปใชใ้นการคาดการณ์ 
3. น าความรู้เก่ียวกบัความน่าจะเป็น ใชใ้นการตดัสินใจและแกปั้ญหา 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัทกัษะการคิดค านวณ แกปั้ญหาเร่ืองบ าเหน็จ หุ้น ตัว๋เงิน ค่าจา้ง ค่าเส่ือมราคา ดชันี

ราคา  ตั้งราคาขาย  การซ้ือขายในระบบผอ่นช าระดอกเบ้ีย  และความน่าเป็นเบ้ืองตน้ 
 
2000-1407 คณติศาสตร์เพือ่การออกแบบ   2 - 0 - 2 

(ส าหรับ ประเภทวชิาศิลปกรรมและประเภทวชิาคหกรรม) 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้  ความเขา้ใจ  เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบั  จ  านวนธรรมชาติ  พื้นท่ี  พื้นท่ีผิว  ปริมาตร  
เส้นตรงบนระนาบ  รูปเรขาคณิต  และรูปทรงเรขาคณิต 

2. มีทกัษะกระบวนการคิดและน าวิธีการแกปั้ญหาเร่ือง จ านวนธรรมชาติ  พื้นท่ี  พื้นท่ีผิว  ปริมาตร  
เส้นตรงบนระนาบ  รูปเรขาคณิต  รูปทรงเรขาคณิต  ประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้  จ  านวนธรรมชาติ  พื้นท่ี  พื้นท่ีผิว  ปริมาตร  เส้นตรงบนระนาบ รูป
เรขาคณิต  และรูปทรงเรขาคณิต 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ประมาณค่า ความยาว พื้นท่ีพื้นท่ีผวิและปริมาตร ในหน่วย มาตราวดัต่างๆ 
2. วดัและเปรียบเทียบความยาว พื้นท่ี พื้นท่ีผวิและปริมาตร ในหน่วยมาตราวดัต่างๆ 
3. ใชค้วามรู้เก่ียวกบัความยาว พื้นท่ี พื้นท่ีผวิและปริมาตรแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ 
4. แกปั้ญหาเก่ียวกบัรูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิต  
5. ขยายส่วนและยอ่ส่วนของภาพจากของจริง 
6. ประยกุตค์วามรู้เก่ียวกบัเส้นตรงระนาบรูปเรขาคณิตและรูปทรง เรขาคณิตในการออกแบบลวดลาย 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกับทกัษะการคิดค านวณ  ฝึกปฏิบติัเก่ียวกับการออกแบบ โดยใช้ความรู้เร่ือง จ านวน

ธรรมชาติ  พื้นท่ี  พื้นท่ีผวิ  ปริมาตร  เส้นตรงบนระนาบ  รูปเรขาคณิต  และรูปทรงเรขาคณิต 
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2000-1408 สถิติการทดลอง       2 - 0 - 2 
(ส าหรับประเภทวชิาเกษตรกรรม และประเภทวชิาประมง) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. มีความรู้  ความเขา้ใจ  เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัสถิติวิจยัเบ้ืองตน้ และแบบแผนการทดลอง 
2. มีทกัษะกระบวนการคิดและน าวิธีการแกปั้ญหาเร่ือง สถิติวิจยัเบ้ืองตน้ และแบบแผนการทดลอง

ประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ  
3. มีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้  สถิติวจิยัเบ้ืองตน้  และแบบแผนการทดลอง 

สมรรถนะรายวชิา 
1. น าความรู้เก่ียวกบักระบวนการทางสถิติไปใชใ้นการวจิยัเบ้ืองตน้ 
2. ใชข้อ้มูลข่าวสาร ค่าสถิติและค่าสถิติท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูลในการตดัสินใจ 
3. ใชค้วามรู้เก่ียวกบัแบบแผนการทดลองท่ีเหมาะสมกบั สถานการณ์หรือปัญหาท่ีก าหนด 
4. วเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนและใชส้ถิติไดเ้หมาะสมกบัแบบแผนการทดลอง 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัทกัษะการคิดค านวณ  การปฏิบติัเก่ียวกบัสถิติวจิยัเบ้ืองตน้  และแบบแผนการทดลอง  
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หน้าว่าง 
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กลุ่มวชิาสังคมศึกษา 
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หน้าว่าง 
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2000-1501 หน้าทีพ่ลเมอืงและศีลธรรม 2 - 0 - 2 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัศาสนาและหลกัธรรมของศาสนาท่ีตนนบัถือเพื่อการด ารงชีวติ 
2. ปฏิบติัตนเป็นศาสนิกชนท่ีดีตามหลกัศาสนาและหลกัธรรมท่ีตนนบัถือ 
3. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักกฏหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
4. นอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตนและงานอาชีพ 
5. ตระหนกัถึงการด ารงชีวติท่ีถูกตอ้งดีงามในฐานะศาสนิกชนและพลเมืองดี 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัศาสนาและหลกัธรรมเพื่อการด ารงชีวติท่ีถูกตอ้งดีงาม 
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกักฎหมายและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพฒันาตน 
3. น าหลกัศาสนา  หลกัธรรม หลกักฎหมาย และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ช้

เพื่อการเป็นพลเมืองดี 
ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัศาสนาหลกัธรรมศาสนพิธีของศาสนาท่ีตนนบัถือการเป็นพลเมืองดีตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง หน้าท่ีพลเมืองตามหลกักฎหมาย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 
2000-1502 ทกัษะชีวติและสังคม 2 - 0 - 2 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับหลกัการด าเนินชีวิตในสังคมภายใตห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. สามารถประยุกต์ใช้หลกัมนุษยสัมพนัธ์ในงานอาชีพ มรรยาท ความเป็นพลเมืองดีเพื่อพฒันา
คุณภาพชีวติ และการอยูร่่วมกนัในสังคม 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการพฒันาคุณภาพชีวติและการอยูร่่วมกนัในสังคม 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการด าเนินชีวติภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ตอบสนองสถานการณ์ต่างๆโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษย

สัมพนัธ์ ความมีมรรยาทและความเป็นพลเมืองดี 
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ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัการมีทกัษะชีวิตในสังคมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัมนุษยสัมพนัธ์

ในการท างาน มรรยาทไทย  มรรยาทสังคม  ความเป็นพลเมืองดี เพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตตามกรอบ
แนวคิดของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
2000-1503 ภูมศิาสตร์และประวตัิศาสตร์ไทย 2 - 0 - 2 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภูมิศาสตร์ประเทศไทย  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิธี
การศึกษาประวติัศาสตร์และประวติัศาสตร์ชาติไทย   

2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ในงานอาชีพและการด ารงชีวติ 
3. ตระหนักในความส าคญัของประวติัศาสตร์ชาติไทย  เพื่อธ ารงไวซ่ึ้งสถาบนัชาติ ศาสนา และ

พระมหากษตัริย ์ 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับภูมิศาสตร์ประเทศไทย  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์วิธีการศึกษา
ประวติัศาสตร์และประวติัศาสตร์ชาติไทย   

2. รวบรวมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ตามหลกัการและกระบวนการ 
3.  น าความรู้ทางภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ไปประยุกต์ใช้เพื่อการด ารงตนในงานอาชีพและ

ธ ารงความเป็นไทยอยา่งย ัง่ยนื 
ค าอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัภูมิศาสตร์เศรษฐกิจไทย  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์วิธีการศึกษาประวติัศาสตร์ 
ประวติัศาสตร์ชาติไทย  และสถาบนัส าคญัของชาติเพื่อธ ารงความเป็นไทยอยา่งย ัง่ยนื 
 
