
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 

หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 
 

1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 21  หน่วยกติ 
ให้ เ ลือกเรียนรายวิชาจากทุกกลุ่มวิชา ตามเ ง่ือนไขและจ านวนหน่วยกิตท่ีก ลุ่มวิชาก าหนด                         

รวมไม่นอ้ยกวา่  21  หน่วยกิต 
 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 3-0-3 
30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวชิาชีพ 3-0-3 
30000-1103 การฟังและการพูดเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 3-0-3 
30000-1104 ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 3-0-3 
30000*1101 ถึง 30000*1199  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาไทยท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 
 

ใหเ้รียนรายวชิา 30000-1201 จ านวน 3 หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวชิาภาษาองักฤษอ่ืนท่ีสอดคลอ้งกบั                    
สาขาวชิาท่ีเรียนจนครบหน่วยกิตท่ีก าหนด 
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1) กลุ่มภาษาองักฤษ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2-2-3 
30000-1202 ภาษาองักฤษส าหรับการปฏิบติังาน 1-2-2 
30000-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 1-2-2 
30000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 
30000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 0-2-1 
30000-1206 ภาษาองักฤษเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 3-0-3 
30000-1207 ภาษาองักฤษธุรกิจ 3-0-3 
30000-1208 ภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจบริการ 3-0-3 
30000-1209 ภาษาองักฤษเทคโนโลยีศิลปกรรม 3-0-3 
30000-1210 ภาษาองักฤษเทคโนโลยีอาหาร 3-0-3 
30000-1211 ภาษาองักฤษเทคโนโลยีแฟชัน่และส่ิงทอ 3-0-3 
30000-1212 ภาษาองักฤษเทคโนโลยีการเกษตร 3-0-3 
30000-1213 ภาษาองักฤษเทคโนโลยีการประมง 3-0-3 
30000-1214 ภาษาองักฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 3-0-3 
30000-1215 ภาษาองักฤษอุตสาหกรรมบนัเทิงและดนตรี 3-0-3 
30000-1216 ภาษาองักฤษเพื่อกิจการการบิน 3-0-3 
30000-1217 ภาษาองักฤษเพื่อการปฏิบติังานเรือ 3-0-3 

 

2) กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวิชาต่อไปน้ี ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในหมวดวชิาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1218 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 
30000-1219 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1220 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 2-0-2 
30000-1221 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1222 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1224 ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 2-0-2 
30000-1225 การสนทนาภาษาเวยีดนามเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1226 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 
30000-1227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1228 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 
30000-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1230 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 
30000-1231 การสนทนาภาษาพม่าเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1232 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 
30000-1233 การสนทนาภาษาเขมรเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1234 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 
30000-1235 การสนทนาภาษาลาวเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1236 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 
30000-1237 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1238 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 
30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1240 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 
30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมนัเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1242 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 
30000-1243 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000*1201 ถึง 30000*1299  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

 

1.3 กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1301 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2-2-3 
30000-1302 การวจิยัเบ้ืองตน้ 2-2-3 
30000-1303 วทิยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และการส่ือสาร 2-2-3 
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30000-1304 วทิยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลิต 2-2-3 
30000-1305 วทิยาศาสตร์เทคโนโลยยีาง 2-2-3 
30000-1306 วทิยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-3 
30000-1307 วทิยาศาสตร์เทคโนโลยส่ิีงทอ 2-2-3 
30000-1308 วทิยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 2-2-3 
30000-1309 วทิยาศาสตร์งานศิลปะและงานออกแบบ 2-2-3 
30000-1310 วทิยาศาสตร์งานเคร่ืองประดบัอญัมณี 2-2-3 
30000-1311 วทิยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ 2-2-3 
30000-1312 วทิยาศาสตร์เทคโนโลยกีารเกษตรและประมง 2-2-3 
30000-1313 ฟิสิกส์เพื่อการเดินเรือ 1 2-2-3 
30000-1314 ฟิสิกส์เพื่อการเดินเรือ 2 2-2-3 
30000-1315 ฟิสิกส์และเคมีเพื่อกิจการการบิน 2-2-3 

 30000*1301 ถึง 30000*1399  รายวชิาในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.4 กลุ่มวิชาคณติศาสตร์  (ไมน่อ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3 
30000-1402 คณิตศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะการคิด 3-0-3 
30000-1403 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 
30000-1404 แคลคูลสั 1 3-0-3 
30000-1405 แคลคูลสั 2 3-0-3 
30000-1406 แคลคูลสั 3 3-0-3 
30000-1407 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-3 
30000-1408 คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ 3-0-3 
30000-1409 คณิตศาสตร์เกษตรกรรม 3-0-3 
30000-1410 คณิตศาสตร์เพื่อการเดินเรือ 3-0-3 
30000-1411 คณิตศาสตร์เพื่อการบิน 3-0-3 
30000*1401 ถึง 30000*1499  รายวชิาในกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1501 ชีวติกบัสังคมไทย 3-0-3 
30000-1502 ศาสตร์พระราชา 3-0-3 
30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 
30000*1501 ถึง 30000*1599  รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 
  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 

1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1601 การพฒันาสุขภาพ 2-0-2 
30000-1602 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2-0-2 
30000-1603 สุขภาวะกายและจิต 2-0-2 
30000-1604 คุณภาพชีวติเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1605 มนุษยสัมพนัธ์ในการท างาน 2-0-2 
30000-1606 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ 2-0-2 
30000-1607 จิตวทิยาสังคมวา่ดว้ยคนพิการ 2-0-2 
30000-1608 การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ 0-2-1 
30000-1609 ลีลาศเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ 0-2-1 
30000-1610 นนัทนาการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 0-2-1 
30000*1601 ถึง 30000*1699 รายวชิาในกลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา     *-*-* 
           หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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ค าอธิบายรายวชิา 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 

หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 
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กลุ่มวชิาภาษาไทย 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 3-0-3 
30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวชิาชีพ 3-0-3 
30000-1103 การฟังและการพูดเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 3-0-3 
30000-1104 ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 3-0-3 
 

กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 
 

1. กลุ่มภาษาองักฤษ 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2-2-3 
30000-1202 ภาษาองักฤษส าหรับการปฏิบติังาน 1-2-2 
30000-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 1-2-2 
30000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 
30000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 0-2-1 
30000-1206 ภาษาองักฤษเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 3-0-3 
30000-1207 ภาษาองักฤษธุรกิจ 3-0-3 
30000-1208 ภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจบริการ 3-0-3 
30000-1209 ภาษาองักฤษเทคโนโลยีศิลปกรรม 3-0-3 
30000-1210 ภาษาองักฤษเทคโนโลยีอาหาร 3-0-3 
30000-1211 ภาษาองักฤษเทคโนโลยีแฟชัน่และส่ิงทอ 3-0-3 
30000-1212 ภาษาองักฤษเทคโนโลยีการเกษตร 3-0-3 
30000-1213 ภาษาองักฤษเทคโนโลยีการประมง 3-0-3 
30000-1214 ภาษาองักฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 3-0-3 
30000-1215 ภาษาองักฤษอุตสาหกรรมบนัเทิงและดนตรี 3-0-3 
30000-1216 ภาษาองักฤษเพื่อกิจการการบิน 3-0-3 
30000-1217 ภาษาองักฤษเพื่อการปฏิบติังานเรือ 3-0-3 
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2. กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 
รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1218 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 
30000-1219 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1220 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 2-0-2 
30000-1221 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1222 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 
30000-1223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1224 ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 2-0-2 
30000-1225 การสนทนาภาษาเวยีดนามเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1226 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 
30000-1227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1228 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 
30000-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1230 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 
30000-1231 การสนทนาภาษาพม่าเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1232 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 
30000-1233 การสนทนาภาษาเขมรเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1234 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 
30000-1235 การสนทนาภาษาลาวเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1236 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 
30000-1237 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1238 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 
30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1240 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 
30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมนัเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1242 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 
30000-1243 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท างาน 2-0-2 

  

8



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1301 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2-2-3 
30000-1302 การวจิยัเบ้ืองตน้ 2-2-3 
30000-1303 วทิยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และการส่ือสาร 2-2-3 
30000-1304 วทิยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลิต 2-2-3 
30000-1305 วทิยาศาสตร์เทคโนโลยยีาง 2-2-3 
30000-1306 วทิยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-3 
30000-1307 วทิยาศาสตร์เทคโนโลยส่ิีงทอ 2-2-3 
30000-1308 วทิยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 2-2-3 
30000-1309 วทิยาศาสตร์งานศิลปะและงานออกแบบ 2-2-3 
30000-1310 วทิยาศาสตร์งานเคร่ืองประดบัอญัมณี 2-2-3 
30000-1311 วทิยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ 2-2-3 
30000-1312 วทิยาศาสตร์เทคโนโลยกีารเกษตรและประมง 2-2-3 
30000-1313 ฟิสิกส์เพื่อการเดินเรือ 1 2-2-3 
30000-1314 ฟิสิกส์เพื่อการเดินเรือ 2 2-2-3 
30000-1315 ฟิสิกส์และเคมีเพื่อกิจการการบิน 2-2-3 
 

กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3 
30000-1402 คณิตศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะการคิด 3-0-3 
30000-1403 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 
30000-1404 แคลคูลสั 1 3-0-3 
30000-1405 แคลคูลสั 2 3-0-3 
30000-1406 แคลคูลสั 3 3-0-3 
30000-1407 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-3 
30000-1408 คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ 3-0-3 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1409 คณิตศาสตร์เกษตรกรรม 3-0-3 
30000-1410 คณิตศาสตร์เพื่อการเดินเรือ 3-0-3 
30000-1411 คณิตศาสตร์เพื่อการบิน 3-0-3 
 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1501 ชีวติกบัสังคมไทย 3-0-3 
30000-1502 ศาสตร์พระราชา 3-0-3 
30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 
 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 
30000-1601 การพฒันาสุขภาพ 2-0-2 
30000-1602 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2-0-2 
30000-1603 สุขภาวะกายและจิต 2-0-2 
30000-1604 คุณภาพชีวติเพื่อการท างาน 2-0-2 
30000-1605 มนุษยสัมพนัธ์ในการท างาน 2-0-2 
30000-1606 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ 2-0-2 
30000-1607 จิตวทิยาสังคมวา่ดว้ยคนพิการ 2-0-2 
30000-1608 การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ 0-2-1 
30000-1609 ลีลาศเพื่อพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ 0-2-1 
30000-1610 นนัทนาการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 0-2-1 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

กลุ่มวชิาภาษาไทย 
 

30000-1101  ทกัษะภาษาไทยเชิงวชิาชีพ      3-0-3 

   (Occupational Thai Language Skills) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจทกัษะการใชภ้าษาไทยเชิงวชิาชีพ 

2. สามารถวเิคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสารและใชภ้าษาไทยเป็นเคร่ืองมือส่ือสารในวชิาชีพ 

ตามหลกัภาษา เหมาะสมกบักาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์ 

3. เห็นคุณค่าและความส าคญัของการใชภ้าษาไทยในวชิาชีพอยา่งมีจรรยาบรรณ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ 

และการประเมินค่าสารภาษาไทยเชิงวชิาชีพอยา่งมีจรรยาบรรณ 

2. วเิคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากส่ือประเภทต่าง ๆ ตามหลกัภาษา  
เหมาะสมกบักาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์ 

3. พูดน าเสนอขอ้มูลเพื่อส่ือสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ 

4. เขียนเพื่อติดต่อกิจธุระ บนัทึกขอ้มูลและรายงานการปฏิบติังานเชิงวชิาชีพตามหลกัการใชภ้าษาไทย 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย การคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากส่ือประเภทต่าง ๆ การพูดน าเสนอขอ้มูลเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ

และในโอกาสต่าง ๆ การเขียนเพื่อกิจธุระ การจดบนัทึกข้อมูลและเขียนรายงานการปฏิบติังานเชิงวิชาชีพ                     

และจรรยาบรรณในการใชภ้าษาไทยเชิงวชิาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1102  การเขียนและการพูดเชิงวชิาชีพ      3-0-3 

   (Occupational Writing and Speaking) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 
2. สามารถเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพในรูปแบบต่าง ๆ 
3. มีจรรยาบรรณในการเขียนและการพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพตามหลกัการ 
2. สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อวางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 
3. วางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพตามหลกัการ 
4. เขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพในรูปแบบต่าง ๆ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับหลักการพูดและการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาชีพ เทคนิคการเขียนและพูด                   

