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หลักการของหลักสู ตร
1. เป็ นหลักสู ตรระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พหลังมัธยมศึกษาตอนต้นหรื อเทียบเท่าด้านวิชาชี พที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ แผนการศึ กษาแห่ งชาติ เป็ นไปตามกรอบคุ ณวุฒิแห่ งชาติ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนระดับฝี มือให้
มี สมรรถนะ มี คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ สามารถประกอบอาชี พได้ตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ
2. เป็ นหลักสู ตรที่เปิ ดโอกาสให้เลือกเรี ยนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการปฏิบตั ิจริ ง
สามารถเลือกวิธีการเรี ยนตามศักยภาพและโอกาสของผูเ้ รี ยน เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนสามารถเทียบโอนผล
การเรี ยน สะสมผลการเรี ยน เทียบโอนความรู ้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการ
และสถานประกอบอาชีพอิสระ
3. เป็ นหลัก สู ตรที่ ส นับ สนุ นการประสานความร่ วมมื อในการจัดการศึ กษาร่ วมกันระหว่างหน่ วยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เป็ นหลักสู ตรที่เปิ ดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุ มชนและท้องถิ่น มีส่วนร่ วมในการพัฒนา
หลักสู ตรให้ตรงตามความต้องการ โดยยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ และสอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์ ของ
ภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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จุดหมายของหลักสู ตร
1. เพื่อให้มีความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ ในงานอาชี พสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชี พ สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิ บตั ิ งานอาชี พได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เลื อกวิถีการดํารงชี วิต และการประกอบ
อาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตน สร้างสรรค์ความเจริ ญต่อชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ
2. เพื่อให้เป็ นผูม้ ีปัญญา มีความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ใฝ่ เรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาคุ ณภาพชี วิตและการประกอบ
อาชีพ มีทกั ษะการสื่ อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ทักษะการคิด วิเคราะห์
และการแก้ปัญหา ทักษะด้านสุ ขภาวะและความปลอดภัย ตลอดจนทักษะการจัดการ สามารถสร้างอาชีพ
และพัฒนาอาชีพให้กา้ วหน้าอยูเ่ สมอ
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชี พ มีความมัน่ ใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรี ยน รักงาน รักหน่วยงาน สามารถ
ทํางานเป็ นหมู่คณะได้ดี โดยมีความเคารพในสิ ทธิ และหน้าที่ของตนเองและผูอ้ ื่น
4. เพื่อให้เป็ นผูม้ ีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทํางาน การอยูร่ ่ วมกัน การต่อต้านความรุ นแรงและ
สารเสพติ ด มี ค วามรั บ ผิดชอบต่อครอบครั ว หน่ วยงาน ท้องถิ่ นและประเทศชาติ ดํารงตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจและเห็นคุณค่าของการอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีจิตสาธารณะและจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่ งแวดล้อมที่ดี
5. เพื่ อให้มี บุ ค ลิ กภาพที่ ดี มี ม นุ ษ ยสั มพันธ์ มี คุ ณธรรม จริ ย ธรรม และวินัย ในตนเอง มี สุ ข ภาพอนามัย
ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพ
6. เพื่อให้ตระหนักและมี ส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิ จ สังคม การเมื องของประเทศและโลก
มี ค วามรั ก ชาติ สํา นึ ก ในความเป็ นไทย เสี ย สละเพื่อส่ วนรวม ดํา รงรั ก ษาไว้ซ่ ึ ง ความมัน่ คงของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
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หลักเกณฑ์ การใช้