2000-1504 อาเซียนศึกษา   1 - 0 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
2. สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีศึกษาเพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีในฐานะประชากรอาเซียน 
3. ตระหนกัในความเป็นประชากรอาเซียนเพื่อการด ารงตนและการพฒันาสังคม ประเทศชาติ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
2.  ด ารงตนเป็นประชากรอาเซียนท่ีดี 
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ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกับประวติัความเป็นมาและ พฒันาการของประชาคมอาเซียน ด้านเศรษฐกิจ สังคม  

การเมืองการปกครอง การศึกษา วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยี และความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศใน
ประชาคมอาเซียนกบัภูมิภาคอ่ืนในโลก 
 
2000-1505 เหตุการณ์ปัจจุบัน 1 - 0 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม  การเมืองการปกครอง  เทคโนโลยี
และส่ิงแวดลอ้มของไทยในปัจจุบนั 

2. สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีศึกษาเพื่อการวางแผนพฒันาตน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
3. ตระหนกัถึงผลของการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบนัเพื่อสร้างสังคมสันติสุข 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม  การเมืองการปกครอง  เทคโนโลยีและ

ส่ิงแวดลอ้มของไทยในปัจจุบนั 
2. น าความรู้ท่ีศึกษาไปประยกุตใ์ชเ้พื่อสร้างภูมิคุม้กนัตนและสังคม 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคม  การเมืองการปกครอง  การศึกษาและเทคโนโลยีของ

ไทยในปัจจุบนั 
 
2000-1506 วฒันธรรมอาเซียน 1 - 0 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
2. สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นวฒันธรรมอาเซียนเพื่อการพฒันาชีวติและสังคม 
3. ตระหนกัถึงความแตกต่างทางวฒันธรรม เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
2. น าความรู้ดา้นวฒันธรรมอาเซียนไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิต 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัวฒันธรรม  ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ  ความแตกต่างทางวฒันธรรม  การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
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หน้าว่าง 
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กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา 
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หน้าว่าง 
  



81 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

2000-1601  พลศึกษาเพือ่พฒันาสุขภาพ  0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อความพร้อมในการประกอบอาชีพ 
2.  สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามหลกัการบริโภคอาหารและโภชนาการ หลกัการออก

ก าลงักายและหลกัการดูและเล่นกีฬาไทย/กีฬาสากล 
3.  มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้วยความมีวินยั มีน ้ าใจนกักีฬา 

ความสามคัคี เคารพกฎกติกาและมีมารยาท 
สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลักการบริโภคอาหารและ
โภชนาการหลกัการออกก าลงัและหลกัการดูและเล่นกีฬา 

2.  บริโภคอาหารตามหลกัโภชนาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
3.  ออกก าลงัเพื่อพฒันาบุคลิกภาพและสมรรถภาพตามหลกัการและกระบวนการ 
4.  ดูและเล่นกีฬาไทย/ กีฬาสากล ตามกฎ กติกา มารยาท 
5.  ใชค้่าดชันีมวลกายวางแผนปรับปรุงบุคลิกภาพและสุขภาพ 
6.  ปฏิบติัโครงงานเก่ียวกบัสุขภาพและกีฬา 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบัติเก่ียวกับ หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย อาหารและโภชนาการท่ีเสริมสร้าง

สมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การหาค่าดชันีมวลกาย หลกัการและรูปแบบการออก
ก าลงักายดว้ยกีฬาไทย / กีฬาสากล มีวินยั มีน ้ าใจนกักีฬา เคารพกฎกติกา มีมารยาทในการดูและเล่นกีฬา 
เลือกและปฏิบติัการออกก าลงักายอยา่งเหมาะสมมีความสุขภายใตห้ลกัความพอเพียง พร้อมท่ีจะประกอบ
อาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2000-1602  ทกัษะชีวติในการพฒันาสุขภาพ  0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการและวธีิการพฒันาการสุขภาพกาย สุขภาพจิตวยัรุ่น 
2.   มีทกัษะในการแสดงออกเก่ียวกบัพฤติกรรมและสัมพนัธภาพท่ีเหมาะสมตามวฒันธรรมไทย 
3.   สามารถป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงจากโรคติดต่อ ส่ิงเสพติด และการใชย้า 
4.   รู้คุณค่าและเป้าหมายในการด าเนินชีวติดว้ยวถีิทางท่ีถูกตอ้งและภาคภูมิใจ 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ และวธีิการพฒันาสุขภาพกาย/สุขภาพจิตวยัรุ่น 
2.  สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีต่อครอบครัว เพื่อน และสังคมตามหลกัวฒันธรรมไทย 
3.  วางแผนป้องกนั อนัตราย จากโรคติดต่อ ส่ิงเสพติดและการใชย้า 
4.  วเิคราะห์และแกปั้ญหาสุขภาพวยัรุ่น 
5.  แสดงออกพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมกบัวฒันธรรมไทย 
6.  ปฏิบติัโครงงานเพื่อแกปั้ญหาสุขภาพ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบัพฒันาการและทกัษะการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง รู้หลกัปฏิบติัเก่ียวกบั

การดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามวยัของตนเอง การมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั ปัญหาเก่ียวกับ
พฤติกรรมทางเพศท่ีไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมไทย การปฏิบติัตนในการป้องกนัโรค การ
ป้องกนัอนัตรายจากส่ิงเสพติด การใชย้า และการแกปั้ญหาสุขภาพ 
 
2000-1603  การออกก าลงักายเพือ่เสริมสร้างสมรรถภาพในการท างาน  0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการและรูปแบบในการออกก าลงักาย และการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย 

2.   สามารถพฒันาสมรรถภาพทางกาย ใหพ้ร้อมท่ีจะประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.   ตระหนกัถึงคุณค่าของการออกก าลงักายและการเล่นกีฬาเป็นประจ า 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและรูปแบบของการออกก าลงักาย 
2.  ประยกุตก์ารออกก าลงักายเพื่อพฒันาสมรรถภาพทางกาย 
3.  ออกก าลงักายเพื่อพฒันาความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ 
4.  ปฏิบติัโครงงานเก่ียวกบัการออกก าลงักาย 
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ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกบัหลกัการและรูปแบบการออกก าลงักาย กลไกของร่างกาย

การเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล หรือกิจกรรมนนัทนาการ และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้สามารถ
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ปฏิบติัโครงงานการออกก าลงักายดว้ยกิจกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับตนเองเพื่อ
พฒันาสมรรถภาพทางกายใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายพร้อมท่ีจะประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
2000-1604  การป้องกนัตนเองจากภัยสังคม  0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสัมพนัธภาพระหว่างเพศในวยัรุ่น ปัจจยัเส่ียงและสถานการณ์ท่ีไม่
ปลอดภยั 

2.  มีทกัษะในการป้องกนัตนเองโดยใชศิ้ลปะการป้องกนัตวั 
3.  มีเจตคติท่ีดีในการเสริมสร้างความสมบูรณ์ทางกายโดยใช/้กิจกรรมนนัทนาการ 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัสัมพนัธภาพระหวา่งเพศในวยัรุ่น ปัจจยัเส่ียงและสถานการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั 
2.  ออกก าลงักายเพื่อป้องกนัตนเองโดยใชศิ้ลปะการป้องกนัตวั 
3.  ปฏิบติัโครงงาน ออกแบบกิจกรรมนนัทนาการโดยประยกุตใ์ชท้่าทางจากศิลปะการป้องกนัตวั 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบัทกัษะการสร้างสัมพนัธภาพ เจตคติและค่านิยมทางเพศตามวฒันธรรมไทย ปัจจยั

เส่ียงในการใชส้ารเสพติดและการคุกคามทางเพศ ฝึกการออกก าลงักายและพฒันาสมรรถภาพทางกายดว้ย
ศิลปะการป้องกนัตวั กิจกรรมนันทนาการท่ีเสริมสร้างเจตคติท่ีดีในการออกก าลงักาย การสร้างมนุษย
สัมพนัธ์และการปฏิบติัตนเพื่อน าไปสู่การป้องกนัตนเองจากภยัสังคมและสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอนัตราย 
 