เชิงวิชาชีพ การสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งท่ีหลากหลาย การวางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพ             

การเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพรูปแบบต่าง ๆ จรรยาบรรณในการพูดและการเขียนภาษาไทยในอาชีพ 

 

  

12



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1103  การฟังและการพูดเพ่ือพฒันาบุคลกิภาพ     3-0-3 

   (Listening and Speaking for Personality Development) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 
2. สามารถฟังอยา่งลึกซ้ึงและพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ 
3. เห็นคุณค่าและความส าคญัของการใชภ้าษาไทยเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ 
2. ฟังอยา่งลึกซ้ึงและสรุปใจความส าคญัจากการฟัง 
3. พูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ ตามหลกัการ 
4. ใชภ้าษาไทยเพื่อพฒันาบุคลิกภาพของตนเอง 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ การฟังอย่างลึกซ้ึง            

และสรุปใจความส าคญัจากการฟัง เทคนิคและศิลปะการพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ มารยาทในการฟัง              

และการพูด การพฒันาบุคลิกภาพในการฟังและการพูด 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1104  ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์      3-0-3 

   (Creative Thai Language Skills) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดู และการคิดวเิคราะห์ 
2. สามารถแสดงความคิดผา่นทกัษะการพูดและการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์
3. เห็นคุณค่าและความส าคญัของการใชภ้าษาไทย 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดู การคิดวเิคราะห์ภาษาไทย 
2. พูดและเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรครู์ปแบบต่าง ๆ 
3. วิเคราะห์สุนทรียภาพทางภาษาของวรรณคดี วรรณกรรม เพลงไทยหรือเพลงพื้นบา้นจากการฟัง   

การดู และการอ่าน 
4. น าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาการพูดหรืองานเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดูและการคิดวิเคราะห์ภาษาไทย 

การฟัง การดู และการอ่านเพื่อวิเคราะห์สุนทรียภาพทางภาษาจากวรรณคดี วรรณกรรม เพลงไทย  หรือเพลง

พื้นบ้าน การแสดงความคิดด้วยการพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ การน าความรู้                         

ท่ีไดจ้ากการศึกษาการพูดหรืองานเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มภาษาองักฤษ  

30000-1201  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร      2-2-3 

   (English for Communication) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 

2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในชีวติประจ าวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและการศึกษาต่อ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 

2. สนทนาในสถานการณ์ชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

3. อ่าน และสรุปใจความส าคญัของขอ้มูลจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ 
4. เขียนขอ้มูลบุคคล บนัทึก และขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์ 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 

การสอบถามและให้ขอ้มูลบุคคล สถานท่ี เวลา และสภาพอากาศ การสนทนาทางโทรศพัท์ การอ่านขอ้มูล        
จากส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือออนไลน์ การเขียนขอ้มูลบุคคล บนัทึก และขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์ และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1202  ภาษาองักฤษส าหรับการปฏิบัติงาน     1-2-2 

   (English -on-the-Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน 

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ และการศึกษาต่อ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน 
2. พูดส่ือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน 
3. อ่านเอกสาร คู่มือการปฏิบติังาน 
4. เขียนรายงานการปฏิบติังานและโตต้อบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
5. น าเสนอขั้นตอนในการปฏิบติังาน 
6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการปฏิบติังาน 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในการปฏิบติังาน การให้ขอ้มูล

หรือค าแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบติังาน การอ่านเอกสาร คู่มือ การอ่านและโตต้อบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือส่ือ
สังคมออนไลน์ การน าเสนอขั้นตอนการปฏิบติังาน การเขียนรายงานการปฏิบติังาน และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพฒันาภาษาองักฤษ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1203  การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ    1-2-2 

   (English Conversation in the Workplace) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจรูปแบบและวธีิการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 
2. สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในสถานประกอบการ 
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ และการศึกษาต่อ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 
2. สนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสถานประกอบการตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
3. ใหข้อ้มูลทางธุรกิจ สินคา้หรือบริการของสถานประกอบการ 
4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัการสนทนาในสถานประกอบการเก่ียวกบัเร่ืองราว เหตุการณ์ กฎ ระเบียบ สถานท่ี 

ต าแหน่ง หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ขอ้มูลทางธุรกิจ สินคา้และบริการ การรายงานขอ้มูล การอธิบายขั้นตอน     
การปฏิบติังาน การแลกเปล่ียนขอ้มูล การแสดงความคิดเห็น และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะ
การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1204  ภาษาองักฤษโครงงาน       0-2-1 

   (English Project Work) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการท าโครงงาน 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชใ้นการจดัท าโครงงาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการจดัท าโครงงาน 

2. เขียนโครงร่างของโครงงาน 

3. เขียนรายงานผลของโครงงาน 

4. น าเสนอโครงงานโดยใชส่ื้อประกอบ 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการท าโครงงาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในการจดัท าโครงงาน การเลือกหัวขอ้

การศึกษา สืบค้น และบนัทึกข้อมูลท่ีเก่ียวขอ้ง การเขียนโครงร่าง (Proposal) ของโครงงาน การจดัท าโครงงาน         
การรายงานผล การจดัท าส่ือประกอบการน าเสนอ การน าเสนอโครงงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                   
เพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการท าโครงงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1205  การเรียนภาษาองักฤษผ่านส่ือดิจิทลั     0-2-1 

   (English Learning through Digital Media) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจวธีิการเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 
2. สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือในการสืบคน้ขอ้มูลและพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 

2. สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 

3. เลือกใชแ้ละเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลัดว้ยตนเอง 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ียวกับการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษผ่านส่ือดิ จิทัล ท่ีหลากหลาย                         

การเรียนจากแอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรออนไลน์ และส่ือสังคมออนไลน์                   
ในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1206  ภาษาองักฤษเทคโนโลยอีุตสาหกรรม     3-0-3 

   (English for Industrial Technology) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในงานเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในงานเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

2. สนทนาในสถานการณ์งานอาชีพดา้นอุตสาหกรรมตามมารยาทสังคม 

3. พูดแสดงขั้นตอนการปฏิบติังานช่างอุตสาหกรรม 

4. สรุปใจความส าคญัเร่ืองท่ีอ่านเก่ียวกบัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ 

5. เขียนบนัทึก และรายงานการปฏิบติังานในงานช่างอุตสาหกรรม 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานช่างอุตสาหกรรม 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเก่ียวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                 

ค าศพัท์เทคนิค การสนทนาในสถานการณ์งานอาชีพด้านอุตสาหกรรม การพูดแสดงขั้นตอนการปฏิบติังาน                      
ช่างอุตสาหกรรม การสาธิตและการน าเสนอ การอ่านขอ้มูล เอกสาร คู่มือ กฎ ระเบียบ ขอ้ปฏิบติั ค าเตือน           
และข้อห้ามเพื่อความปลอดภัย การเขียนบันทึก  รายงานการปฏิบัติงาน ข้อความบนส่ือสังคมออนไลน์             
และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานอุตสาหกรรม 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1207  ภาษาองักฤษธุรกจิ       3-0-3 

   (Business English) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในงานอาชีพทางธุรกิจ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 

2. พูดใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการ 

3. สนทนาในสถานการณ์ทางธุรกิจตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. สรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านทางธุรกิจจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ 

5. เขียนบนัทึก และรายงานการปฏิบติังานในงานอาชีพทางธุรกิจ 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ ค าศพัทเ์ทคนิค

ทางธุรกิจและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) การให้ข้อมูลเก่ียวกับสินค้าหรือบริการ การสนทนา           
ในสถานการณ์ทางธุรกิจ การสนทนาทางโทรศพัท์ การอ่านเอกสาร โฆษณา ประกาศ ตาราง แผนภูมิ กราฟ 
ก าหนดการ การสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจ การเขียนบันทึก รายงานการปฏิบัติงาน ข้อความทางโทรศัพท์               
ขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานอาชีพ  
ทางธุรกิจ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1208  ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกจิบริการ      3-0-3 

   (English for Service Business) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในธุรกิจบริการ 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในธุรกิจบริการ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพดา้นธุรกิจบริการ 
2. สนทนาในสถานการณ์งานบริการตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
3. พูดน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบังานบริการและกิจกรรมบนัเทิง 

4. สรุปใจความส าคญัเร่ืองท่ีอ่านเก่ียวกบัธุรกิจบริการจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ 

5. เขียนบนัทึก และรายงานการปฏิบติังานในงานอาชีพดา้นธุรกิจบริการ 
6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในธุรกิจบริการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพด้านธุรกิจบริการ               

การสนทนาในสถานการณ์การใหบ้ริการ การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัท่ีพกั ส่ิงอ านวยความสะดวก อาหารและเคร่ืองด่ืม 
สินคา้และบริการ การเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียว การน าเสนองานบริการและกิจกรรมบนัเทิง การอ่านขอ้มูล
เอกสาร คู่มือ ประกาศ ตาราง ป้าย สัญลักษณ์ ก าหนดการ การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม การเขียนบนัทึก 
รายงานการปฏิบติังาน ข้อความบนส่ือสังคมออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะ
ภาษาองักฤษในธุรกิจบริการ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1209  ภาษาองักฤษเทคโนโลยศิีลปกรรม      3-0-3 

   (English for Art Technology) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในงานเทคโนโลยศิีลปกรรม 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในงานเทคโนโลยศิีลปกรรม 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานเทคโนโลยศิีลปกรรม 

2. สนทนาในสถานการณ์งานเทคโนโลยศิีลปกรรมตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

3. พูดใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลงานดา้นศิลปกรรม 

4. สรุปสาระส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านเก่ียวกบังานเทคโนโลยศิีลปกรรมจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ 

5. เขียนบนัทึก และบรรยายผลงานดา้นเทคโนโลยศิีลปกรรม 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานเทคโนโลยศิีลปกรรม 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษท่ีใช้ในงานเทคโนโลยีศิลปกรรม       

ค  าศพัท์เทคนิค การสนทนาในสถานการณ์งานเทคโนโลยีศิลปกรรม การให้ขอ้มูล สาธิตและน าเสนอผลงาน
ด้านศิลปกรรม การอ่านข้อมูล เอกสารและเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้อง การเขียนบันทึก รายงานการปฏิบัติงาน              
บรรยายผลงาน ขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ             
ในงานเทคโนโลยศิีลปกรรม 

 

  

23



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1210  ภาษาองักฤษเทคโนโลยอีาหาร      3-0-3 

   (English for Food Technology) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเหลกัการใชภ้าษาองักฤษในงานเทคโนโลยอีาหาร 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในงานเทคโนโลยอีาหาร 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานเทคโนโลยอีาหาร 

2. สาธิตขั้นตอนการปฏิบติังานในงานเทคโนโลยอีาหาร 
3. สนทนาในสถานการณ์งานเทคโนโลยอีาหารตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. สรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านเก่ียวกบัเทคโนโลยอีาหารจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ 

5. เขียนบนัทึก และบรรยายนวตักรรมดา้นเทคโนโลยอีาหาร 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานเทคโนโลยอีาหาร 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ียวกับการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอาหาร                         

ค  าศพัทเ์ทคนิค การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชน้วตักรรม เคร่ืองมือและอุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยอีาหาร การน าเสนอ 
สาธิตขั้นตอนการฏิบติังาน การสนทนาในสถานการณ์งานเทคโนโลยีอาหาร การอ่านเร่ือง ข่าว บทความ 
แผนภูมิ กราฟ และคู่มือท่ีเก่ียวข้อง การเขียนบนัทึก รายงานการปฏิบัติงาน บรรยายนวตักรรม ข้อความ              
บนส่ือสังคมออนไลน์ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานเทคโนโลยอีาหาร 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1211  ภาษาองักฤษเทคโนโลยแีฟช่ันและส่ิงทอ     3-0-3 

   (English for Fashion and Textile Technology) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในงานเทคโนโลยแีฟชัน่และส่ิงทอ 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในงานเทคโนโลยแีฟชัน่และส่ิงทอ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานเทคโนโลยแีฟชัน่และส่ิงทอ 

2. พูดน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบังานเทคโนโลยแีฟชัน่และส่ิงทอ 

3. สนทนาในสถานการณ์งานเทคโนโลยแีฟชัน่และส่ิงทอตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. สรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านเก่ียวกบัแฟชัน่ส่ิงทอจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ 