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรนี้ ผูเ้ รี ยนสามารถลงทะเบียนเรี ยนได้ทุกวิธีเรี ยนที่กาํ หนด และ
นําผลการเรี ยนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่ วมกันได้ สามารถขอเทียบโอนผลการเรี ยน และขอเทียบโอนความรู ้
และประสบการณ์ได้
1.2 การจัดการเรี ย นการสอนเน้นการปฏิ บ ัติ จริ ง สามารถจัดการเรี ย นการสอนได้หลากหลาย
รู ปแบบ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจในหลักการ วิธีการและการดําเนินงาน มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานตาม
แบบแผนในขอบเขตสําคัญและบริ บทต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กนั ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นงานประจํา ให้คาํ แนะนําพื้นฐาน
ที่ ต้องใช้ใ นการตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไ ขปั ญ หาโดยไม่ อยู่ภายใต้ก ารควบคุ ม ในบางเรื่ อง สามารถ
ประยุก ต์ใ ช้ค วามรู ้ ทัก ษะทางวิช าชี พ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารในการแก้ปั ญหาและการ
ปฏิบตั ิงานในบริ บทใหม่ รวมทั้งรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่น ตลอดจนมีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน
การจัดการศึกษาในระบบปกติ ใช้ระยะเวลา 3 ปี การศึกษา การจัดเวลาเรี ยนให้ดาํ เนินการ ดังนี้
2.1 ในปี การศึกษาหนึ่ง ๆ ให้แบ่งภาคเรี ยนออกเป็ น 2 ภาคเรี ยนปกติหรื อระบบทวิภาค ภาคเรี ยนละ
18 สั ป ดาห์ รวมเวลาการวัด ผล โดยมี เ วลาเรี ย นและจํา นวนหน่ ว ยกิ ต ตามที่ ก ํา หนด และสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษาหรื อสถาบันอาจเปิ ดสอนภาคเรี ยนฤดูร้อนได้อีกตามที่เห็นสมควร
2.2 การเรี ยนในระบบชั้นเรี ยน ให้สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันเปิ ดทําการสอนไม่น้อยกว่า
สัปดาห์ละ 5 วัน ๆ ละไม่เกิน 7 ชัว่ โมง โดยกําหนดให้จดั การเรี ยนการสอนคาบละ 60 นาที

3. การคิดหน่ วยกิต
ให้มีจาํ นวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 103-110 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ดงั นี้
3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาในการบรรยายหรื ออภิปราย 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อ 18 ชัว่ โมงต่อภาคเรี ยน
รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.2 รายวิชาปฏิ บตั ิ ที่ใช้เวลาในการทดลองหรื อฝึ กปฏิ บตั ิ ในห้องปฏิ บตั ิ การ 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
หรื อ 36 ชัว่ โมงต่อภาคเรี ยน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.3 รายวิชาปฏิบตั ิที่ใช้เวลาในการฝึ กปฏิบตั ิในโรงฝึ กงานหรื อภาคสนาม 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อ
54 ชัว่ โมงต่อภาคเรี ยน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
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3.4 การฝึ กอาชี พในการศึกษาระบบทวิภาคีที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชัว่ โมงต่อภาคเรี ยน รวมเวลา
การวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.5 การฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการที่ใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมงต่อ
ภาคเรี ยน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.6 การทําโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชี พที่ใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมงต่อภาคเรี ยน รวมเวลา
การวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

4. โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้ า งของหลัก สู ตรประกาศนี ย บัตรวิช าชี พ พุท ธศัก ราช 2562 แบ่ง เป็ น 3 หมวดวิช า และ
กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังนี้
4.1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
ไม่นอ้ ยกว่า 22 หน่วยกิต
4.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
4.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
4.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
4.1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
4.1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
4.1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
ไม่นอ้ ยกว่า 71 หน่วยกิต
4.2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
4.2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
4.2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
4.2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
4.2.4 ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
4.2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่นอ้ ยกว่า 10 หน่วยกิต
4.4 กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร (2 ชัว่ โมง/สัปดาห์)
- หน่วยกิต
หมายเหตุ
1) จํา นวนหน่ วยกิ ตของแต่ล ะหมวดวิช าและกลุ่ ม วิช าในหลัก สู ตร ให้เป็ นไปตามที่ ก าํ หนดไว้
ในโครงสร้างของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา
2) การพัฒนารายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชี พพื้นฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชี พเฉพาะ จะเป็ น
รายวิช าบัง คับ ที่ สะท้อนความเป็ นสาขาวิชาตามมาตรฐานการศึ ก ษาวิช าชี พ ด้า นสมรรถนะวิชาชี พของ
สาขาวิชา ซึ่ งยึดโยงกับมาตรฐานอาชี พ จึงต้องพัฒนากลุ่มรายวิชาให้ครบจํานวนหน่ วยกิ ตที่กาํ หนด และ
ผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนทุกรายวิชา
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3) สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถจัดรายวิชาตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร และหรื อ
พัฒนาเพิ่มตามความต้องการเฉพาะด้านของสถานประกอบการหรื อตามยุทธศาสตร์ ภูมิภาค เพื่อเพิ่มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ ต้องเป็ นไปตามเงื่ อนไขและมาตรฐานการศึกษาวิชาชี พที่
ประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางานกําหนด

5. การฝึ กประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ
เป็ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันกับภาค
การผลิ ตและหรื อภาคบริ การ หลังจากที่ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ภาคทฤษฎี และการฝึ กหัดหรื อฝึ กปฏิ บตั ิ เบื้ องต้น
ในสถานศึ กษาอาชี วศึ ก ษาหรื อสถาบันแล้วระยะเวลาหนึ่ ง ทั้งนี้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ย นรู ้ จาก
ประสบการณ์จริ ง ได้สัมผัสกับการปฏิบตั ิงานอาชีพ เครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์ที่ทนั สมัย และบรรยากาศ
การทํางานร่ วมกัน ส่ งเสริ มการฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิ ญสถานการณ์ ซึ่ งจะช่ วยให้
ผูเ้ รี ยนทําได้ คิดเป็ น ทําเป็ นและเกิ ดการใฝ่ รู ้ อย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนเกิ ดความมัน่ ใจและเจตคติท่ีดีใ นการ
ทํางานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจัดฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพต้องดําเนินการ ดังนี้
5.1 สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีการฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชี พ ในรู ป
ของการฝึ กงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานของรัฐ ในภาคเรี ยนที่ 5
และหรื อภาคเรี ยนที่ 6 โดยใช้เวลารวมไม่นอ้ ยกว่า 320 ชัว่ โมง กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต
กรณี ส ถานศึ ก ษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบันต้องการเพิ่ม พูนประสบการณ์ ส มรรถนะวิชาชี พ
สามารถนํารายวิชาที่ตรงหรื อสัมพันธ์กบั ลักษณะงานไปเรี ยนหรื อฝึ กในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรื อ
หน่วยงานของรัฐในภาคเรี ยนที่จดั ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพได้ รวมไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคเรี ยน
5.2 การตัดสิ นผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยน ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น

6. โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
เป็ นรายวิชาที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการความรู ้ ทักษะและประสบการณ์จากสิ่ ง
ที่ได้เรี ยนรู ้ ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตั้งแต่การเลือกหัวข้อหรื อเรื่ องที่จะศึกษา
ทดลอง พัฒ นาและหรื อ ประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้น โดยการวางแผน กํา หนดขั้น ตอนกระบวนการ ดํา เนิ น การ
ประเมิ นผล สรุ ป และจัดทํา รายงานเพื่ อนํา เสนอ ซึ่ ง อาจทํา เป็ นรายบุ ค คลหรื อกลุ่ ม ก็ไ ด้ ทั้ง นี้ ขึ้ นอยู่ก ับ
ลักษณะของโครงงานนั้น ๆ โดยการจัดทําโครงงานดังกล่าวต้องดําเนินการ ดังนี้
6.1 สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้ผเู ้ รี ยนจัดทําโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชี พ
ที่ สั ม พันธ์ หรื อสอดคล้องกับ สาขาวิช า ในภาคเรี ย นที่ 5 และหรื อภาคเรี ย นที่ 6 รวมจํา นวน 4 หน่ วยกิ ต
ใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า 216 ชัว่ โมง ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีชวั่ โมงเรี ยน 4 ชัว่ โมง
ต่อสัปดาห์ กรณี ที่กาํ หนดให้เรี ยนรายวิชาโครงงาน 4 หน่วยกิต
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หากจัดให้เรี ยนรายวิชาโครงงาน 2 หน่วยกิต คือ โครงงาน 1 และโครงงาน 2 ให้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรื อสถาบันจัดให้มีชว่ั โมงเรี ยนต่อสัปดาห์ที่เทียบเคียงกับเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้น
6.2 การตัดสิ นผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยน ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น

7. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
7.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์ทุกภาคเรี ยน เพื่อส่ งเสริ มสมรรถนะแกนกลางและหรื อสมรรถนะวิชาชี พ ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิ ยม ระเบียบวินยั การต่อต้านความรุ นแรง สารเสพติดและการทุจริ ต เสริ มสร้างการเป็ นพลเมืองไทยและ
พลโลก ในด้า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษัต ริ ย ์ ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ทะนุ บาํ รุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ปลู กฝั งจิตสํานึ กและ
จิตอาสาในการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและทําประโยชน์ต่อชุ มชนและท้องถิ่ น ทั้งนี้ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ในการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ประเมินผล และปรับปรุ งการทํางาน
สําหรับนักเรี ยนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้เข้าร่ วมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น
7.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ให้เป็ นไปตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