2000-1605  พลศึกษาเพือ่พฒันากายภาพเฉพาะทาง  0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  มีความรู้ ความเขา้ใจ หลกัความปลอดภยัในการเล่นกีฬาท่ีเหมาะสมกบัสภาพร่างกายของตนเอง 
2.  มีทกัษะในการเล่นกีฬาเฉพาะทางตามความสามารถของร่างกาย (บรรดิการทางพลศึกษา) 
3.  มีเจตคติท่ีดีต่อการน าทกัษะกีฬา ไปประยุกต์ใช้พฒันาบุคลิกภาพและออกก าลังกายได้อย่าง

ปลอดภยั 
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สมรรถนะรายวชิา 
1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการเล่นกีฬา 
2.  พฒันากลา้มเน้ือเฉพาะส่วน 
3.  ประยกุตใ์ชก้ารออกก าลงักายเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั กฎ กติกา มารยาท ฝึกปฏิบติัทกัษะในการเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ของกีฬาเฉพาะทางแต่

ละชนิดตามความสามารถและความสนใจของแต่ละบุคคล ฝึกการพฒันากลา้มเน้ือตามลกัษณะเฉพาะส่วน
บุคคล น าไปสู่การประยกุตใ์ชก้ารออกก าลงักายในชีวติประจ าวนัเพื่อพฒันาบุคลิกภาพของตนเอง 
 
2000-1606 การจัดระเบียบชีวติเพือ่ความสุข  1 - 0 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เข้าใจในหลักการ กระบวนการและวางแผนส่งเสริมสุขภาพตามพัฒนาการของตนเอง  
และครอบครัว 

2.  สามารถป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การใชย้า สารเสพติด 
ส่ือ และความรุนแรง 

3.  สามารถเลือกใชร้ะบบบริการสุขภาพ 
4.  มีทกัษะการปฐมพยาบาล 
5.  ตระหนกัในแนวทางการด าเนินชีวติท่ีเหมาะสมและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ กระบวนการ และวางแผนส่งเสริมสุขภาพ 
2.  วเิคราะห์ปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ 
3.  วางแผนป้องกนัอนัตรายจาก อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การใชย้า สารเสพติด ส่ือและความรุนแรง 
4.  ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ตามหลกัการและกระบวนการ 
5.  ปฏิบติัโครงงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพฒันาคุณภาพชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัสุขบญัญติัแห่งชาติเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพของตนเองและครอบครัวเพื่อป้องกนั

ผลกระทบจากการขาดการออกก าลงักายและการรับประทานอาหารท่ีไม่เหมาะสม โรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ พฤติกรรมทางเพศท่ีส่งผลต่อสุขภาวะทางเพศและโรคเอดส์โดยค านึงถึงบริบทของสังคม การ
หลีกเล่ียงและป้องกันอันตรายจากส่ิงเสพติดและอุบัติเหตุ ปฏิบัติการปฐมพยาบาลจากอันตรายใน
ชีวิตประจ าวนั การเตรียมการเพื่อรับมือกบัภยัธรรมชาติและภยัพิบติั การใช้ยา สารเสพติด ส่ือและความ
รุนแรง การใชร้ะบบบริการสุขภาพเพื่อน าไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพและพฒันาคุณภาพชีวิตดว้ยวิถีชีวิตท่ี
พอเพียง  



85 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556  หมวดวชิาทกัษะชีวติ 

2000-1607  เพศวถิีศึกษา  1 - 0 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  มีความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัสุขอนามยัของระบบสืบพนัธ์ุ 
2.  เสริมสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้นตามหลกัการ 
3.  สามารถประเมินโอกาสเส่ียงจากพฤติกรรมทางเพศ และปัญหาจากการมีเพศสัมพนัธ์ไม่พร้อม 
4.  ตระหนกัรู้ในคุณค่าของตนเอง สร้างแรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกแนวทางการด าเนินชีวติอยา่งมีสุขภาวะ 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัสุขอนามยัของระบบสืบพนัธ์ พฒันาการทางเพศในวยัรุ่น 
2.  ทกัษะดา้นการจดัการเร่ืองสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล ทกัษะการตดัสินใจ 
3.  วเิคราะห์อิทธิพลทางสังคมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ 
4.  แสดงความรู้การป้องกนัการรับเช้ือเอชไอว ี
5.  ปฏิบติัโครงงานเก่ียวกบั เป้าหมายและแนวปฏิบติัในการด าเนินชีวติท่ีมีสุขภาวะ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั พฒันาการทางเพศเม่ือเปล่ียนแปลงเขา้สู่วยัรุ่น การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพนัธภาพ

กบัความคาดหวงัต่อบทบาทและความรับผดิชอบการแสดงออกทางเพศ ทกัษะการตดัสินใจ การต่อรองและ
การส่ือสารความตอ้งการตามความคิดเห็นและความรู้สึก การตระหนกัในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของ
การเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น สิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใตก้รอบของกฎหมายว่าดว้ยเพศ 
สังคมและวฒันธรรม ตลอดจนภาพลกัษณ์ท่ีส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรม การเลือกใช้แหล่งบริการ
ช่วยเหลือท่ีเป็นมิตรในพื้นท่ี 
 
2000- 1608  ส่ิงเสพติดศึกษา 1 - 0 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงเสพติด 
2.  สามารถประยกุตใ์ชท้กัษะต่างๆในการตดัสินใจท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ในชีวติจริง 
3.  สามารถแกปั้ญหาโดยใชท้างเลือกอ่ืนๆ นอกเหนือจากใชย้าเสพติด และความรุนแรง 
4.  มีเจตคติท่ีดีในการหลีกเล่ียงยาเสพติด 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัส่ิงเสพติดและหลกัการป้องกนั 
2.  วเิคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัยาเสพติดโดยใชห้ลกัการคิดวเิคราะห์เพื่อการตดัสินใจ 
3.  ดูแลสุขภาพและแนวทางฟ้ืนฟูภายหลงัการบ าบดั 
4.  ปฏิบติัโครงงานเก่ียวกบัการส่งเสริมพฤติกรรมท่ีดีต่อตนเอง 
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ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัส่ิงเสพติด เยาวชนกบัส่ิงเสพติด สภาพปัญหาส่ิงเสพติด ความรู้เก่ียวกบัส่ิงเสพติดท่ี

ก าลงัระบาด สาเหตุ อาการและการป้องกนัการติดส่ิงเสพติด ผลกระทบของการติดส่ิงเสพติดดา้นบุคลิกภาพ
และจิตใจ ดา้นสุขภาพอนามยั ดา้นเศรษฐกิจและสังคม สถานท่ีและการบ าบดัผูติ้ดส่ิงเสพติด แนวทางการ
ฟ้ืนฟูและส่งเสริมสภาพร่างกายและจิตใจภายหลงัการบ าบดั กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงเสพติด ความสามารถ
ในการปรับตวัในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นแหล่งของส่ิงเสพติด การสร้างความเขม้แข็งของชุมชน(ประชาสังคม) 
กิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรมท่ีดีต่อสังคมและชุมชน กลยุทธ์ในการปฏิเสธ ทกัษะในการส่ือสารท่ีดี รวมทั้ง
ทกัษะในการแสดงออกอยา่งมัน่ใจและการโตต้อบ 
 