5. เขียนบนัทึก และบรรยายผลงานเก่ียวกบัเทคโนโลยแีฟชัน่และส่ิงทอ 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานเทคโนโลยแีฟชัน่และส่ิงทอ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานเทคโนโลยแีฟชัน่และส่ิงทอ 

ค าศพัทเ์ทคนิค การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย นวตักรรม เคร่ืองมือและอุปกรณ์การออกแบบแฟชัน่
และส่ิงทอ การน าเสนอขอ้มูล การสาธิตขั้นตอนการปฏิบติังาน การสนทนาในสถานการณ์งานเทคโนโลยแีฟชัน่
และส่ิงทอ การอ่านเร่ือง ข่าว บทความ และคู่มือ การเขียนบนัทึก รายงานการปฏิบติังาน บรรยายผลงาน ขอ้ความ
บนส่ือสังคมออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานเทคโนโลยี             
แฟชัน่และส่ิงทอ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1212  ภาษาองักฤษเทคโนโลยกีารเกษตร      3-0-3 

   (English for Agricultural Technology) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในงานเทคโนโลยกีารเกษตร 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในงานเทคโนโลยกีารเกษตร 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานเทคโนโลยกีารเกษตร 

2. พูดใหข้อ้มูลเกียวกบันวตักรรมและเทคโนโลยกีารเกษตร 

3. สนทนาในสถานการณ์งานเทคโนโลยกีารเกษตรตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. สรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารเกษตรจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ 

5. เขียนบนัทึก และบรรยายผลงานเก่ียวกบันวตักรรมหรือเทคโนโลยกีารเกษตร 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษท่ีใช้ในงานเทคโนโลยกีารเกษตร 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษท่ีใช้ในงานเทคโนโลยีการเกษตร       

ค  าศพัท์เทคนิค การให้ขอ้มูลเก่ียวกบันวตักรรมและเทคโนโลยีการเกษตร การสาธิตขั้นตอนการปฏิบติังาน          
ดา้นการเกษตร การสนทนาในสถานการณ์เทคโนโลยีการเกษตร การอ่านเร่ือง บทความ และคู่มือท่ีเก่ียวขอ้ง  
การเขียนบนัทึก รายงานการปฏิบติังาน บรรยายผลงาน ขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์ และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานเทคโนโลยกีารเกษตร 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1213  ภาษาองักฤษเทคโนโลยกีารประมง     3-0-3 

   (English for Fishery Technology) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในงานเทคโนโลยกีารประมง 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในงานเทคโนโลยกีารประมง 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานประมงและการศึกษาต่อ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานเทคโนโลยกีารประมง 

2. พูดใหข้อ้มูลเก่ียวกบันวตักรรมและเทคโนโลยกีารประมง 

3. สนทนาในสถานการณ์งานเทคโนโลยกีารประมงตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. สรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารประมงจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ 

5. เขียนบนัทึก และบรรยายผลงานนวตักรรมหรือเทคโนโลยกีารประมง 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานเทคโนโลยกีารประมง 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษท่ีใช้ในงานเทคโนโลยีการประมง       

ค  าศพัท์เทคนิค การให้ขอ้มูลเก่ียวกบันวตักรรมและเคร่ืองจกัรกลการประมง การน าเสนอ การสาธิตขั้นตอน        
การปฏิบติังานดา้นการประมง การสนทนาในสถานการณ์งานเทคโนโลยีการประมง การอ่านเร่ือง บทความ   
และคู่มือท่ีเก่ียวขอ้ง การเขียนบนัทึก รายงานการปฏิบติังาน บรรยายผลงาน ขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์         
และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานเทคโนโลยกีารประมง 
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30000-1214  ภาษาองักฤษเทคโนโลยสีารสนเทศ     3-0-3 

   (English for Information Technology) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจการใชภ้าษาองักฤษในงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. พูดใหข้อ้มูลเก่ียวกบังานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. สนทนาในสถานการณ์งานเทคโนโลยสีารสนเทศตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. สรุปสาระส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านเก่ียวกบังานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5. เขียนบนัทึก และรายงานการปฏิบติังานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษท่ีใช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ        

ค  าศพัทเ์ทคนิค การให้ขอ้มูล สาธิตและน าเสนอเก่ียวกบังานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนทนาในสถานการณ์
งานเทคโนโลยสีารสนเทศ การอ่านเร่ือง เอกสาร คู่มือ ขอ้มูลและปฏิบติัตามค าสั่ง การสืบคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซต์
และน าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสืบค้น การเขียนบนัทึก รายงานการปฏิบติังาน ขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์ 
และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1215  ภาษาองักฤษอุตสาหกรรมบันเทงิและดนตรี    3-0-3 

   (English for Entertainment Industry and Music) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในงานอุตสาหกรรมบนัเทิงและดนตรี 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในงานอุตสาหกรรมบนัเทิงและดนตรี 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังานอุตสาหกรรมบนัเทิงและดนตรี 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังานอุตสาหกรรมบนัเทิงและดนตรี 

2. สรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านเก่ียวกบัการปฏิบติังานอุตสาหกรรมบนัเทิงและดนตรี 

3. เขียนบนัทึกและรายงานการปฏิบติังานอุตสาหกรรมบนัเทิงและดนตรี 

4. สนทนาในสถานการณ์การปฏิบติังานอุตสาหกรรมบนัเทิงตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการปฏิบติังานอุตสาหกรรมบนัเทิง
และดนตรี 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษท่ีใช้ในการปฏิบติังานอุตสาหกรรม

บนัเทิงและดนตรี ค าศพัท์เทคนิค ประเภทของอุตสาหกรรมบนัเทิง ดนตรี และการแสดง การอ่านข้อมูล 
สัญลกัษณ์ เอกสารและข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานอุตสาหกรรมบนัเทิงและดนตรี การเขียนบนัทึก 
รายงานการปฏิบติังาน การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์การปฏิบัติงานอุตสาหกรรมบนัเทิง และดนตรี            
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษท่ีใช้ในการปฏิบติังานอุตสาหกรรมบนัเทิง              
และดนตรี 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

3000-1216  ภาษาองักฤษเพ่ือกจิการการบิน      3-0-3 

   (English for Aviation) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในงานกิจการการบิน 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในงานกิจการการบิน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานกิจการการบิน 

2. สรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านเก่ียวกบังานกิจการการบิน 

3. เขียนบนัทึกและรายงานการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการการบิน 

4. สนทนาในสถานการณ์งานกิจการการบินตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. พูดติดต่อส่ือสารในสถานการณ์การบินตามมาตรฐานสากล 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานกิจการการบิน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ียวกับการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษท่ีใช้ในงานกิจการการบิน                       

ค  าศพัท์เทคนิค การอ่านขอ้ความ รายงาน เอกสาร คู่มือการปฏิบติังาน เคร่ืองมือ และอุปกรณ์เก่ียวกบักิจการ        
การบิน การเขียนบนัทึกขอ้มูล รายงานการปฏิบติังาน การซ่อมบ ารุง การสนทนาในสถานการณ์งานกิจการ      
การบิน การน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติังาน การติดต่อส่ือสารในสถานการณ์การบินตามมาตรฐานสากล         
และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานกิจการการบิน 
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30000-1217  ภาษาองักฤษเพ่ือการปฏิบัติงานเรือ     3-0-3 

   (Maritime English) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังานเรือ 
2. สามารถน าภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังานเรือ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังานเรือ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังานเรือ 

2. สรุปใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านเก่ียวกบัการปฏิบติังานเรือ 

3. เขียนบนัทึกและรายงานการปฏิบติังานเรือ 

4. สนทนาในสถานการณ์การปฏิบติังานเรือตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ติดต่อส่ือสารตามมาตรฐานขององคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการปฏิบติังานเรือ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษในการปฏิบติังานเรือ ค าศพัท์เทคนิค 

ประเภทและส่วนประกอบของเรือ การอ่านแผนท่ี บรรณสารการเดินเรือ ขอ้มูลทางอุตุนิยมวิทยาทางทะเล           
ความปลอดภยั ป้ายเตือน สัญลักษณ์ เอกสารและข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกับการปฏิบติังานเรือ การเขียนบนัทึก 
รายงานการปฏิบติังาน การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์การปฏิบัติงานเรือ การติดต่อส่ือสารกับเรืออ่ืน              
สถานีฝ่ัง และศูนยค์วบคุมการจราจรทางน ้ าตามมาตรฐานขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการปฏิบติังานเรือ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 
30000-1218  ภาษาและวฒันธรรมจีน       2-0-2 

   (Chinese Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมจีน 
2. ใชภ้าษาจีนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาจีนในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมจีน 

2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาจีน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมจีน ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษาจีนกลาง ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอกัษร ค า วลี และประโยคภาษาจีน การอ่าน          
และการเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจ าวนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาจีน 
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30000-1219  การสนทนาภาษาจีนเพ่ือการท างาน     2-0-2 

   (Chinese Conversation for Work)       

   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1218   ภาษาและวฒันธรรมจีน 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาจีนเพื่อการท างาน 
2. สามารถน าภาษาจีนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาจีนเพื่อการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาจีนเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาจีนเพื่อการท างาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาจีนกลางเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเอง และผูอ่ื้น 

การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทักษะภาษาจีน             
เพื่อการท างาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1220  ภาษาและวฒันธรรมญีปุ่่ น      2-0-2 

   (Japanese Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 
2. สามารถน าภาษาญ่ีปุ่นไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 

2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาญ่ีปุ่น 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษาญ่ีปุ่น ปฏิบัติการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอักษร ค า วลี และประโยคภาษาญ่ีปุ่น การอ่าน         
และเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจ าวนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาญ่ีปุ่น 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1221  การสนทนาภาษาญีปุ่่ นเพ่ือการท างาน     2-0-2 

   (Japanese Conversation for Work)      

   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1220   ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาญ่ีปุ่นส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาญ่ีปุ่นไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท างาน 
2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 
3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท างาน 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น 

การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 
ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาญ่ีปุ่น          
เพื่อการท างาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1222  ภาษาและวฒันธรรมเกาหล ี      2-0-2 

   (Korean Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 
2. สามารถน าภาษาเกาหลีไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 

2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 
4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาเกาหลี 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี ระบบเสียง และไวยากรณ์

ภาษาเกาหลี ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร ค า วลี และประโยคภาษาเกาหลี การอ่าน        
และเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจ าวนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาเกาหลี 

 

 

  

36



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1223  การสนทนาภาษาเกาหลเีพ่ือการท างาน     2-0-2 

   (Korean Conversation for Work)       

   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1222   ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเกาหลีส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาเกาหลีไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเกาหลีในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเกาหลีเพื่อการท างาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น 

การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 
ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทกัษะภาษาเกาหลี         
เพื่อการท างาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1224  ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม      2-0-2 

   (Vietnamese Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 

2. สามารถน าภาษาเวยีดนามไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเวยีดนามในชีวติประจ าวนั 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมเวยีดนาม 

2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาเวยีดนาม 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ  ประชาชน  ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม  ระบบเสียง                  

และไวยากรณ์ภาษาเวียดนาม  ปฏิบัติการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอักษร ค า วลี และประโยค           
ภาษาเวียดนาม การสนทนาในชีวิตประจ าวนั การอ่านข้อความ เร่ืองสั้ น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ              
เพื่อพฒันาทกัษะภาษาเวยีดนาม 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1225  การสนทนาภาษาเวยีดนามเพ่ือการท างาน     2-0-2 
   (Vietnamese Conversation for Work) 

  วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1224   ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเวยีดนามส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาเวยีดนามไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเวยีดนามในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาเวยีดนามเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเวยีดนามเพื่อการท างาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการสนทนาภาษาเวียดนามเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกับตนเอง              

และผู ้อ่ืน การให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ         
สินคา้และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษาเวยีดนามเพื่อการท างาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1226  ภาษาและวฒันธรรมอนิโดนีเซีย      2-0-2 

   (Indonesian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 
2. สามารถน าภาษาอินโดนีเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาอินโดนีเซียในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมอินโดนีเซีย 

2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซีย 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน  ภาษา และวัฒนธรรมอินโดนีเซีย  ระบบเสียง                          

และไวยากรณ์ภาษาอินโดนีเซีย  ปฏิบัติการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอักษร ค า วลี และประโยค                     
ภาษาอินโดนีเซีย การสนทนาในชีวติประจ าวนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซีย 

 

  