8. การจัดแผนการเรียน
เป็ นการกําหนดรายวิชาตามโครงสร้ างหลักสู ตรที่ จะดําเนิ นการเรี ยนการสอนในแต่ ละภาคเรี ย น
โดยจัดอัตราส่ วนการเรี ยนรู ้ภาคทฤษฎี ต่อภาคปฏิบตั ิในหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชี พ ประมาณ 20: 80 ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะหรื อกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
8.1 จัดรายวิชาในแต่ละภาคเรี ยน โดยคํานึ งถึงรายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนตามลําดับก่อน-หลัง ความง่าย-ยาก
ของรายวิชา ความต่อเนื่องและเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั ของรายวิชา รวมทั้งรายวิชาที่สามารถบูรณาการ จัดการ
เรี ยนรู ้ร่วมกันในลักษณะของงาน โครงงานและหรื อชิ้นงานในแต่ละภาคเรี ยน
8.2 จัดให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาบังคับในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
ในกลุ่ มสมรรถนะวิชาชี พพื้นฐานและกลุ่ มสมรรถนะวิชาชี พเฉพาะ และกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรให้ครบ
ตามที่กาํ หนดในโครงสร้างหลักสู ตร
8.3 จัด ให้ ผู เ้ รี ย นได้เ ลื อ กเรี ย นรายวิ ช าชี พ เลื อ กและวิ ช าเลื อ กเสรี ตามความถนัด ความสนใจ
เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพหรื อศึกษาต่อ
8.4 จัด รายวิ ช าทวิ ภ าคี และรายวิ ช าที่ นํา ไปเรี ย นและฝึ กในสถานประกอบการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรื อหน่ วยงานของรั ฐ โดยประสานงานร่ วมกับสถานประกอบการ รั ฐวิส าหกิ จ หรื อหน่ วยงานของรั ฐ
เพื่ อ พิ จ ารณากํา หนดรายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม วิ ช าที่ ต รงกับ ลัก ษณะงานของสถานประกอบการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรื อหน่วยงานของรัฐในภาคเรี ยนนั้น ๆ
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8.5 จัดรายวิชาฝึ กงานในภาคเรี ย นที่ 5 หรื อ 6 ครั้ งเดี ยว จํานวน 4 หน่ วยกิ ต (เฉลี่ ย 20 ชั่วโมงต่ อ
สัปดาห์ต่อภาคเรี ยน) หรื อจัดให้ลงทะเบียนเรี ยนเป็ น 2 ครั้ง คือ ภาคเรี ยนที่ 5 จํานวน 2 หน่วยกิต และภาคเรี ยน
ที่ 6 จํานวน 2 หน่วยกิต (เฉลี่ย 10 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ต่อภาคเรี ยน) ตามเงื่อนไขของหลักสู ตรสาขาวิชานั้น ๆ
8.6 จัดรายวิชาโครงงานในภาคเรี ยนที่ 5 หรื อ 6 ครั้งเดียว จํานวน 4 หน่วยกิต หรื อจัดให้ลงทะเบียน
เรี ยนเป็ น 2 ครั้ง คือ ภาคเรี ยนที่ 5 และภาคเรี ยนที่ 6 รวม 4 หน่วยกิต ตามเงื่อนไขของหลักสู ตรสาขาวิชานั้น ๆ
8.7 จัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรในแต่ละภาคเรี ยน ภาคเรี ยนละไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
8.8 จัดจํานวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภาคเรี ยน ไม่เกิน 22 หน่วยกิต สําหรับการเรี ยนแบบเต็มเวลา
และไม่เกิน 12 หน่วยกิต สําหรับการเรี ยนแบบไม่เต็มเวลา ส่ วนภาคเรี ยนฤดูร้อนจัดได้ไม่เกิ น 12 หน่วยกิ ต
ทั้งนี้ เวลาในการจัดการเรี ยนการสอนโดยเฉลี่ย ไม่ควรเกิน 35 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
หากสถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันมีเหตุผลและความจําเป็ นในการจัดหน่วยกิ ตและเวลา
ในการจัดการเรี ยนการสอนแต่ละภาคเรี ยนที่แตกต่างไปจากเกณฑ์ขา้ งต้น อาจทําได้แต่ตอ้ งไม่กระทบต่อ
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