2000-1609  ทกัษะการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ 1 - 2 - 2 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  มีความรู้ความเขา้ใจพฒันาการวยัรุ่น 
2.  สามารถใชห้ลกัการเก่ียวกบัโภชนาการและการออกก าลงักายเพื่อดูแลสุขภาพ 
3.  สามารถเลือกใชบ้ริการสุขภาพ 
4.  มีทกัษะในการปฐมพยาบาล 
5.  มีเจตคติท่ีดีในการเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวติ 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัพฒันาการวยัรุ่น หลกัการกระบวนการและวางแผนส่งเสริมสุขภาพ 
2.  ใชห้ลกัโภชนาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ 
3.  ออกก าลงักายเพื่อพฒันาบุคลิกภาพตามหลกัการ 
4.  วเิคราะห์ปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ 
5.  วางแผนป้องกนัอนัตรายจาก อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การใชย้า สารเสพติด ส่ือและความรุนแรง 
6.  ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ตามหลกัการและกระบวนการ 
7.  ปฏิบติัโครงงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพ พฒันาคุณภาพชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  การวิเคราะห์พฒันาการทางกายของวยัรุ่น เพศและพฤติกรรมทางเพศท่ี

เหมาะสมตามวิถีและสังคมไทย ความส าคญัของโภชนาการและการออกก าลงักายท่ีมีผลต่อการดูแลรักษา
สุขภาพ การปฐมพยาบาล การใช้บริการด้านสาธารณสุข การร่วมมือกับชุมชนในการเสริมสร้างความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น พฒันาสมรรถภาพทางกายของตนเอง โดยใชกิ้จกรรมทางพลศึกษา ปฏิบติั
โครงงานเพื่อพฒันาสุขภาพของตนเอง 
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2000-1610  การพฒันาคุณภาพชีวติ 1 - 2 - 2 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการสร้างเสริมสุขอนามยั สมรรถภาพ และการป้องกนัโรค 
2.  สามารถดูแลรักษาสุขภาพ และความปลอดภยัในชีวติ ของตนเองและครอบครัวตามหลกัการ 
3.  มีทศันคติท่ีดีต่อการออกก าลงักายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการสร้างเสริมสุขอนามยั สมรรถภาพและการป้องกนัโรค 
2.  บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามหลกัโภชนาการ 
3.  วางแผนป้องกนั อนัตราย จากโรคติดต่อ ส่ิงเสพติดและการใชย้า 
4.  ปฏิบติัโครงงานดว้ยเกม กีฬาไทยหรือกีฬาสากลเพื่อคุณภาพชีวติ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  การด าเนินชีวติเร่ืองหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัการดูแลสุขอนามยัและพฤติกรรม

ทางเพศในวยัรุ่น อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ การใช้ยา การป้องกันอนัตรายจากส่ิงเสพติดการ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย คุณค่าของการพฒันาคุณภาพชีวิตดว้ยกิจกรรมกีฬา การใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ดว้ยการเล่นเกม กีฬาไทย หรือกีฬาสากล เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติในดา้นสุขภาพ 
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หน้าว่าง 
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รายวชิาหมวดวิชาเลอืกเสรี 
ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาท่ีก าหนดหรือเลือกเรียนจากรายวิชา 

ในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพพุทธศกัราช  2556 ทุกประเภทวชิาและสาขาวชิา 
กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 
2000-9201 ภาษาองักฤษปรับพื้นฐาน  0 - 2 - 1 

(Remedial English) 
2000-9202 ภาษาองักฤษอินเทอร์เนต 0 - 2 - 1 

(Internet English) 
2000-9203 ภาษาองักฤษสมคัรงาน 0 - 2 - 1 

 (English for Job Application) 
2000-9204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0 - 2 - 1 

(English Project Work) 
2000-9205 ศพัทเ์ทคนิคภาษาองักฤษ 0 - 2 - 1 

(English Terminology) 
2000-9206 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1 0 - 2 - 1 

(Chinese for Communication 1) 
2000-9207 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 2 0 - 2 - 1 

(Chinese for Communication 2) 
2000-9208 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสาร 1 0 - 2 - 1 

(Japanese for Communication 1)  
2000-9209 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสาร 2 0 - 2 - 1 

(Japanese for Communication 2)  
2000-9210 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร 1 0 - 2 - 1 

(Korean for Communication 1) 
2000-9211 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร2 0 - 2 - 1 

(Korean for Communication 2) 
2000-9212 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสาร 1 0 - 2 - 1 

(Vietnamese for Communication 1) 
2000-9213 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสาร 2 0 - 2 - 1 

(Vietnamese for Communication 2) 
2000-9214 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสาร 1 0 - 2 - 1 

(Bahasa Indonesia for Communication 1) 
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2000-9215 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสาร 2 0 - 2 - 1 
(Bahasa  Indonesia for Communication 2) 

2000-9216 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสาร 1 0 - 2 - 1 
(Burmese for Communication 1) 

2000-9217 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสาร 2 0 - 2 - 1 
(Burmese for Communication 2) 

2000-9218 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร 1 0 - 2 - 1 
(Khmer for Communication 1) 

2000-9219 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร 2 0 - 2 - 1 
(Khmer for Communication 2) 

2000-9220 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสาร 1 0 - 2 - 1 
(Lao for Communication 1) 

2000-9221 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสาร 2 0 - 2 - 1 
(Lao for Communication) 

2000-9222 ภาษาบาฮาซามลายเูพื่อการส่ือสาร 1 0 - 2 - 1 
(BahasaMalayu for Communication 1) 

2000-9223 ภาษาบาฮาซามลายเูพื่อการส่ือสาร 2 0 - 2 - 1 
(BahasaMalayu for Communication 2) 

2000-9224 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสาร 1 0 - 2 - 1 
(Filipino for Communication 1) 

2000-9225 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสาร 2 0 - 2 - 1 
(Filipino for Communication 2) 

2000-9226 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสาร 1 0 - 2 - 1 
(Russian for Communication 1) 

2000-9227 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสาร 2 0 - 2 - 1 
(Russian for Communication 2) 

2000-9228 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสาร 1 0 - 2 - 1 
(German for Communication 1) 

2000-9229 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสาร 2 0 - 2 - 1 
(German for Communication 2) 

2000-9230 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 1 0 - 2 - 1 
(French for Communication 1) 

2000-9231 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 2 0 - 2 - 1 
(French for Communication 2)  
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ค าอธิบายรายวชิา 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดวชิาเลอืกเสรี 
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หน้าว่าง 
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2000-9201 ภาษาองักฤษปรับพืน้ฐาน 0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. ซ่อมเสริมการฟัง พดู อ่าน เขียนภาษาองักฤษส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทางภาษา 
2. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษเป็นพื้นฐานของการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟังการอ่านค า ประโยค ขอ้ความจากส่ือโสตทศัน์ 
2. สนทนาโตต้อบใหข้อ้มูลส่วนตวั 
3. อ่านออกเสียงค า ขอ้ความและประโยคตามหลกัการออกเสียง 
4. เขียนค า ประโยค สะกดค าตามหลกัการเขียนและโครงสร้างทางภาษา 
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน เขียน  พร้อมแสดงหลกัฐานการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค าอธิบายรายวชิา 
 ปฏิบติัเก่ียวกบั การฟัง พดู อ่าน เขียน  การอ่านออกเสียงค า ประโยคและขอ้ความตามหลกัการอ่าน 
ออกเสียง  การสะกดค า  การเขียนรูปประโยคตามโครงสร้างภาษา  การสนทนาโตต้อบให้ขอ้มูลส่วนตวั การ
ใชส่ื้อเทคโนโลยพีฒันาทกัษะทางภาษาดว้ยตนเอง และสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 
2000-9202 ภาษาองักฤษอนิเตอร์เน็ต 0 - 2 - 1  
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถใชอิ้นเตอร์เน็ตเป็นแหล่งการเรียนรู้และติดต่อส่ือสาร 
2. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะทางภาษา 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ใชอิ้นเตอร์เน็ตเบ้ืองตน้ในการสืบคน้ขอ้มูล 
2. สืบคน้ขอ้มูลโดยใชค้  าส าคญั (keyword) 
3. อ่านค าสั่งและปฏิบติัตามค าสั่งท่ีปรากฏบนหนา้จอ 
4. อ่าน รับและส่งสารทางอินเตอร์เน็ต 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นแหล่งการเรียนรู้และพฒันาทกัษะทางภาษา 
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ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั  การใชอิ้นเตอร์เน็ต ใช ้Web browser, Search engines  อ่านค าสั่งและปฏิบติัตาม