40



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1227  การสนทนาภาษาอนิโดนีเซียเพ่ือการท างาน    2-0-2 

   (Indonesian Conversation for Work)      

   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1226   ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาอินโดนีเซียส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาอินโดนีเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาอินโดนีเซียในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซียเพื่อการท างาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกับตนเอง           

และผู ้อ่ืน การให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ         
สินคา้และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการท างาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1228  ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย      2-0-2 

   (Malaysian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 
2. สามารถน าภาษามาเลเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษามาเลเซียในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 

2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียในชีวติประจ าวนั 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาความรู้เ บ้ืองต้นเ ก่ียวกับประเทศ  ประชาชน  ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย  ระบบเสียง                   

และไวยากรณ์ภาษามาเลเซีย  ปฏิบัติการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอักษร ค า วลี และประโยค              
ภาษามาเลเซีย การสนทนาในชีวิตประจ าวนั การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันา
ทกัษะภาษามาเลเซีย 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1229  การสนทนาภาษามาเลเซียเพ่ือการท างาน     2-0-2 

   (Malaysian Conversation for Work)      

   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1228   ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษามาเลเซียส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษามาเลเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษามาเลเซียในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 
4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียเพื่อการท างาน 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษามาเลเซียเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น 

การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 
ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษามาเลเซีย          
เพื่อการท างาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1230  ภาษาและวฒันธรรมพม่า       2-0-2 

   (Burmese Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมพม่า 
2. สามารถน าภาษาพม่าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาพม่าในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมพม่า 

2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาพม่า 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมพม่า ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษาพม่า ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร ค า วลี และประโยคภาษาพม่า การอ่านและเขียน
ขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจ าวนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาพม่า 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1231  การสนทนาภาษาพม่าเพ่ือการท างาน     2-0-2 

   (Burmese Conversation for Work )      

   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1230   ภาษาและวฒันธรรมพม่า 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาพม่าส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาพม่าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาพม่าในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาพม่าเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาพม่าเพื่อการท างาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาพม่าเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น  

การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 
ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทักษะภาษาพม่า            
เพื่อการท างาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1232  ภาษาและวฒันธรรมเขมร      2-0-2 

   (Khmer Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมเขมร 
2. สามารถน าภาษาเขมรไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเขมรในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมเขมร 

2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาเขมร 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมเขมร ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษาเขมร ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร ค า วลี และประโยคภาษาเขมร การอ่านและเขียน
ขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจ าวนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาเขมร 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1233  การสนทนาภาษาเขมรเพ่ือการท างาน     2-0-2 

   (Khmer Conversation for Work)       

   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1232   ภาษาและวฒันธรรมเขมร 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเขมรส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาเขมรไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเขมรในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาเขมรเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเขมรเพื่อการท างาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาเขมรเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น 

การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 
ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเขมร                    
เพื่อการท างาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1234  ภาษาและวฒันธรรมลาว       2-0-2 

   (Laotian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมลาว 
2. สามารถน าภาษาลาวไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาลาวในชีวติประจ าวนัและการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมลาว 

2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาลาว 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมลาว ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษาลาว ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร ค า วลี และประโยคภาษาลาว การอ่านและเขียน
ขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจ าวนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาลาว 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1235  การสนทนาภาษาลาวเพ่ือการท างาน     2-0-2 

   (Laotian Conversation for Work)       

   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1234   ภาษาและวฒันธรรมลาว 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาลาวส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาลาวไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาลาวในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาลาวเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาลาวเพื่อการท างาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาลาวเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น            

การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาลาว              
เพื่อการท างาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1236  ภาษาและวฒันธรรมฟิลปิปินส์      2-0-2 

   (Filipino Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 
2. สามารถน าภาษาฟิลิปิโนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาฟิลิปปินส์ในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 

2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ ระบบเสียง                     

และไวยากรณ์ภาษาฟิลิปิโน ปฏิบัติการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอักษร ค า วลี และประโยค              
ภาษาฟิลิปิโน การอ่านและเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวิตประจ าวนั และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ          
เพื่อพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1237  การสนทนาภาษาฟิลปิิโนเพ่ือการท างาน     2-0-2 

   (Filipino Conversation for Work)       

   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1236   ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาฟิลิปิโนส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาฟิลิปิโนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาฟิลิปิโนในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโนเพื่อการท างาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น 

การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 
ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโน            
เพื่อการท างาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1238  ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย      2-0-2 

   (Russian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 
2. สามารถน าภาษารัสเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษารัสเซียในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 

2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษารัสเซีย 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาความรู้ เ บ้ืองต้นเ ก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย  ระบบเสียง                        

และไวยากรณ์ภาษารัสเซีย ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร ค า วลี และประโยคภาษารัสเซีย 
การอ่านและเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวิตประจ าวนั และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะ
ภาษารัสเซีย 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1239  การสนทนาภาษารัสเซียเพ่ือการท างาน     2-0-2 

   (Russian Conversation for Work)       

   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1238   ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษารัสเซียส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษารัสเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษารัสเซียในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษารัสเซียเพื่อการท างาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ่ื้น     

การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 
ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษารัสเซีย           
เพื่อการท างาน 

 

  

53



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1240  ภาษาและวฒันธรรมเยอรมัน      2-0-2 

   (German Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจภาษา และวฒันธรรมเยอรมนั 
2. สามารถน าภาษาเยอรมนัไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเยอรมนัในชีวิตประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 

2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนลีสารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนั 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาความรู้เ บ้ืองต้นเ ก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน ระบบเสียง                       

และไวยากรณ์ภาษาเยอรมัน ปฏิบัติการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอักษร ค า วลี และประโยค
ภาษาเยอรมนั การอ่านและเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวิตประจ าวนั และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ        
เพื่อพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนั 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1241  การสนทนาภาษาเยอรมันเพ่ือการท างาน     2-0-2 

   (German Conversation for Work)       

   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1240   ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเยอรมนัส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาเยอรมนัไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเยอรมนัในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาเยอรมนัเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนัเพื่อการท างาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการสนทนาภาษาเยอรมันเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกับตนเอง               

และผู ้อ่ืน การให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ                
สินคา้และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษาเยอรมนัเพื่อการท างาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1242  ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส      2-0-2 

   (French Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 
2. สามารถน าภาษาฝร่ังเศสไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาฝร่ังเศสในชีวติประจ าวนั 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 

2. อ่านอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร ค า วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจ าวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศส 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาความรู้เ บ้ืองต้นเ ก่ียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมฝร่ังเศส ระบบเสียง                         

และไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศส ปฏิบัติการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอักษร ค า วลี และประโยค                  
ภาษาฝร่ังเศส การอ่านและเขียนข้อความ การสนทนาในชีวิตประจ าวนั และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ            
เพื่อพฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศส 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1243  การสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการท างาน     2-0-2 

   (French Conversation for Work)       

   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1242   ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาฝร่ังเศสส าหรับการท างาน 
2. สามารถน าภาษาฝร่ังเศสไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาฝร่ังเศสในการท างาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท างาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีท างาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การท างานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท างาน 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท างาน การถามตอบเก่ียวกับตนเอง              

และผู ้อ่ืน การให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท างาน การสนทนาเก่ียวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ            
สินคา้และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน ค าแนะน า การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะ
ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการท างาน 
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กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
 

30000-1301  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดล้อม   2-2-3 

   (Natural Resource, Energy and Environmental Management) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  
2. สามารถค านวณ ทดลอง แก้ปัญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์            

ในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม และงานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม นิเวศวิทยา แร่ธาตุ พลังงาน ปิโตรเลียม           

และผลิตภณัฑ์ สารเคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน            
การอนุรักษแ์ละการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษแ์ละการจดัการพลงังาน 

2. ค านวณขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติและพลงังานตามหลกัการและทฤษฎี 
3. ทดลอง ตรวจสอบ และแกปั้ญหาเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้มตามกระบวนการ           

ทางวทิยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองการจดัการทรัพยากรธรรมชาติพลงังานและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม เก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อม นิเวศวิทยา แร่ธาตุ พลังงาน ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ สารเคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบ                     
จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน การอนุรักษ์และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์          
และการจดัการพลงังาน และส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 
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30000-1302  การวจัิยเบ้ืองต้น        2-2-3 

   (Introduction to Research) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจขั้นตอนและวธีิการด าเนินการวจิยัเบ้ืองตน้ 

2. สามารถเขียนโครงร่างการวจิยั วางแผนด าเนินการวจิยั วเิคราะห์ขอ้มูล สรุปและเขียนรายงานการวจิยั 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการวจิยัและและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานวจิยั 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัขั้นตอนและวธีิด าเนินการวจิยัเบ้ืองตน้ 

2. เขียนโครงร่างการวจิยั 
3. วางแผนการด าเนินการวจิยั 
4. รวบรวม วเิคราะห์ และแปลผลขอ้มูล 
5. สรุปผลการวจิยั 
6. เขียนรายงานการวจิยั 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจยัเบ้ืองต้น เก่ียวกับความหมายและความส าคัญ              

ของการวิจยั ประเภทของงานวิจยั การเลือกหัวขอ้ ก าหนดวตัถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจยั การก าหนด
สมมติฐาน การเขียนโครงร่างการวิจยั สถิติการวิจยั การสร้างเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูล การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล การสรุปผลการวจิยัและการเขียนรายงานการวจิยั 
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30000-1303  วทิยาศาสตร์งานไฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส์ และการส่ือสาร   2-2-3 

   (Science for Electrical, Electronic and Communication Works) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการและการประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร์ในงานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการส่ือสาร 

2. สามารถค านวณ ทดลอง แกปั้ญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยกุตใ์ชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ในงานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการส่ือสาร 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวทิยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการส่ือสาร และกิจนิสัยท่ีดีในงานอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัเวกเตอร์ แรง และสมดุลของแรง คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี และไฟฟ้าเคมี 
2. ค านวณข้อมูลเก่ียวกับเวกเตอร์ แรง คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า สารละลาย                                

ตามหลกัการและทฤษฎี 

3. ทดลอง ตรวจสอบ และแกปั้ญหา เก่ียวกบัแรงและสมดุลของแรง คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า สารละลาย 
ปฏิกิริยาเคมี และไฟฟ้าเคมี ตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองวทิยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการส่ือสารในงานอาชีพ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัวทิยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการส่ือสาร เก่ียวกบัเวกเตอร์ แรงและสมดุล

ของแรง คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี และไฟฟ้าเคมี และการประยุกต์ใช้ 
ในงานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
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30000-1304  วทิยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลติ     2-2-3 

   (Science for Mechanical and Production Works) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการและการประยกุตใ์ชว้ิทยาศาสตร์ในงานเคร่ืองกลและการผลิต 

2. สามารถค านวณ ทดลอง แกปั้ญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยกุตใ์ชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ในงานเคร่ืองกล และการผลิต 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวทิยาศาสตร์งานเคร่ืองกล และการผลิต และกิจนิสัยท่ีดีในงานอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การเคล่ือนท่ี โมเมนต์และทอร์ก โมเมนตมั 

สมบติัของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ปริมาณ สารสัมพนัธ์ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน 
ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ์ 

2. ค านวณขอ้มูลเก่ียวกบัเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การเคล่ือนท่ี โมเมนต์และทอร์กโมเมนตมั 
สมบติัของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ปริมาณสารสัมพนัธ์ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน           

ตามหลกัการและทฤษฎี 

3. ทดลอง ตรวจสอบ และแกปั้ญหา เก่ียวกบัแรงและสมดุลของแรง การเคล่ือนท่ี โมเมนต์ และทอร์ก 
โมเมนตมั สมบติัของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ปริมาณสารสัมพนัธ์ ความร้อน และการถ่ายโอน            

ความร้อน ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ ์ตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองวทิยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลิตในงานอาชีพ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัวิทยาศาสตร์งานเคร่ืองกลและการผลิตเก่ียวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง                

การเคล่ือนท่ี โมเมนตแ์ละทอร์ก โมเมนตมั สมบติัของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ปริมาณสารสัมพนัธ์ ความร้อน
และการถ่ายโอนความร้อน ปิโตรเลียม และผลิตภณัฑ ์และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
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30000-1305  วทิยาศาสตร์เทคโนโลยยีาง      2-2-3 

   (Science for Rubber Technology) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการและการประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร์ในเทคโนโลยยีาง 

2. สามารถค านวณ ทดลอง แกปั้ญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยกุตใ์ชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ในงานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวทิยาศาสตร์เทคโนโลยยีาง และกิจนิสัยท่ีดีในงานอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัแรงและสมดุลของแรง สมบติัของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ความร้อน และการ

ถ่ายโอนความร้อน ปริมาณสารสัมพนัธ์ สารละลาย ยางและผลิตภณัฑ์ สารเคมีในอุตสาหกรรมยาง 
พอลิเมอร์และผลิตภณัฑ ์

2. ค านวณขอ้มูลเก่ียวกบั แรงและสมดุลของแรง สมบติัของแขง็ ของเหลวและแก๊ส ความร้อน และการ
ถ่ายโอนความร้อน ปริมาณสารสัมพนัธ์ สารละลาย ตามหลกัการและทฤษฎี 

3. ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ปัญหา เก่ียวกับแรงและสมดุลของแรง สมบัติของแข็ง ของเหลว                 
และแก๊ส ความร้อน และการถ่ายโอนความร้อน ปริมาณสารสัมพนัธ์ สารละลาย ยางและผลิตภณัฑ์ 
สารเคมีในอุตสาหกรรมยาง พอลิเมอร์และผลิตภณัฑ ์ตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองวทิยาศาสตร์เทคโนโลยยีางในงานอาชีพ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัวิทยาศาสตร์เทคโนโลยียางเก่ียวกบัแรงและสมดุลของแรง สมบติัของแข็ง ของเหลว

และแก๊ส ความร้อน และการถ่ายโอนความร้อน ปริมาณสารสัมพนัธ์ สารละลาย ยางและผลิตภณัฑ์ สารเคมี          
ในอุตสาหกรรมยาง พอลิเมอร์และผลิตภณัฑ์ และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1306  วทิยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน    2-2-3 

   (Science for Construction and Interior Design) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการและการประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร์ในงานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 

2. สามารถค านวณ ทดลอง แกปั้ญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยกุตใ์ชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ในงานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวทิยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน และกิจนิสัยท่ีดีในงานอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การเคล่ือนท่ี งานและพลงังาน โมเมนตมั 

สมบติัของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ความร้อน และการถ่ายโอนความร้อน ปริมาณสารสัมพนัธ์ 
สารละลาย พอลิเมอร์และผลิตภณัฑ์ 

2. ค านวณขอ้มูลเก่ียวกบัเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การเคล่ือนท่ี งานและพลงังาน โมเมนตมั 
สมบัติของแข็ง ของเหลวและแก๊ส การถ่ายโอนความร้อน  ปริมาณสารสัมพนัธ์ สารละลาย            
ตามหลกัการและทฤษฎี 

3. ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ปัญหา เก่ียวกับ เวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การเคล่ือนท่ี  งาน           

และพลงังาน โมเมนตมั สมบติัของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ความร้อน และการถ่ายโอนความร้อน 
ปริมาณสารสัมพนัธ์ สารละลาย พอลิเมอร์และผลิตภณัฑ ์ตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองวทิยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายในในงานอาชีพ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัวิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายในเก่ียวกบัเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง 

การเคล่ือนท่ี งานและพลังงาน โมเมนตมั สมบติัของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ความร้อน และการถ่ายโอน      
ความร้อน ปริมาณสารสัมพนัธ์ สารละลาย พอลิเมอร์และผลิตภณัฑ์ และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1307  วทิยาศาสตร์เทคโนโลยส่ิีงทอ      2-2-3 

   (Science for Textile Technology) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการและการประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร์ในเทคโนโลยส่ิีงทอ 

2. สามารถค านวณ ทดลอง แกปั้ญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยกุตใ์ชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ในงานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวทิยาศาสตร์เทคโนโลยส่ิีงทอ และกิจนิสัยท่ีดีในงานอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบั สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี พอลิเมอร์ เส้นใย นาโนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม

เส้นใย สมบติัของเส้นใย สียอ้ม สารเคมีในกระบวนการผลิตผา้ การถนอมรักษาเส้นใย และการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มในอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

2. ค านวณขอ้มูลเก่ียวกบัสารละลาย ปฏิกิริยาเคมี ตามหลกัการและทฤษฎี 

3. ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ปัญหา เ ก่ียวกับ สารละลาย ปฏิกิ ริยา เคมี  พอลิ เมอร์ เ ส้นใย                                          

นาโนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเส้นใย สมบติัของเส้นใย สียอ้ม สารเคมีในกระบวนการผลิตผา้             
การถนอมรักษาเส้นใย และการจัดการส่ิงแวดล้อมในอุตสาหกรรมส่ิงทอตามกระบวนการ                
ทางวทิยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองวทิยาศาสตร์เทคโนโลยส่ิีงทอในงานอาชีพ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ส่ิงทอเก่ียวกับสารละลาย ปฏิกิ ริยาเคมี พอลิเมอร์                     

เส้นใยนาโนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเส้นใย สมบัติของเส้นใย  สียอ้ม สารเคมีในกระบวนการผลิตผา้           
การถนอมรักษาเส้นใย และการจดัการส่ิงแวดลอ้มในอุตสาหกรรมเคมีส่ิงทอ และการประยุกตใ์ช้ในงานอาชีพ          
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1308  วทิยาศาสตร์งานธุรกจิและบริการ      2-2-3 

   (Science for Business and Services) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการและการประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร์ในงานธุรกิจและบริการ 
2. สามารถค านวณ ทดลอง แกปั้ญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยกุตใ์ชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์

ในงานอาชีพธุรกิจและบริการ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวทิยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ และกิจนิสัยท่ีดีในงานอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัไฟฟ้า เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นและส านกังาน การใชพ้ลงังานเพื่อการขนส่ง 

การอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมีท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั                 

และส านกังาน สารสังเคราะห์และผลิตภณัฑ์ 
2. ค านวณขอ้มูลเก่ียวกบัไฟฟ้า เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นและส านกังาน สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี 

ตามหลกัการและทฤษฎี 

3. ทดลอง ตรวจสอบ และแกปั้ญหา เก่ียวกบัสารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมีท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั
ตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองวทิยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการในงานอาชีพ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการเก่ียวกับไฟฟ้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน               

และส านกังาน สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมีในชีวิตประจ าวนัและส านกังาน สารสังเคราะห์และผลิตภณัฑ์ 
การใชพ้ลงังานเพื่อการขนส่ง การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1309  วทิยาศาสตร์งานศิลปะและงานออกแบบ     2-2-3 

   (Science for Arts and Design) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการและการประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร์ในงานศิลปะและงานออกแบบ 

2. สามารถค านวณ ทดลอง แกปั้ญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยกุตใ์ชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ในงานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวทิยาศาสตร์งานศิลปะและงานออกแบบ และกิจนิสัยท่ีดีในงานอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับ แสงและการมองเห็น การผสมแสงสี สารสีและการผสมสารสี เสียง                  

และการได้ยิน สารเคมีท่ีใช้ในงานศิลปะ ความร้อน และการถ่ายโอนความร้อน การจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มจากงานศิลปะ 

2. ค านวณข้อมูลเก่ียวกับแสงและการมองเห็น เสียงและการได้ยิน ความร้อนและการถ่ายโอน                      

ความร้อนตามหลกัการและทฤษฎี 

3. ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ปัญหา เ ก่ียวกับ แสงและการมองเห็น การผสมแสงสี สารสี                       
และการผสมสารสี เสียงและการได้ยิน ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน ตามกระบวนการ                 
ทางวทิยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองวทิยาศาสตร์งานศิลปะและงานออกแบบในงานอาชีพ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัวิทยาศาสตร์งานศิลปะและการออกแบบเก่ียวกบัแสงและการมองเห็น การผสมแสงสี 

สารสี และการผสมสารสี เสียงและการไดย้ิน สารเคมีท่ีใชใ้นงานศิลปะ ความร้อนและการถ่ายโอน ความร้อน 
การจดัการส่ิงแวดลอ้มจากงานศิลปะและงานออกแบบ และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1310  วทิยาศาสตร์งานเคร่ืองประดับอญัมณี     2-2-3 

   (Science for Jewelry) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการและการประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร์ในงานเคร่ืองประดบัอญัมณี 

2. สามารถค านวณ ทดลอง แก้ปัญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกต์ใช้  กระบวนการ                          
ทางวทิยาศาสตร์ในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวทิยาศาสตร์งานเคร่ืองประดบัอญัมณี และกิจนิสัยท่ีดีในงานอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้ณีเก่ียวกบั แร่ธาตุและโลหะมีค่า แร่อญัมณี แสงและสมบติัของแสง โพลาไรเซชัน            

ของแสง พาราฟินและไข ซิลิโคน ว ัสดุและสารเคมีท่ีใช้ในงานเคร่ืองประดับและอัญมณี                  
การชุบโลหะ การจดัการส่ิงแวดลอ้มจากงานเคร่ืองประดบัอญัมณี 

2. ค านวณข้อมูลเก่ียวกับแสงและสมบติัของแสง ค่าน ้ าหนักของอญัมณี อตัราส่วนผสมโลหะมีค่า         
ตามหลกัการและทฤษฎี 

3. ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ปัญหา เก่ียวกับแร่ธาตุ แร่อัญมณี สมบัติทางภายภาพและทางเคมี           
ของโลหะมีค่าและอัญมณี แสงและสมบัติของแสง โพลาไรเซชันของแสง ตามกระบวนการ          
ทางวทิยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองวทิยาศาสตร์งานเคร่ืองประดบัอญัมณีในงานอาชีพ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติวิทยาศาสตร์งานเคร่ืองประดับอัญมณีเก่ียวกับแร่ธาตุและโลหะมีค่า แร่อัญมณี           

แสงและสมบัติของแสง โพลาไรเซชันของแสง พาราฟินและไข ซิลิโคน วสัดุและสารเคมีท่ีใช้ในงาน
เคร่ืองประดบั และอญัมณี การชุบโลหะ การจดัการส่ิงแวดลอ้มจากงานเคร่ืองประดบัอญัมณีและการประยกุตใ์ช้
ในงานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1311  วทิยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ     2-2-3 

   (Science for Food and Nutrition) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการและการประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร์ในงานอาหารและโภชนาการ 

2. สามารถค านวณ ทดลอง แกปั้ญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยกุตใ์ชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวทิยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ และกิจนิสัยท่ีดีในงานอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา  
1. แสดงความรู้เก่ียวกบั ปฏิกิริยาเคมี สารอินทรีย์ท่ีมีหมู่ฟังก์ชัน สารชีวโมเลกุล ชีวเคมีในร่างกาย 

สารเคมีและจุลินทรียใ์นอุตสาหกรรมอาหาร สารอาหารและภาวะโภชนาการ 

2. ค านวณข้อมูลเก่ียวกับปฏิกิริยาเคมี กระบวนการชีวเคมีในร่างกาย สารเคมีและจุลินทรีย์                              
ในอุตสาหกรรมอาหารตามหลกัการและทฤษฎี 

3. ทดลอง ตรวจสอบ และแกปั้ญหา เก่ียวกบัปฏิกิริยาเคมี สารอินทรียท่ี์มีหมู่ฟังก์ชนั สารชีวโมเลกุล 
สารเคมีและจุลินทรียใ์นอุตสาหกรรมอาหาร สารอาหารและภาวะโภชนาการ ตามกระบวนการ               

ทางวทิยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองวทิยาศาสตร์งานอาหารและโภชนาการในงานอาชีพ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการเก่ียวกบัปฏิกิริยาเคมี สารอินทรียท่ี์มีหมู่ฟังก์ชัน 

สารชีวโมเลกุล ชีวเคมีในร่างกาย สารเคมีและจุลินทรียใ์นอุตสาหกรรมอาหาร สารอาหาร และภาวะโภชนาการ 
และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
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30000-1312  วทิยาศาสตร์เทคโนโลยกีารเกษตรและประมง    2-2-3 

   (Science for Agricultural and Fishery Technology) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการและการประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร์ในเทคโนโลยกีารเกษตรและประมง 
2. สามารถค านวณ ทดลอง แกปั้ญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยกุตใ์ชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์

ในงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อวทิยาศาสตร์เทคโนโลยกีารเกษตรและประมง และกิจนิสัยท่ีดีในงานอาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสารและสมบติัของสาร สารละลาย กรด-เบส เกลือ สารชีวโมเลกุล สารเคมี           