ค าสั่งท่ีปรากฏบนหน้าจอ  การสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองท่ีสนใจและเร่ืองทางวิชาชีพโดยใช้ค  าส าคัญ 
(keyword)  เพื่อเป็นพื้นฐานในการพฒันาทกัษะทางภาษาและเปิดโลกทศัน์ของตน  อ่านและสรุปขอ้มูล
ส าคญัจากเร่ืองท่ีอ่านจากเวบ็ไซด ์เลือกใชส่ื้อเทคโนโลยีเป็นแหล่งการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และแสดงหลกัฐาน
การสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 
2000-9203 ภาษาองักฤษสมคัรงาน 0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถใชภ้าษาองักฤษฟัง พดู อ่าน เขียนในการสมคัรงาน 
2. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในการหางานและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง-ดูเร่ืองในสถานการณ์เก่ียวกบัการสมคัรและสัมภาษณ์งานจากส่ือโสตทศัน์ 
2. พดูโตต้อบสัมภาษณ์งาน 
3. อ่านประกาศรับสมคัรงานระเบียบการ 
4. เขียนประวติัยอ่ จดหมายสมคัรงาน   
5. กรอกขอ้มูลการลงทะเบียน การสมคัรงานออนไลน์ 
6. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้การหางานและสมคัรงานและฝึกฝนการใชภ้าษาองักฤษพร้อม

แสดงหลกัฐานการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ค าอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั  การฟัง-ดูเร่ืองสถานการณ์ต่างๆเก่ียวกบัการสมคัรงาน สัมภาษณ์งานพูดโตต้อบ
สัมภาษณ์งาน การอ่านประกาศรับสมคัรงาน  ระเบียบการ  การเขียนจดหมายสมคัรงาน  ประวติัย่อ  การ
กรอกใบสมคัรงาน  การกรอกแบบฟอร์มต่างๆทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์  การลงทะเบียน การสมัครงาน
ออนไลน์  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาดว้ยตนเองและแสวงหาความรู้จากแหล่งการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
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2000-9204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. พฒันาทกัษะการฟัง พดู อ่าน และเขียนภาษาองักฤษโดยใชก้ระบวนการโครงงานภาษาองักฤษ 
2. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของภาษาองักฤษชีวติประจ าวนัและการประกอบอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. วางแผนการจดัท าโครงงานภาษาองักฤษในหวัเร่ืองท่ีสนใจหรือบูรณาการกบัการศึกษาวชิาชีพ 
2. แสวงหาความรู้ภาษาองักฤษในหวัหวัขอ้เร่ืองท่ีสนใจจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
3. ท าโครงงานภาษาองักฤษตามขั้นตอนกระบวนการโครงงานภาษาองักฤษ 
4. น าเสนอโครงงานภาษาองักฤษรายกลุ่มหรือรายบุคคล 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พดู อ่าน เขียนพร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 
ค าอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั  การท าโครงงานภาษาองักฤษตามแนวคิดและกระบวนการท าโครงงานภาษาองักฤษ
ในหวัขอ้ท่ีสนใจเป็นรายบุคคลและหรือรายกลุ่มการฝึกฟัง พูด อ่าน และเขียน การวางแผนการท าโครงงาน  
การก าหนดจุดประสงค์การค้นควา้รวบรวมข้อมูลการให้ข้อมูลยอ้นกลบั การแสดงหลักฐานการศึกษา
คน้ควา้ การน าเสนอผลงานและหรือการจดัแสดงผลงานในรูปแบบการจดับอร์ด การบรรยาย การสาธิต การ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาในการศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเองและแสวงหาขอ้มูลจากแหล่ง
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 
2000-9205 ศัพท์เทคนิคภาษาองักฤษ 0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. พฒันาทกัษะฟัง พดู อ่าน และเขียนภาษาองักฤษในงานอาชีพ 
2. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชค้  าศพัทเ์ทคนิคเพื่อใชส่ื้อสารในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟังและออกเสียงค าศพัทเ์ทคนิคท่ีใชใ้นงานอาชีพจากส่ือโสตทศัน์ 
2. อ่านเร่ืองหรือขอ้ความท่ีมีค าศพัทเ์ทคนิคในงานอาชีพ 
3. เขียนใหข้อ้มูลสั้น ๆ ในการปฏิบติังานโดยใชค้  าศพัทเ์ทคนิคในงานอาชีพ 
4. น าเสนอสาธิตการปฏิบติังานในการฝึกงานท่ีใชศ้พัทเ์ทคนิค 
5. สืบคน้ค าศพัทเ์ทคนิคในงานอาชีพ 
6. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้และฝึกฝนการฟัง พูด อ่าน เขียนพร้อมแสดงหลกัฐานการเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง 
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ค าอธิบายรายวชิา 
 ปฏิบติัเก่ียวกบั  การฟัง พูด อ่าน และเขียนการใช้ค  าศพัท์เทคนิคในการปฏิบติังานอาชีพ การออก
เสียงและความหมายของค าศพัท์เทคนิคตามหลกัการอ่านออกเสียง  การเช่ือมโยงความรู้ทางวิชาชีพกบับท
อ่านท่ีมีค าศพัทเ์ทคนิคและเขียนถ่ายโอนเป็นขอ้ความง่าย ๆ  การคน้ควา้และรวบรวมค าศพัทเ์ทคนิคมาใชใ้น
การน าเสนอหรือสาธิตการปฏิบติังาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแสวงหาข้อมูลเก่ียวกบัค าศพัท์ใน
งานอาชีพจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 
2000-9206 ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร 1 0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถฟัง ดู พดู อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั 
2. มีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและใชภ้าษาตามมารยาทสังคม 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาจีนในชีวติประจ าวนัและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  ฟังเสียงและออกเสียงสัทอกัษรภาษาจีนจากส่ือโสตทศัน์ 
2.  พดูโตต้อบในสถานการณ์ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
3.  อ่านออกเสียงค า ประโยค ตามหลกัการออกเสียง 
4.  เขียนอกัษรตามหลกัการเขียนภาษาจีน 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั  การฟัง พูด อ่าน เขียนสัทอกัษรภาษาจีน  การอ่านออกเสียงค าและประโยค  การ

สนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัการใชค้  าศพัท์ ส านวนภาษาการเขียนอกัษรจีนเบ้ืองตน้การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาจีน 
 

2000-9207 ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร2 0 - 2 - 1 
วชิาบงัคบัก่อน : 2000-9206  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1   

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. สามารถฟัง ดู พดู อ่านและเขียนภาษาจีนสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนัในระดบัท่ีสูงข้ึน 
2. มีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและใชภ้าษาตามมารยาทสังคม 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาจีนในชีวติประจ าวนัและการศึกษาต่อ 
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สมรรถนะรายวชิา 
1.  ฟัง – ดู เร่ือง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั 
2.  พดูโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆในชีวติประจ าวนั 
3.  อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ  
4.  ใชค้  าศพัทส์ านวนง่าย ๆ 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ปฏิบติัเก่ียวกบั  การฟัง พดู อ่าน เขียน การสนทนาโตต้อบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั  การ
ใชค้  าศพัทส์ านวน   การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบ้ืองตน้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
พฒันาทกัษะภาษาจีน 
 
2000-9208 ภาษาญี่ปุ่ นเพือ่การส่ือสาร 1 0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถฟัง ดู พดู อ่านและเขียนภาษาญ่ีปุ่นสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั 
2. มีความรู้ความเข้าใจในวคัวามก้าวหน้าในงานฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตาม

มารยาทสังคม 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในชีวติประจ าวนัและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  ฟังเสียงและออกเสียงสัทอกัษรภาษาญ่ีปุ่น 
2.  พดูโตต้อบในสถานการณ์ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
3.  อ่านออกเสียงค า ประโยค  
4.  เขียนอกัษรตามหลกัการเขียนภาษาญ่ีปุ่น 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั การฟัง พูด อ่าน เขียนสัทอกัษรภาษาญ่ีปุ่นการอ่านออกเสียงค าและประโยค การ

สนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัการใช้ค  าศพัท ์ส านวนภาษาการเขียนอกัษรฮิรากานะ คาตากา
นะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาญ่ีปุ่น 
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2000-9209 ภาษาญี่ปุ่ นเพือ่การส่ือสาร 2 0 - 2 - 1 
วชิาบงัคบัก่อน : 2000-9208 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสาร 1  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญ่ีปุ่นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัในระดบัท่ี

สูงข้ึน 
2. มีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและใชภ้าษาตามมารยาทสังคม 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในชีวติประจ าวนัและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  ฟัง – ดูเร่ือง การสนทนาในสถานการณ์ในชีวติประจ าวนัจากส่ือโสตทศัน์ 
2.  พดูโตต้อบในสถานการณ์ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
3.  อ่านเร่ือง และขอ้ความสั้น ๆ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั  การฟัง พดู อ่าน เขียน การสนทนาโตต้อบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั  การ

ใช้ค  าศพัท์ส านวนภาษา  การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้ น ๆ การเขียนรูปประโยคเบ้ืองตน้ การเขียนอกัษรคนัจิ
พื้นฐานประมาณ 30 ตวัอกัษร  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาญ่ีปุ่น 
 
2000-9210   ภาษาเกาหลเีพือ่การส่ือสาร 1 0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถฟัง ดู พดู อ่านและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั 
2. มีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและใชภ้าษาตามมารยาทสังคม 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเกาหลีในชีวติประจ าวนัและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  ฟังเสียงและออกเสียงภาษาเกาหลีจากส่ือโสตทศัน์ 
2.  พดูโตต้อบในสถานการณ์ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
3.  อ่านออกเสียงค า ประโยค   
4.  เขียนอกัษรตามหลกัการเขียนภาษาเกาหลี 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ปฏิบัติเ ก่ียวกับ  การฟัง พูด อ่าน เขียนการออกเสียง  การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวนัการใช้ค  าศพัท์ ส านวนภาษา การอ่านค าและประโยค   การเขียนภาษาอกัษรเกาหลี   การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเกาหลี 
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2000-9211 ภาษาเกาหลเีพือ่การส่ือสาร 2 0 - 2 - 1 
วชิาบงัคบัก่อน : 2000-9210 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร 1 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. สามารถฟัง ดู พดู อ่านและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัในระดบัท่ี

สูงข้ึน 
2. มีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและใชภ้าษาตามมารยาทสังคม 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเกาหลีในชีวติประจ าวนัและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟัง – ดูเร่ือง การสนทนาภาษาเกาหลีในสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั 
2. พดูโตต้อบในสถานการณ์ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
3. อ่าน ขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ  
4. เขียนประโยคตามหลกัการเขียน 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั  การฟัง พูด อ่าน เขียนการสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั   

การใช้ค  าศัพท์ส านวนภาษา   การอ่านข้อความและเร่ืองสั้ น ๆ  การเขียนรูปประโยคเบ้ืองต้นการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเกาหลี 
 
2000-9212 ภาษาเวยีดนามเพือ่การส่ือสาร 1 0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถฟัง ดู พดู อ่านและเขียนภาษาเวยีดนามตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั 
2. มีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและใชภ้าษาตามมารยาทสังคม 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเวยีดนามในชีวติประจ าวนัและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  ฟังเสียงและออกเสียงภาษาเวยีดนามจากส่ือโสตทศัน์ 
2.  พดูโตต้อบในสถานการณ์ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
3.  อ่านออกเสียงค า และประโยค ตามหลกัการออกเสียง 
4.  เขียนอกัษรตามหลกัการเขียนภาษาเวยีดนาม 
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ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบัติ เ ก่ี ยวกับ   การฟัง  พูด  อ่าน เ ขียน การออกเสียง  การสนทนาสถานการณ์ต่าง  ๆ  

ในชีวิตประจ าวนัการใช้ค  าศพัท์ ส านวนภาษาการอ่านค าและประโยค  การเขียนตวัอกัษรภาษาเวียดนาม  
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเวยีดนาม 
 
2000-9213 ภาษาเวยีดนามเพือ่การส่ือสาร 2 0 - 2 - 1 

วชิาบงัคบัก่อน : 2000-9212 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสาร 1  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. สามารถฟัง ดู พดู อ่านและเขียนภาษาเวยีดนามตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัในระดบั

ท่ีสูงข้ึน 
2. มีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและใชภ้าษาตามมารยาทสังคม 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเวยีดนามในชีวติประจ าวนัและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา    
1.  ฟัง – ดู เร่ือง การสนทนาในสถานการณ์ในชีวติประจ าวนัจากส่ือโสตทศัน์ 
2.  พดูโตต้อบในสถานการณ์ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
3.  อ่านเร่ือง ขอ้ความง่าย ๆ 
4.  เขียนประโยคตามหลกัการเขียน 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั  การฟัง พูด อ่าน เขียน  การสนทนาโตต้อบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั 

การใชค้  าศพัทส์ านวนภาษา   การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้ น ๆ การเขียนรูปประโยคเบ้ืองตน้  การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเวยีดนาม 
 
2000-9214       ภาษาบาฮาซาอนิโดนีเซียเพือ่การส่ือสาร 1 0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถฟัง ดู พดู อ่านและเขียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั 
2. มีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและใชภ้าษาตามมารยาทสังคม 
3.   ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียในชีวิตประจ าว ัน 

และการศึกษาต่อ 
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สมรรถนะรายวชิา 
1.  ฟังและออกเสียงภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียจากส่ือโสตทศัน์ 
2.  พดูโตต้อบในสถานการณ์ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
3.  อ่านออกเสียงค า ประโยคตามหลกัการออกเสียง 
4.  เขียนอกัษรตามหลกัการเขียน 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบัติเก่ียวกับ  การฟัง พูด อ่าน เขียน การออกเสียง การสนทนา ภาษาสถานการณ์ต่าง ๆ  

ในชีวิตประจ าวนัการใช้ค  าศพัท์ ส านวน การอ่านค าและประโยค  การเขียนอกัษรบาฮาซาอินโดนีเซีย   
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 
 
2000-9215 ภาษาบาฮาซาอนิโดนีเซียเพือ่การส่ือสาร 2 0 - 2 - 1 

วชิาบงัคบัก่อน : 2000-9214 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสาร 1  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั 

ในระดบัท่ีสูงข้ึน 
2. มีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและใชภ้าษาตามมารยาทสังคม 
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียในชีวิตประจ าว ันและ 

การศึกษาต่อ 
สมรรถนะรายวชิา 

1.  ฟัง – ดู เร่ือง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัจากส่ือโสตทศัน์ 
2.  พดูโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆในชีวติประจ าวนั 
3.  อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ  
4.  ใชค้  าศพัทส์ านวนง่าย ๆ 
5. เขียนค า ประโยคตามหลกัและโครงสร้างภาษา 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั  การฟัง พูด อ่าน เขียน  การสนทนาโตต้อบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั  

การใชค้  าศพัทส์ านวนภาษา   การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้ น ๆ การเขียนรูปประโยคเบ้ืองตน้  การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 
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2000-9216 ภาษาพม่าเพือ่การส่ือสาร 1 0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถฟัง ดู พดู อ่านและเขียนภาษาพม่าตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั 
2. มีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและใชภ้าษาตามมารยาทสังคม 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาพม่าในชีวติประจ าวนัและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  ฟังเสียงและออกเสียงภาษาพม่าตามหลกัการออกเสียงจากส่ือโสตทศัน์ 
2.  พดูโตต้อบในสถานการณ์ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
3.  อ่านออกเสียงค า ประโยค   
4.  เขียนอกัษรตามหลกัและโครงสร้างภาษา  