ทางการเกษตรและประมง ชีวเคมีในระบบต่าง ๆ การเจริญเติบโต การสืบพนัธ์ุและการปรับปรุง
พนัธ์ุของส่ิงมีชีวติ 

2. ค านวณข้อมูลเก่ียวกับสารและสมบัติของสาร สารละลาย กรด-เบส เกลือ การเจริญเติบโต                 
ของส่ิงมีชีวติตามหลกัการและทฤษฎี 

3. ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ปัญหา เก่ียวกับสารและสมบติัของสาร สารละลาย กรด-เบส เกลือ         
สารชีวโมเลกุล สารเคมีทางการเกษตรและประมง ชีวเคมีในระบบต่างๆ การเจริญเติบโต                  
การสืบพนัธ์ุและการปรับปรุงพนัธ์ุของส่ิงมีชีวติตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองวทิยาศาสตร์เทคโนโลยกีารเกษตรและประมงในงานอาชีพ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรและประมงเก่ียวกับสารและสมบัติของสาร 

สารละลาย กรด-เบส เกลือ สารชีวโมเลกุล สารเคมีทางการเกษตรและประมง ชีวเคมีในระบบต่าง ๆ                  
การเจริญเติบโต การสืบพนัธ์ุและการปรับปรุงพนัธ์ุของส่ิงมีชีวติ และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
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30000-1313  ฟิสิกส์การเดินเรือ 1       2-2-3 

   (Physics for Navigation 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการของฟิสิกส์การเดินเรือเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีของวตัถุ การชนและการดล แรง งาน 

ก าลงั พลงังานกล การขบัเคล่ือน เคร่ืองจกัรกล กลศาสตร์ของไหล ความร้อน คล่ืน เสียง และแสง 
2. สามารถค านวณ ทดลอง แกปั้ญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยกุตใ์ชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์

ในงานการเดินเรือ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อฟิสิกส์การเดินเรือ และกิจนิสัยท่ีดีในงานอาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัปริมาณและสมการการเคล่ือนท่ีของวตัถุ การชนและการดล แรงและสมดุล  

ของแรง งาน ก าลงั และพลงังานกล การขบัเคล่ือน เคร่ืองจกัรกล กลศาสตร์ของไหล ความร้อน            
และการถ่ายโอนความร้อน คล่ืน เสียง และแสง 

2. ค านวณขอ้มูลเก่ียวกบัปริมาณและสมการการเคล่ือนท่ีของวตัถุ การชนและการดล แรง และสมดุล
ของแรง งาน ก าลงั และพลงังานกล การขบัเคล่ือน เคร่ืองจกัรกล กลศาสตร์ของไหล ความร้อน            
และการถ่ายโอนความร้อน คล่ืน เสียง และแสง 

3. ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ปัญหา เก่ียวกับปริมาณและสมการการเคล่ือนท่ีของวตัถุ การชน                
และการดล แรงและสมดุลของแรง งาน ก าลัง และพลังงานกล การขับเคล่ือน เคร่ืองจักรกล 
กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน คล่ืน เสียง และแสง ตามกระบวนการ                      
ทางวทิยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองฟิสิกส์เพื่อการเดินเรือในงานอาชีพ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัฟิสิกส์การเดินเรือเก่ียวกับแรงและสมดุลของแรง ปริมาณและสมการการเคล่ือนท่ี          

ของวตัถุ การชนและการดล งาน ก าลงั และพลงังานกล การขบัเคล่ือน เคร่ืองจกัรกล กลศาสตร์ของไหล ความร้อน
และการถ่ายโอนความร้อน คล่ืน เสียง และแสง และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
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30000-1314  ฟิสิกส์การเดินเรือ 2       2-2-3 

   (Physics for Navigation 2) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลักการของฟิสิกส์การเดินเรือเก่ียวกบัสนามแม่เหล็ก ความปลอดภยั กระแสและวงจรไฟฟ้า 

มอเตอร์และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้า อุปกรณ์ส่งจ่ายและป้องกนัระบบไฟฟ้า แหล่งจ่ายพลงังาน 
เคร่ืองมือวดัอิเล็กทรอนิกส์ สารก่ึงตวัน า วงจรดิจิตอล คล่ืนเสียง คล่ืนไมโครเวฟ และคล่ืนวทิย ุ

2. สามารถค านวณ ทดลอง แกปั้ญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยกุตใ์ชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ในงานการเดินเรือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อฟิสิกส์การเดินเรือและกิจนิสัยท่ีดีในงานอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสนามแม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้า ความปลอดภยั เก่ียวกบังานไฟฟ้า หลกัการไฟฟ้า

เบ้ืองตน้ กระแสและวงจรไฟฟ้า มอเตอร์และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า แรงดนั และกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ส่งจ่าย
และป้องกนัระบบไฟฟ้า แหล่งจ่ายพลงังาน เคร่ืองมือวดัอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัไฟฟ้า 
สารก่ึงตวัน า วงจรไฟฟ้ารวม วงจรดิจิตอล คล่ืนเสียง คล่ืนไมโครเวฟและคล่ืนวทิยุ 

2. ค านวณข้อมูล เ ก่ียวกับสนามแม่ เหล็ก  แม่ เหล็กไฟฟ้า  กระแสและวงจรไฟฟ้า มอเตอร์                          
และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า แรงดนัและกระแสไฟฟ้า แหล่งจ่ายพลงังาน เคร่ืองมือวดั วงจรไฟฟ้ารวม 
วงจรดิจิตอล เสียง คล่ืนไมโครเวฟ ตามหลกัการและทฤษฎี 

3. ทดลอง ตรวจสอบ และแกปั้ญหา เก่ียวกบัสนามแม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้า กระแส และวงจรไฟฟ้า มอเตอร์
และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า แรงดันและกระแสไฟฟ้า แหล่งจ่ายพลังงาน เคร่ืองมือวดัวงจรไฟฟ้ารวม                    
วงจรดิจิตอล คล่ืนเสียง คล่ืนไมโครเวฟ และคล่ืนวทิยตุามกระบวนการ ทางวทิยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองฟิสิกส์เพื่อการเดินเรือในงานอาชีพ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัฟิสิกส์การเดินเรือ เก่ียวกบัหลกัการไฟฟ้าเบ้ืองตน้ แรงดนัและกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า 

อุปกรณ์สั่งจ่ายและป้องกนัระบบไฟฟ้า แหล่งจ่ายพลงังาน สนามแม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้า มอเตอร์และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
เคร่ืองมือวดัอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัไฟฟ้า สารก่ึงตวัน า คล่ืนเสียง คล่ืนไมโครเวฟและคล่ืนวิทยุ            
และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
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30000-1315  ฟิสิกส์และเคมีเพ่ือกจิการการบิน      2-2-3 
   (Physics and Chemistry for Aviation) 
 

Course Objectives 
1. The trainees will receive instructions on pertinent information on aviation physics. 
2. The trainees will be able to identify and explain how the conditions relate to the scientific principles 

of Physics. 
3. The trainees will display a good understanding of principles and also displaying some understanding 

of the context of practical applications. 
 

Course Competencies 
1. Perform precision measurements. 
2. Use and understand the principles of simple machines; Sound, fluid, and heat dynamics, basic 

aerodynamics, aircraft structures, and theory of flight. 
3. Inspect, identify, remove and treat aircraft corrosion and perform aircraft cleaning. 
4. Identify and select cleaning materials. 
5. Perform basic heat-treating processes. 
6. Identify and select appropriate non-destructive testing methods.  
7. Perform dye penetrate, ultrasonic and eddy current and magnetic participle inspections. 

 

Course Description 
Fundamentals of Aviation Physics and Chemistry, Cleaning and Corrosion Control, Materials                

and Processes, non-destructive testing and precision measurement techniques. Basic concepts of matter,                    

the principles of simple machines, statics, dynamics, motion fluid dynamics, heat and sound, optics (light)               

and wave motion of physics. Nature of matter: the chemical elements, solutions and solvents, hardness                

and ductility. 
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กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ 
30000-1401  คณติศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ     3-0-3 

   (Mathematics and Statistics for Careers) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจสถิติพื้นฐาน ตรรกศาสตร์ และก าหนดการเชิงเส้น 

2. สามารถน าความรู้เก่ียวกับสถิติพื้นฐาน ตรรกศาสตร์ และก าหนดการเชิงเส้นไปประยุกต์ใช้                
ในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ใชค้่ากลาง และการวดัการกระจายตามลกัษณะของขอ้มูล 
2. ใชค้่ามาตรฐานในการเปรียบเทียบขอ้มูล 
3. ประยกุตต์รรกศาสตร์ในการใหเ้หตุผลจากสถานการณ์ท่ีก าหนด 
4. ประยกุตก์ าหนดการเชิงเส้นในงานอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัสถิติพื้นฐาน ตรรกศาสตร์ และก าหนดการ           

เชิงเส้น และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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30000-1402  คณติศาสตร์เพ่ือพฒันาทกัษะการคิด     3-0-3 

   (Mathematics for Thinking Skills Development) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

2. สามารถน าความรู้เก่ียวกบัทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 
2. ใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 
3. ส่ือสารส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอขอ้มูลในงานอาชีพ 
4. เช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 
5. ประยกุตค์วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกับการฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกับ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะ                   

การให้เหตุผล ทกัษะในการส่ือสารและส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ ทกัษะในการเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ          
ทางคณิตศาสตร์ และทกัษะการคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1403  สถิติและการวางแผนการทดลอง      3-0-3 

   (Statistics and Experimental Design) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจสถิติพื้นฐาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ ความแปรปรวน การใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูล และการวางแผนการทดลอง 

2. สามารถน าความรู้เก่ียวกับ สถิติพื้นฐาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์                          
ความแปรปรวน การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล และการวางแผนการทดลอง           
ไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ใชค้่ากลางและการวดัการกระจายตามลกัษณะของขอ้มูล 
2. ประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากร 
3. ทดสอบค่าเฉล่ียของประชากร 
4. วเิคราะห์ความแปรปรวนของประชากร 
5. ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีก าหนด 
6. ประยกุตก์ารวางแผนการทดลองในงานอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบั สถิติพื้นฐาน การประมาณค่า การทดสอบ

สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล และการวางแผน          
การทดลอง และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1404  แคลคูลสั 1        3-0-3 

   (Calculus 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจความคิดรวบยอดเก่ียวกบัทฤษฏีบททวินามเศษส่วนย่อย ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชนั

อนุพนัธ์ฟังก์ชนัพีชคณิตอนุพนัธ์ฟังก์ชนัอดิศยัการประยุกต์ของอนุพนัธ์อินทิกรัลฟังก์ชนัพีชคณิต
อินทิกรัลฟังกช์นัอดิศยัและอินทิกรัลจ ากดัเขต 

2. สามารถน าความรู้เร่ืองทฤษฏีบททวินามเศษส่วนย่อย ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชนัอนุพนัธ์
ของฟังกช์นัอินทิกรัลของฟังกช์นัและอินทิกรัลจ ากดัเขตไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ด าเนินการเก่ียวกบัการกระจายทวนิาม และเศษส่วนยอ่ย 
2. ด าเนินการเก่ียวกบัลิมิต และตรวจสอบความต่อเน่ือง และอตัราการเปล่ียนแปลงของฟังกช์นั 
3. ด าเนินการเก่ียวกบัอนุพนัธ์ของฟังกช์นัพีชคณิต และฟังกช์นัอดิศยั 
4. ด าเนินการเก่ียวกบัอนุพนัธ์อนัดบัสูง และประยกุตอ์นุพนัธ์ในงานอาชีพ 
5. ด าเนินการเก่ียวกบัอินทิกรัลฟังกช์นัพีชคณิตและฟังกช์นัอดิศยั 
6. ด าเนินการเก่ียวกบัอินทิกรัลจ ากดัเขต และประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและฝึกทักษะการคิดค านวณ และการแก้ปัญหาเก่ียวกับทฤษฏีบททวินามเศษส่วนย่อย ลิมิต       

และความต่อเน่ืองของฟังก์ชนัอนุพนัธ์ ฟังก์ชนัพีชคณิต และฟังก์ชนัอดิศยัการประยุกตข์องอนุพนัธ์อินทิกรัล
ฟังกช์นัพีชคณิตและฟังกช์นัอดิศยัอินทิกรัลจ ากดัเขตและการประยกุต ์และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