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบัติ เ ก่ียวกับ  การฟัง พูด อ่าน เขียน การออกเสียง การสนทนาสถานการณ์การต่าง ๆ  

ในชีวิตประจ าวนัการใช้ค  าศัพท์ ส านวนภาษาการอ่านค าและประโยค  การเขียนอักษรพม่า  การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาพม่า 
 
2000-9217 ภาษาพม่าเพือ่การส่ือสาร 2 0 - 2 - 1 

วชิาบงัคบัก่อน : 2000-9216 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสาร 1   
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัในระดบัท่ี
สูงข้ึน 

2. มีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและใชภ้าษาตามมารยาทสังคม 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาพม่าในชีวติประจ าวนัและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  ฟัง – ดู เร่ือง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนัจากส่ือโสตทศัน์ 
2.  พดูโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆในชีวติประจ าวนั 
3.  อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ  
4.  ใชค้  าศพัทส์ านวนง่าย ๆ 
5.  เขียนค า ประโยคตามหลกัและโครงสร้างภาษา 

  



103 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556  หมวดวชิาเลือกเสรี 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั  การฟัง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโตต้อบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั   

การใชค้  าศพัทส์ านวนภาษา   การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้ น ๆ การเขียนรูปประโยคเบ้ืองตน้  การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาพม่า 
 
2000-9218 ภาษาเขมรเพือ่การส่ือสาร 1 0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถฟัง ดู พดู อ่านและเขียนภาษาเขมรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั 
2. มีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและใชภ้าษาตามมารยาทสังคม 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเขมรในชีวิตประจ าวนัและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  ฟังเสียงและออกเสียงภาษาเขมรจากส่ือโสตทศัน์ 
2.  พดูโตต้อบในสถานการณ์ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
3.  อ่านออกเสียงค า ประโยค ขอ้ความ  
4.  เขียนอกัษรตามหลกัการเขียน 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั  การฟัง พูด อ่าน เขียนค าและประโยค การออกเสียง การสนทนา ส านวนภาษา

สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนัการใชค้  าศพัท ์การอ่านค าและประโยคการเขียนอกัษรภาษาเขมร การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเขมร 
 
2000-9219 ภาษาเขมรเพือ่การส่ือสาร 2 0 - 2 - 1 

วชิาบงัคบัก่อน : 2000-9218 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร 1  
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ภาษาเขมรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัในระดบัท่ี
สูงข้ึน 

2. มีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและใชภ้าษาตามมารยาทสังคม 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเขมรในชีวติประจ าวนัและการศึกษาต่อ 
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สมรรถนะรายวชิา 
1.  ฟัง – ดู เร่ือง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนัจากส่ือโสตทศัน์ 
2.  พดูโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆในชีวติประจ าวนั 
3.  อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ  
4.  ใชค้  าศพัทส์ านวนง่าย ๆ 
5.  เขียนค า ประโยค อกัษรตามหลกัและโครงสร้างภาษา 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั  การฟัง พูด อ่าน เขียนการสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั   

การใชค้  าศพัทส์ านวนภาษา   การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้ น ๆ การเขียนรูปประโยคเบ้ืองตน้  การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเขมร 
 
2000-9220 ภาษาลาวเพือ่การส่ือสาร 1 0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถฟัง ดู พดู อ่านและเขียน ภาษาเขมรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั 
2. มีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและใชภ้าษาตามมารยาทสังคม 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาลาวในชีวติประจ าวนัและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  ฟังเสียงและออกเสียงภาษาลาวจากส่ือโสตทศัน์ 
2.  พดูโตต้อบในสถานการณ์ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
3.  อ่านออกเสียงค า ประโยค ตามหลกัการออกเสียง 
4.  เขียนอกัษรตามหลกัการเขียน 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบัติ เ ก่ี ยวกับ   การฟัง  พูด  อ่าน เ ขียน การออกเสียง  การสนทนาสถานการณ์ต่าง  ๆ  

ในชีวิตประจ าวนัการใช้ค  าศพัท์ ส านวนภาษาการอ่านค าและประโยค  การเขียนอกัษรภาษาลาว  การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาลาว 
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2000-9221 ภาษาลาวเพือ่การส่ือสาร2 0 - 2 - 1 
วชิาบงัคบัก่อน : 2000-9220 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสาร 1  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาลาวตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัในระดบัท่ี

สูงข้ึน 
2. มีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและใชภ้าษาตามมารยาทสังคม 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาลาวในชีวติประจ าวนัและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  ฟัง – ดู เร่ือง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั 
2.  พดูโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆในชีวติประจ าวนั 
3.  อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ  
4.  ใชค้  าศพัทส์ านวนง่าย ๆ 
5. เขียนค า ประโยค อกัษรตามหลกัและโครงสร้างภาษา 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั  การฟัง พูด อ่าน เขียนการสนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั   

การใชค้  าศพัทส์ านวนภาษา   การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้ น ๆ การเขียนรูปประโยคเบ้ืองตน้  การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาลาว 
 
2000-9222 ภาษาบาฮาซามลายูเพือ่การส่ือสาร 1 0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถฟัง ดู พดู อ่านและเขียนภาษาบาฮาซามลายตูามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั 
2. มีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและใชภ้าษาตามมารยาทสังคม 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาบาฮาซามลายใูนชีวติประจ าวนัและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  ฟังเสียงและออกเสียงภาษาบาฮาซามลายจูากส่ือโสตทศัน์ 
2.  พดูโตต้อบในสถานการณ์ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
3.  อ่านออกเสียงค า ประโยค  
4.  เขียนอกัษรตามหลกัการเขียนภาษาบาฮาซามลาย ู
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ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบัติ เ ก่ี ยวกับ   การฟัง  พูด  อ่าน เ ขียน การออกเสียง  การสนทนาสถานการณ์ต่าง  ๆ  

ในชีวิตประจ าวนัการใช้ค  าศพัท์ ส านวนภาษา การอ่านค าและประโยค   การเขียนอกัษรบาฮาซามลาย ู  
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาบาฮาซามลาย ู
 
2000-9223 ภาษาบาฮาซามลายูเพือ่การส่ือสาร 2 0 - 2 - 1 

วชิาบงัคบัก่อน : 2000-9222 ภาษาบาฮาซามลายเูพื่อการส่ือสาร  1  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ภาษาบาฮาซามลายูตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั 

ในระดบัท่ีสูงข้ึน 
2. มีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและใชภ้าษาตามมารยาทสังคม 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาบาฮาซามลายใูนชีวติประจ าวนัและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  ฟัง – ดู เร่ือง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนัจากส่ือโสตทศัน์ 
2.  พดูโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆในชีวติประจ าวนั 
3.  อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ  
4.  ใชค้  าศพัทส์ านวนง่าย ๆ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั  การฟัง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโตต้อบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั   

การใช้ค  าศัพท์ส านวนภาษา   การอ่านข้อความและเร่ืองสั้ น ๆ  การเขียนรูปประโยคเบ้ืองต้น  การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาบาฮาซามลาย ู
 
2000-9224 ภาษาฟิลปิิโนเพือ่การส่ือสาร 1 0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถฟัง ดู พดู อ่านและเขียน ภาษาฟิลิปิโนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั 
2. มีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและใชภ้าษาตามมารยาทสังคม 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาฟิลิปิโนในชีวติประจ าวนัและการศึกษาต่อ 
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สมรรถนะรายวชิา 
1. ฟังเสียงและออกเสียงภาษาฟิลิปิโนจากส่ือโสตทศัน์ 
2.  พดูโตต้อบในสถานการณ์ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
3.  อ่านออกเสียงค า ประโยค ตามหลกัการออกเสียง 
4.  เขียนอกัษรตามหลกัการเขียนภาษาฟิลิปิโน 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบัติเ ก่ียวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียนการออกเสียงการสนทนาภาษาสถานการณ์ต่าง ๆ  

ในชีวิตประจ าวนัการใช้ค  าศพัท์ ส านวน การอ่านค าและประโยคการเขียนอกัษรภาษาฟิลิปิโน การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโน 
 
2000-9225 ภาษาฟิลปิิโนเพือ่การส่ือสาร 2 0 - 2 - 1 

วชิาบงัคบัก่อน : 2000-9224 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสาร 1  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฟิลิปิโนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัในระดบั

ท่ีสูงข้ึน 
2. มีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและใชภ้าษาตามมารยาทสังคม 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาฟิลิปิโนในชีวติประจ าวนัและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  ฟัง – ดู เร่ือง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัจากส่ือโสตทศัน์ 
2.  พดูโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆในชีวติประจ าวนั 
3.  อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ  
4.  ใชค้  าศพัทส์ านวนง่าย ๆ 
5.  เขียนค า ประโยคตามหลกัโครงสร้างภาษาฟิลิปิโน 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั  การฟัง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโตต้อบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั   

การใชค้  าศพัทส์ านวนภาษา   การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ  การเขียนรูปประโยคเบ้ืองตน้การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโน 
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2000-9226 ภาษารัสเซียเพือ่การส่ือสาร 1  0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถฟัง ดู พดู อ่านและเขียน ภาษารัสเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั 
2. มีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและใชภ้าษาตามมารยาทสังคม 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษารัสเซียในชีวิตประจ าวนัและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  ฟังและออกเสียงค าจากส่ือโสตทศัน์ 
2.  พดูโตต้อบในสถานการณ์ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
3.  อ่านออกเสียงค า ประโยค  
4.  เขียนอกัษรตามหลกัการเขียนภาษารัสเซีย 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบัติ เ ก่ี ยวกับ   การฟัง  พูด  อ่าน เ ขียน การออกเสียง  การสนทนาสถานการณ์ต่าง  ๆ 

ในชีวิตประจ าวนัการใช้ค  าศพัท์ ส านวนภาษาการอ่านค าและประโยค  การเขียนอกัษรภาษารัสเซีย การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษารัสเซีย 
 
2000-9227 ภาษารัสเซียเพือ่การส่ือสาร 2 0 - 2 - 1 

วชิาบงัคบัก่อน : 2000-9226 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสาร 1  

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. สามารถฟัง ดู พดู อ่านและเขียน ภาษารัสเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัในระดบัท่ี

สูงข้ึน 
2. มีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและใชภ้าษาตามมารยาทสังคม 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษารัสเซียในชีวติประจ าวนัและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  ฟัง – ดู เร่ือง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัจากส่ือโสตทศัน์ 
2.  พดูโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆในชีวติประจ าวนั 
3.  อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ  
4.  ใชค้  าศพัทส์ านวนง่าย ๆ 
5.  เขียนค า ประโยคตามหลกัและโครงสร้างภาษา 
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ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั  การฟัง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโตต้อบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั   

การใช้ค  าศัพท์ส านวนภาษา  การอ่านข้อความและเร่ืองสั้ น ๆ   การเขียนรูปประโยคเบ้ืองต้น  การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษารัสเซีย 
 
2000-9228 ภาษาเยอรมนัเพือ่การส่ือสาร 1 0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถฟัง ดู พดู อ่านและเขียนภาษาเยอรมนัตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั 
2. มีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและใชภ้าษาตามมารยาทสังคม 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเยอรมนัในชีวติประจ าวนัและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  ฟังและออกเสียงภาษาเยอรมนัจากส่ือโสตทศัน์ 
2.  พดูโตต้อบในสถานการณ์ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
3.  อ่านออกเสียงค า ประโยค ตามหลกัการออกเสียง 
4.  เขียนอกัษรตามหลกัการเขียนภาษาเยอรมนั 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบัติ เ ก่ี ยวกับ   การฟัง  พูด  อ่าน เ ขียน การออกเสียง  การสนทนาสถานการณ์ต่าง  ๆ  

ในชีวติประจ าวนัการใชค้  าศพัท ์ส านวนภาษาการอ่านค าและประโยค   การเขียนอกัษรภาษาเยอรมนั  การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนั 
 
2000-9229 ภาษาเยอรมนัเพือ่การส่ือสาร 2 0 - 2 - 1 

วชิาบงัคบัก่อน : 2000-9228  ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสาร 1   

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. สามารถฟัง ดู พดู อ่านและเขียนภาษาเยอรมนัตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัในระดบั

ท่ีสูงข้ึน 
2. มีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและใชภ้าษาตามมารยาทสังคม 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเยอรมนัในชีวิตประจ าวนัและการศึกษาต่อ 
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สมรรถนะรายวชิา 
1.  ฟัง – ดู เร่ือง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั 
2.  พดูโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆในชีวติประจ าวนั 
3.  อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ  
4.  ใชค้  าศพัทส์ านวนง่าย ๆ 
5.  เขียนค า ประโยคตามหลกัและโครงสร้างภาษา 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั   การฟัง พูด อ่าน เขียนการสนทนาโตต้อบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั   

การใช้ค  าศพัท์ส านวนภาษา   การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบ้ืองตน้การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนั 
 
2000-9230 ภาษาฝร่ังเศสเพือ่การส่ือสาร 1 0 - 2 - 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถฟัง ดู พดู อ่านและเขียนภาษาฝร่ังเศสตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั 
2. มีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและใชภ้าษาตามมารยาทสังคม 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาฝร่ังเศสในชีวติประจ าวนัและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  ฟังเสียงและออกเสียงภาษาฝร่ังเศส 
2.  พดูโตต้อบในสถานการณ์ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
3.  อ่านออกเสียงค า ประโยค  
4.  เขียนอกัษรตามหลกัการเขียน 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบัติ เ ก่ี ยวกับ   การฟัง  พูด  อ่าน  เ ขี ยนการออกเสียง  การสนทนาสถานการณ์ต่าง  ๆ  

ในชีวติประจ าวนัการใชค้  าศพัท ์ส านวนภาษา การอ่านค า และประโยค  การเขียนอกัษรภาษาฝร่ังเศส  การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศส 
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2000-9231 ภาษาฝร่ังเศสเพือ่การส่ือสาร 2 0 - 2 - 1 
 วชิาบงัคบัก่อน : 2000-9230  ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร 1 
จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถฟัง ดู พดู อ่านและเขียนภาษาฝร่ังเศสตามสถานการณ์ต่าง ๆ  ในชีวติประจ าวนัในระดบัท่ีสูงข้ึน 
2. มีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและใชภ้าษาตามมารยาทสังคม 
3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาฝร่ังเศสในชีวติประจ าวนัและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  ฟัง – ดู เร่ือง การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัจากส่ือโสตทศัน์ 
2.  พดูโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆในชีวติประจ าวนั 
3.  อ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ  
4.  ใชค้  าศพัทส์ านวนง่าย ๆ 
5.  เขียนค า ประโยคตามหลกัและโครงสร้างภาษา 

ค าอธิบายรายวชิา 
ปฏิบติัเก่ียวกบั  การฟัง พูด อ่าน เขียน การสนทนาโตต้อบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั   

การใชค้  าศพัทส์ านวนภาษา   การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบ้ืองตน้ การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศส 





ภาคผนวก

คำาสั่งสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ที่ ๑๐๒๑/๒๕๕๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

พุทธศักราช ๒๕๕๕
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