  

76



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1405  แคลคูลสั 2        3-0-3 
   (Calculus 2) 
   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1404   แคลคูลสั 1 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เข้าใจความคิดรวบยอดเก่ียวกับเทคนิคการอินทิเกรตอินทิกรัลไม่ตรงแบบเรขาคณิตวิเคราะห์                

ในปริภูมิสามมิติ ฟังกช์นัหลายตวัแปร ลิมิต และความต่อเน่ืองของฟังกช์นัหลายตวัแปร การหาอนุพนัธ์
ยอ่ยและอินทิกรัลหลายชั้น 

2. สามารถน าความรู้เร่ืองเทคนิคอินทิเกรตอินทิกรัลไม่ตรงแบบเรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิสามมิติ 
ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิต และความต่อเน่ืองของฟังก์ชันหลายตัวแปร การหาอนุพันธ์ย่อย                     
และอินทิกรัลหลายชั้นไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ด าเนินการเก่ียวกบัเทคนิคการอินทิเกรต และอินทิกรัลไม่ตรงแบบ 
2. ด าเนินการเก่ียวกบัระบบพิกดัฉากในปริภูมิสามมิติ 
3. ด าเนินการเก่ียวกบัฟังกช์นัหลายตวัแปร ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังกช์นัหลายตวัแปร 
4. ด าเนินการเก่ียวกบัอนุพนัธ์ยอ่ยของฟังกช์นัหลายตวัแปร และประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
5. ด าเนินการเก่ียวกบัอินทิกรัลหลายชั้น และประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและฝึกทกัษะการคิดค านวณ และการแกปั้ญหาเก่ียวกบัเทคนิคการอินทิเกรทอินทิกรัลไม่ตรงแบบ

เลขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชันหลายตวัแปร ลิมิต และความต่อเน่ืองของฟังก์ชันหลายตวัแปร        
การหาอนุพนัธ์ยอ่ย อินทิกรัลหลายชั้น และการประยกุต ์และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1406  แคลคูลสั 3        3-0-3 
   (Calculus 3) 
   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1405   แคลคูลสั 2 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เข้าใจความคิดรวบยอดเก่ียวกับล าดับ อนุกรมสมการเชิงอนุพนัธ์ เชิงเส้นอันดับหน่ึง สมการ           

เชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบั n และการแปลงลาปลาซ 
2. สามารถน าความรู้เร่ืองล าดบั อนุกรมสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหน่ึงสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้น

อนัดบั n และการแปลงลาปลาซไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ด าเนินการเก่ียวกบัล าดบั 
2. ด าเนินการเก่ียวกบัอนุกรม 
3. ด าเนินการเก่ียวกบัสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหน่ึงและอนัดบั n 
4. ด าเนินการเก่ียวกบัการแปลงลาปลาซ 
5. ประยกุตส์มการเชิงอนุพนัธ์ในงานอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและฝึกทกัษะการคิดค านวณ และการแกปั้ญหาเก่ียวกบัล าดบั อนุกรม สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้น

อนัดบัหน่ึง สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบั n การแปลงลาปลาซ และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1407  คณติศาสตร์อุตสาหกรรม       3-0-3 

   (Industrial Mathematics) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ เส้นตรง ภาคตดักรวย ฟังก์ชันพีชคณิต              

และฟังกช์นัอดิศยั 
2. สามารถด าเนินการเก่ียวกบัเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต ์เส้นตรง ภาคตดักรวย ฟังก์ชนัพีชคณิต ฟังก์ชนั

อดิศยั และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ด าเนินการเก่ียวกบัเมทริกซ์ และอินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์จากเง่ือนไขท่ีก าหนด 
2. หาค่าดีเทอร์มิแนนตข์องเมทริกซ์จากเง่ือนไขท่ีก าหนด 
3. ประยกุตก์ารแกร้ะบบสมการเชิงเส้นโดยใชเ้มทริกซ์และดีเทอร์มิแนนตใ์นงานอาชีพ 
4. ค านวณหาระยะทาง จุดก่ึงกลาง และความชนัของเส้นตรงจากเง่ือนไขท่ีก าหนด 
5. สร้างสมการเส้นตรงในรูปทัว่ไป และประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
6. สร้างสมการ เขียนกราฟ และวเิคราะห์หาส่วนประกอบของภาคตดักรวยจากสมการท่ีก าหนด 
7. ด าเนินการเก่ียวกบัฟังกช์นัพีชคณิต และฟังกช์นัอดิศยัจากเง่ือนไขท่ีก าหนด 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกับเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ภาคตัดกรวย                 

ฟังกช์นัพีชคณิต และฟังกช์นัอดิศยั และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1408  คณติศาสตร์ธุรกจิและบริการ      3-0-3 

   (Mathematics for Business and Service) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เข้าใจความคิดรวบยอดเก่ียวกับตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ก าหนดการเชิงเส้น                

และความน่าจะเป็น 
2. สามารถด าเนินการเก่ียวกบัตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต ์ก าหนดการเชิงเส้น ความน่าจะเป็น 

และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ประยกุตต์รรกศาสตร์ในการใหเ้หตุผลจากสถานการณ์ท่ีก าหนด 
2. ด าเนินการเก่ียวกบัเมทริกซ์จากเง่ือนไขท่ีก าหนด 
3. ค านวณค่าดีเทอร์มิแนนตข์องเมทริกซ์จากเง่ือนไขท่ีก าหนด 
4. ประยกุตก์ารแกร้ะบบสมการเชิงเส้นโดยใชดี้เทอร์มิแนนตใ์นงานอาชีพ 
5. ประยกุตก์ าหนดการเชิงเส้นในงานอาชีพ 
6. ค านวณค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีเป็นอิสระต่อกนัและแบบมีเง่ือนไข 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกับตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์  

ก าหนดการเชิงเส้น และความน่าจะเป็น และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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30000-1409  คณติศาสตร์เกษตรกรรม       3-0-3 

   (Agricultural Mathematics)       
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เข้าใจความคิดรวบยอดเก่ียวกับตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ก าหนดการเชิงเส้น                        

และความน่าจะเป็น 

2. สามารถด าเนินการเก่ียวกบัตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต ์ก าหนดการเชิงเส้น ความน่าจะเป็น 
และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. ประยกุตต์รรกศาสตร์ในการใหเ้หตุผลจากสถานการณ์ท่ีก าหนด 
2. ด าเนินการเก่ียวกบัเมทริกซ์จากเง่ือนไขท่ีก าหนด 
3. ค านวณค่าดีเทอร์มิแนนตข์องเมทริกซ์จากเง่ือนไขท่ีก าหนด 
4. ประยกุตก์ารแกร้ะบบสมการเชิงเส้นโดยใชดี้เทอร์มิแนนตใ์นงานอาชีพ 
5. ประยกุตก์ าหนดการเชิงเส้นในงานอาชีพ 
6. ค านวณค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีเป็นอิสระต่อกนัและแบบมีเง่ือนไข 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกับตรรกศาสตร์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์  

ก าหนดการเชิงเส้น และความน่าจะเป็น และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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30000-1410  คณติศาสตร์เพ่ือการเดินเรือ      3-0-3 
   (Mathematics for Navigation) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เข า้ ใจความค ิดรวบยอดเ กี ่ยวกบัทรงกลม รูปสาม เห ลี ่ยมบนทรงกลม ทรงกลมโลก                         

กฎของเนเปียร์ รูปสามเหล่ียมฟ้า การแกปั้ญหารูปสามเหล่ียมบนทรงกลม ตรีโกณมิติทรงกลม 
2. สามารถน าความรู้เก่ียวกับ ทรงกลม รูปสามเหล่ียมบนทรงกลม ทรงกลมโลก กฎของเนเปียร์                         

รูปสามเหล่ียมฟ้า การแก้ปัญหารูปสามเหล่ียมบนทรงกลม ตรีโกณมิติทรงกลมไปประยุกต์ใช้            
ในการเดินเรือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แก้ปัญหาทรงกลม รูปสามเหล่ียมบนทรงกลม ทรงกลมโลก กฎของเนเปียร์ รูปสามเหล่ียมฟ้า                  

จากเง่ือนไขท่ีก าหนด 
2. แกปั้ญหาตรีโกณมิติทรงกลม จากเง่ือนไขท่ีก าหนด 
3. ประยกุตส์ามเหล่ียมบนทรงกลมในการเดินเรือ 
4. ประยกุตต์รีโกณมิติทรงกลมในการเดินเรือ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับทรงกลม รูปสามเหล่ียมบนทรงกลม ทรงกลมโลก กฎของเนเปียร์                     

รูปสามเหลี่ยมฟ้า การแกป้ัญหารูปสามเหลี่ยมบนทรงกลม ตรีโกณมิติทรงกลม และการประย ุกตใ์ช้                 
ในการเดินเรือ 
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30000-1411  คณติศาสตร์เพ่ือการบิน       3-0-3 

   (Mathematics for Aviation) 
 

Course Objectives 

1. The trainees will study the principle of Arithmetic. 
2. The trainees will be able to identify and explain how the conditions relate to the mathematics 

calculations by using correct aviation nomenclature and mathematics. 
3. The trainees will display a good understanding of the principles and make required calculations 

quickly and accurately. 
 

Course Competencies 

1. Describe the basic principle of Mathematics. Methods of multiplication and division; fractions                
and decimals; factors and multiples; weights, measures and conversion factors. 

2. Extract roots and raise numbers to a given power. 
3. Determine areas and volumes of various geometrical shapes. 
4. Solve ratio, proportion, and percentage problems. 
5. Perform algebraic operations involving addition, subtraction, multiplication, and division                     

of positive and negative numbers. 
6. Perform trigonometrical relationships and use of tables. 

 

Course Description 
 Arithmetic, Algebra, Geometry, Trigonometry and Logarithms, electronic calculators for logarithmic 
and trigonometric applications. 
  
  

83



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
30000-1501  ชีวติกบัสังคมไทย       3-0-3 

   (Life and Thai Society) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัสังคม ศิลปวฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย 

2. สามารถวเิคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทย 

3. ตระหนกัและเห็นคุณค่าของศิลปวฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เ ก่ียวกับสังคม ว ัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย หลักธรรมาภิบาล หลักธรรม                     

ในการพฒันางาน พฒันาคนและสังคม สันติวฒันธรรม ความเป็นพลเมืองดี เศรษฐกิจพอเพียง 
ปัญหาการทุจริต และความร่วมมือกบัประเทศต่าง ๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และส่ิงแวดลอ้ม 

2. วเิคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทยกบัสังคมโลก  
3. ประยุกต์ใช้ความรู้เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม ศาสนธรรม วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย            

เศรษฐกิจพอเพียง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ปัญหาสังคม การด าเนินชีวิต                
ตามบทบาทหนา้ท่ีการเป็นพลเมืองดี 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกับสังคม การจัดระเบียบทางสังคม ศิลปวฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย            

หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมเพื่อพฒันาคน พัฒนางานและสังคม สันติวฒันธรรม ความเป็นพลเมืองดี             
เศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาการทุจริต ความร่วมกบัประเทศต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และส่ิงแวดลอ้ม                
เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทย และสังคมโลก 
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30000-1502  ศาสตร์พระราชา       3-0-3 
   (The King’s Philosophy) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวธีิการของศาสตร์พระราชา 
2. ประยกุตใ์ชศ้าสตร์พระราชาในชีวติประจ าวนัและการประกอบอาชีพ 
3. ตระหนกัถึงความส าคญัของสถาบนัพระมหากษตัริย ์

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวธีิการของศาสตร์พระราชา 

2. ใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวติ 

3. ประยกุตใ์ชศ้าสตร์พระราชาในชีวติประจ าวนัและการประกอบอาชีพ 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิ ธีการของศาสตร์พระราชา การประยุกต์               

ศาสตร์พระราชาในการด า เ นินชีวิต  หลักการทรงงาน และพระบรมราโชบาย/พระราชปณิธาน                               
ตามรอยดา้นการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
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30000-1503  การเมืองการปกครองของไทย      3-0-3 
   (Thai Politics and Administration) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เข้าใจวิวฒันาการการเมืองการปกครองของไทย สภาพปัญหาทางการเมือง ปัญหาการทุจริต            

แนวทางการแก้ไข และการพัฒนาประเทศ ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย                   
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

2. สามารถปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข ภายใตห้ลกัสุจริตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง การแกไ้ขปัญหาทางการเมือง 
ปัญหาการทุจริต และการพัฒนาประเทศ ตามหลัก การปกครองระบอบประชาธิปไตย                         
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกับวิวฒันาการการเมืองการปกครองไทย สภาพปัญหาทางการเมือง ปัญหา              

การทุจริต แนวทางการแกไ้ข และการพฒันาประเทศตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

2. มีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง การแกไ้ขปัญหาทางการเมือง ปัญหาการทุจริต และการพฒันา
ประเทศตามสิทธิ บทบาทหน้าท่ีอย่างสร้างสรรค์ตามแบบอย่างของพลเมืองท่ีดี ตามหลกัปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง และตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริย์          
ทรงเป็นประมุข 

3. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์             
ทรงเป็นประมุข ภายใตห้ลกัสุจริต และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัวิวฒันาการการเมืองการปกครองไทยสมยัสุโขทยั อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์                 

ถึงการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 การเมืองการปกครองไทยหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง          
พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบนั วิกฤตทางการเมืองและสังคม พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบนั การบริหารราชการแผน่ดิน นโยบาย
การบริหารประเทศของรัฐบาล พรรคการเมือง การเลือกตั้ง องคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ แนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี
ภายใตห้ลกัสุจริต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วกิฤตเศรษฐกิจ และปัญหา การทุจริต  

86



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
30000-1601  การพฒันาสุขภาพ       2-0-2 

  (Health Improvement) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเทคนิควธีิและทกัษะการพฒันาสุขภาพในการด ารงชีวติ 
2. สามารถปฏิบติังานภายใตส้ถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงและจดัการกบัปัญหา/ขอ้ขดัแยง้โดยสันติวธีิ 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลักการด าเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             

และเหมาะสมกบัการปฏิบติังานในอาชีพ 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัเทคนิควธีิและทกัษะการพฒันาสุขภาพในการด ารงชีวติ 
2. วเิคราะห์สภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีมีผลกระทบกบัสุขภาพของตนเอง 
3. พฒันาสมรรถภาพทางกายใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 
4. ปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
5.  แกปั้ญหา/ขอ้ขดัแยง้โดยสันติวธีิ 
6. ใชก้ระบวนการคิด วเิคราะห์และไตร่ตรองอยา่งเป็นระบบในการท างาน 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกับเทคนิควิธีและทักษะการพัฒนาสุขภาพ ส่ิงคุกคามสุขอนามัยในการด ารงชีวิต                 

และการท างาน การเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน สารเสพติด โภชนาการกบัการเกิดกลุ่มโรค NCD ปฏิบติัการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สิทธิและระบบการบริการสุขภาพ สุขภาพผู ้บริโภค           
ทกัษะการแกปั้ญหา/ขอ้ขดัแยง้อยา่งสันติวธีิ กระบวนการคิด วเิคราะห์ และไตร่ตรองอยา่งเป็นระบบ 
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30000-1602  การคิดอย่างเป็นระบบ       2-0-2 
   (Systematic Thinking) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพื้นฐานในการคิดอยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถคิดอย่างเป็นระบบในการจัดล าดับงาน การตัดสินใจ การจัดการกับความเ ส่ียง                      

และการแกปั้ญหา 
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยท่ีดีในการด าเนินชีวติ และประกอบอาชีพดว้ยความรอบคอบ และมีเหตุผล 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพื้นฐานในการคิดอยา่งเป็นระบบ 
2. ประเมินสถานการณ์และวเิคราะห์ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยา่งเป็นระบบ 
3. วเิคราะห์การตดัสินใจและผลท่ีตามมา 
4. ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการคิดอยา่งเป็นระบบในการแกปั้ญหา 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพื้นฐานในการคิดอย่างเป็นระบบ ประเภทและวตัถุประสงค์

ของค าถามท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูล ขั้นตอนและแนวคิดของกระบวนการประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์
การตัดสินใจปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม การะบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
กระบวนการสืบคน้ กระบวนการมีส่วนร่วม และการตั้งค  าถาม 
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30000–1603  สุขภาวะกายและจิต       2-0-2 
   (Healthy Body and Mind) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนนัทนาการท่ีส่งเสริมสุขภาวะกายและจิต 
2. สามารถใช้กิจกรรมทางพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อพฒันาทักษะชีวิตและสุขภาพ          

ของตนเอง 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลกัการด าเนินชีวติตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนนัทนาการท่ีส่งเสริมสุขภาวะกายและจิต 
2. เลือกกิจกรรมพฒันาทกัษะชีวติและสุขภาพเหมาะสมกบัตนเอง 
3. พฒันาสมรรถภาพทางกายใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 
4. ปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
5. เป็นผูน้ าและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพท่ีสัมพนัธ์กบัชุมชน 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับหลักการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการ การเลือกกิจกรรม                  

พฒันาทักษะชีวิตและสุขภาพ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับครอบครัว เพื่อนและสังคม 
ส่ิงแวดล้อมท่ี เ ก่ียวข้องกับสุขภาพ กระบวนการเ รียนรู้ เ ร่ืองเพศ สารเสพติด อุบัติภัย  โภชนาการ                               
กับการเกิดกลุ่มโรค NCD สุขภาพผูบ้ริโภค การปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการจัดกิจกรรม          
เพื่อส่งเสริมสุขภาพท่ีสัมพนัธ์กบัชุมชน  
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30000-1604  คุณภาพชีวติเพ่ือการท างาน      2-0-2 
   (Quality of Life at Work) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยั สุขอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในการท างาน และความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
2. สามารถจดัการปัญหาโดยสันติวธีิและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลกัการด าเนินชีวิตสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัปัจจยั สุขอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 
2. วเิคราะห์ความตอ้งการของตนเองเพื่อวางเป้าหมายชีวติ 
3. มีทกัษะการเป็นผูน้ า  
4. จดัการกบัปัญหา/ขอ้ขดัแยง้โดยสันติวธีิ 
5. วางแผนด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยั สุขอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในการท างานท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั แรงจูงใจ         

ท่ีเ ก่ียวข้องกับการท างาน ความแตกต่างระหว่างบุคคล การได้รับการยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ 
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานตามลักษณะของงาน ทักษะการเป็นผูน้ า การจดัการกับปัญหา/ข้อขัดแยง้                 
โดยสันติวธีิ การอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อความรุนแรงและส่ิงเสพติด 
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30000–1605  มนุษยสัมพนัธ์ในการท างาน      2-0-2 
   (Human Relations at Work) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจความส าคญัและหลกัมนุษยสัมพนัธ์และธรรมชาติของมนุษย ์
2. สามารถพฒันาตนเองและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวทิยาและหลกัธรรม 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพฒันาตนและชุมชน 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัมนุษยสัมพนัธ์และการประยกุตใ์ชใ้นการท างาน 
2. วเิคราะห์บทบาทและสถานภาพของมนุษยใ์นสังคม 
3. เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและชุมชน 
4. น ากระบวนการทางจิตวทิยาและหลกัธรรมมาใชใ้นการด าเนินชีวติและการประกอบอาชีพ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความหมายและความส าคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ 

กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพฒันาตนเพื่อความก้าวหน้า              
ในชีวติและการท างาน การน าหลกัธรรมมาใชใ้นการด าเนินชีวติและการประกอบอาชีพ 
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30000-1606  ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัมนุษย์      2-0-2 
   (Human Factors) 
 

Course Objectives 
The trainees will be able to apply concepts learned in human factors training in the performance  
of their role-playing duties and responsibility. 

 

Course Competencies 
1. Demonstrate basic concepts and definitions of human factors. 
2. Identify human factors issues and limitations in maintenance operations; human errors interactions 

and the “Dirty Dozen”. 
3. Perform communication skills. 
4. Perform team work skills. 

 

Course Description 
 Maintenance Resource Management (MRM) and Human Factors: 
  - Human Factors and Maintenance Resource Management, 
  - Human Factors: Awareness Phase, 
  - Human Factors: Practice and Feedback Phase, 
  - Human Factors: Continual Reinforcement Phase. 
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30000–1607  จิตวทิยาสังคมว่าด้วยคนพกิาร      2-0-2 
   (Social Phychology of Disability) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจสาเหตุ ประเภทและสถานการณ์ความพิการในประเทศไทย 
2. สามารถปกป้องรักษาสิทธิของคนพิการอนัเป็นจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อคนพิการ และตระหนกัถึงสิทธิความเท่าเทียมของมนุษย ์

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสาเหตุของและการจดัประเภทของความพิการในประเทศไทย 
2. แสดงความรู้เก่ียวกบัการปกป้องรักษาสิทธิของคนพิการ 
3. แสดงความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการใหค้  าปรึกษา การประเมินและกิจกรรมบ าบดัส าหรับคนพิการ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเ ก่ียวกับสาเหตุและประเภทของความพิการ สถานการณ์ความพิการในประเทศไทย                 

ปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวช สังคมวิทยาของคนพิการ กระบวนการทางจิตใจเม่ือเกิดความสูญเสีย            
ในคนพิการ การปกป้องรักษาสิทธิของคนพิการ พระราชบัญญัติท่ีเ ก่ียวข้อง เทคนิคการให้ค  าปรึกษา                 
การประเมินและกิจกรรมบ าบดัส าหรับคนพิการ 
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30000–1608  การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ      0-2-1 
   (Exercises for Health) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการและการใชกิ้จกรรมทางพลศึกษาในการส่งเสริมความสมบูรณ์ทางกาย 
2. สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอ่ื้นดว้ยกิจกรรมทางพลศึกษา 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพ 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและการใชกิ้จกรรมทางพลศึกษาในการส่งเสริมความสมบูรณ์ทางกาย 
2. จดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามลกัษณะงานไดอ้ยา่งปลอดภยั 
3. จดัท าโครงการออกก าลงักายเพื่อพฒันาสุขภาพ 
4.  วางแผนแกปั้ญหาดา้นสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการและกิจกรรมทางพลศึกษา การเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ              

การจดัท าโครงการออกก าลงักายเพื่อพฒันาสุขภาพ การวางแผนแกปั้ญหาดา้นสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย
ของตนเองและผูอ่ื้น ความปลอดภยัในการเล่นกีฬาและการออกก าลงักาย การส่งเสริมบุคลิกภาพ มนุษยสัมพนัธ์ 
ภาวะผูน้ า และการมีน ้าใจนกักีฬา 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000-1609  ลลีาศเพ่ือพฒันาสุขภาพและบุคลกิภาพ     0-2-1 
   (Social Dance for Health and Personality Development) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัปฏิบติัการลีลาศเบ้ืองตน้ 
2. สามารถเตน้ลีลาศเพื่อเขา้สังคมและนนัทนาการ 
3. มีบุคลิกภาพท่ีดีและมีมารยาทในการเขา้สังคม  

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการลีลาศเบ้ืองตน้ 
2. เตน้ลีลาศไดอ้ยา่งมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
3. เตรียมความพร้อมทางดา้นบุคลิกภาพและมารยาทในการการเขา้สังคม 
4. เป็นผูน้ าและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมทางสังคม 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับประวติัและความรู้พื้นฐานของกิจกรรมลีลาศ การลีลาศเพื่อเข้าสังคม                 

การลีลาศเพื่อนนัทนาการ มารยาทในการเขา้สังคม มนุษยสัมพนัธ์ และการปรับปรุงบุคลิกภาพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

30000–1610  นันทนาการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ     0-2-1 
   (Recreation for Life Quality Development) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 
1. เขา้ใจหลกัการน ากิจกรรมนนัทนาการไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวติ 
2. สามารถใชกิ้จกรรมนนัทนาการเพื่อพฒันาสุขภาวะตามลกัษณะงานอาชีพ 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการพฒันาตนเองตามหลกันนัทนาการ 
2.  ใชกิ้จกรรมนนัทนาการท่ีเหมาะสมในการพฒันาตนเองและสังคม 
3. ปฏิบติัการฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
4. มีทกัษะในการส่ือสาร 
5. วางแผนด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความส าคญั ขอบข่าย ประโยชน์ ประเภท และรูปแบบของกิจกรรมนนัทนาการ 

หลักการ เ ลือก กิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจ าว ันให้สอดคล้องกับ สุขลักษณะและปลอดภัย                            
เหมาะสมกบัตนและสังคม ปฏิบติัการฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐานและทกัษะในการส่ือสาร การวางแผนด าเนินชีวิต                                   
ตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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