9. การศึกษาระบบทวิภาคี
เป็ นรู ปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดจากข้อตกลงร่ วมกันระหว่างสถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบัน
กับ สถานประกอบการ รั ฐวิส าหกิ จ หรื อหน่ วยงานของรั ฐ โดยผูเ้ รี ย นใช้เวลาส่ วนหนึ่ ง ในสถานศึ ก ษา
อาชี วศึกษาหรื อสถาบัน และเรี ยนภาคปฏิ บ ตั ิ ใ นสถานประกอบการ รั ฐวิสาหกิ จ หรื อหน่ วยงานของรั ฐ
เพื่อให้การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิม่ ขีดความสามารถด้านการผลิตและพัฒนากําลังคนตรงตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้และเป็ นไปตามจุดหมายของหลักสู ตร ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันต้อง
ดําเนินการดังนี้
9.1 นํารายวิชาทวิภาคีในกลุ่มสมรรถนะวิชาชี พเลือก รวมไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต ไปร่ วมกําหนด
รายละเอียดของรายวิชากับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐที่ร่วมจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคี ได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คําอธิ บายรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต
ให้สอดคล้องกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งสมรรถนะ
วิชาชี พของสาขางาน ทั้งนี้ การกําหนดจํานวนหน่ วยกิตและจํานวนชัว่ โมงที่ใช้ฝึกอาชีพของแต่ละรายวิชา
ทวิภาคีให้เป็ นไปตามที่หลักสู ตรกําหนด และให้รายงานการพัฒนารายวิชาดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาทราบด้วย
9.2 จัดทําแผนฝึ กอาชี พ พร้อมแนวการวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชา เพื่อนําไปใช้ในการฝึ ก
อาชีพ และวัดและประเมินผลเป็ นรายวิชา
9.3 จัด แผนการเรี ย นระบบทวิ ภาคี ต ามความพร้ อ มของสถานประกอบการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานของรัฐที่จดั การศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกัน โดยอาจนํารายวิชาอื่นที่สอดคล้องกับลักษณะงานของ
สถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ไปจัดร่ วมด้วยก็ได้
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10. การเข้ าเรียน
ผูเ้ ข้าเรี ยนต้องสําเร็ จการศึ กษาไม่ต่ าํ กว่าระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หรื อเที ยบเท่า และมี คุณสมบัติ
เป็ นไปตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยน
ตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ

11. การประเมินผลการเรียน
เน้นการประเมิ นสภาพจริ ง ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามระเบี ย บสํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

12. การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
12.1 ประเมิ นผ่านรายวิชาในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชี พ และ
หมวดวิชาเลือกเสรี ตามที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร
12.2 ได้จาํ นวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลักสู ตร
12.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 2.00 และผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
12.4 เข้าร่ วมกิจกรรมและประเมินผ่านทุกภาคเรี ยน

13. การพัฒนารายวิชาในหลักสู ตร
13.1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิม่ เติม
ในแต่ละกลุ่มวิชา เพื่อเลือกเรี ยนนอกเหนื อจากรายวิชาที่กาํ หนดให้เป็ นวิชาบังคับได้ โดยสามารถพัฒนาเป็ น
รายวิ ช าหรื อ ลัก ษณะบู ร ณาการ ผสมผสานเนื้ อหาวิ ชาที่ ครอบคลุ มสาระของกลุ่ มวิ ชาภาษาไทย กลุ่ มวิชา
ภาษาต่างประเทศ กลุ่ มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่ มวิชาคณิ ตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศึ กษา กลุ่มวิชาสุ ขศึ กษาและ
พลศึ กษา ในสัดส่ วนที่ เหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ของกลุ่ มวิชานั้น ๆ เพื่อให้บรรลุ
จุดประสงค์ของหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
13.2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถเพิ่มเติมรายละเอียด
ของรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชาในการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่ม
สมรรถนะวิชาชี พเลื อกได้ ตามความต้องการของสถานประกอบการหรื อยุทธศาสตร์ ของภูมิภาคเพื่ อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์สาขาวิชาและ
สมรรถนะวิชาชีพสาขางานด้วย
13.3 หมวดวิชาเลื อกเสรี สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมได้
ตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุ มชน ท้องถิ่น หรื อยุทธศาสตร์ ของภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ และหรื อเพือ่ การศึกษาต่อ
ทั้งนี้ การกําหนดรหัสวิชา จํานวนหน่วยกิตและจํานวนชัว่ โมงเรี ยนให้เป็ นไปตามที่หลักสู ตรกําหนด
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14. การปรับปรุงแก้ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและการอนุมตั หิ ลักสู ตร
14.1 การพัฒนาหลักสู ตรหรื อการปรับปรุ งสาระสําคัญของหลักสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุ ณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้เป็ นหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา สถาบัน
การอาชีวศึกษา และสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.2 การอนุ มตั ิ หลักสู ตร ให้เป็ นหน้าที่ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
14.3 การประกาศใช้หลักสู ตรให้ทาํ เป็ นประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ
14.4 การพัฒ นารายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม วิช าเพิ่ ม เติ ม สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบัน สามารถ
ดําเนินการได้ โดยต้องรายงานให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ

15. การประกันคุณภาพของหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ให้ ทุ ก หลัก สู ต รกํา หนดระบบประกัน คุ ณ ภาพของหลัก สู ต รและการจัด การเรี ย นการสอนไว้
ให้ชดั เจน อย่างน้อยประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
15.1 หลักสู ตรที่ยดึ โยงกับมาตรฐานอาชีพ
15.2 ครู ทรัพยากรและการสนับสนุน
15.3 วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล
15.4 ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
ให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา สถาบันการอาชี วศึ กษาและสถานศึ กษาจัดให้มีการ
ประเมินและรายงานผลการดําเนิ นการหลักสู ตร เพื่อพัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสู ตรที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 5 ปี
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การกําหนดรหัสวิชาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
1 2 3 4 5 - 6 7 8 9

ท–ป–น

ชื่อวิชา
ลําดับที่วิชา 01-99

สาขาวิชา/วิชาเรียนรวม

กลุมวิชา

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

11
12
13
14
15
16
17
20
9X

2 0 0 0 1

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
กลุมสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน

10 กลุมวิชาเรียนรวมหลักสูตร (การประกอบอาชีพ)
20 กลุมวิชาเรียนรวมหลักสูตร (คอมพิวเตอร)

2

X X

0 0

กลุมวิชาภาษาไทย
กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
กลุมวิชาวิทยาศาสตร
กลุมวิชาคณิตศาสตร
กลุมวิชาสังคมศึกษา
กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุมวิชาบูรณาการ
กลุมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
กลุมวิชาเลือกเสรี

2

X X

0 0

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

10 กลุมวิชาเรียนรวมประเภทวิชา

2

X X X X

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

10 กลุมสมรรถนะวิชาชีพพืน้ ฐาน
20 กลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
21-49 กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก
51-79 กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี)
80 กลุมวิชาฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ
85 กลุมวิชาโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
9X กลุมวิชาชีพเลือกเสรี

กลุมสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน

(-) รายวิชาพัฒนาโดยสวนกลาง (*) รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา
สาขาวิชา
0 วิชาเรียนรวม
ประเภทวิชา
01 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
02 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
03 ประเภทวิชาศิลปกรรม
04 ประเภทวิชาคหกรรม
05 ประเภทวิชาเกษตรกรรม

06
07
08
09
10

ประเภทวิชาประมง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี

หลักสูตร
2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่ อให้ส ามารถประยุก ต์ใ ช้ค วามรู ้ และทัก ษะด้า นภาษาและการสื่ อสาร ทัก ษะการคิ ดและการ
แก้ปัญหา ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริ หารและจัดการวิชาชี พ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และหลักการงานอาชี พที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชี พคอมพิวเตอร์ ธุรกิจให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
4. เพื่อให้มีความรู ้ และทักษะในงานบริ การทางด้านคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จตามหลักการและกระบวนการ
ในลักษณะครบวงจรเชิงธุ รกิจ
5. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้ง
การใช้ความรู ้ และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นได้
6. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานและดํารงชี วติ โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ
ใช้พ ลัง งานและทรั พ ยากรอย่า งคุ ้ม ค่า คํา นึ ง ถึ ง ความปลอดภัย ต่ อ ตนเอง ผูอ้ ื่ นและการอนุ รั ก ษ์
สิ่ งแวดล้อม
7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชี พ มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีระเบียบวินยั มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
1.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ ได้แก่ ความเสี ยสละ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต
ความกตัญ�ูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น ประพฤติปฏิบตั ิตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีจิตสาธารณะ
และจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์ ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง สนใจใฝ่ รู ้ มี ความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง
ต่อต้านความรุ นแรงและการทุจริ ต ปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิงานโดยคํานึ งถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
2. ด้ านสมรรถนะแกนกลาง
2.1 ด้านความรู ้ ได้แก่
2.1.1 หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสาร
2.1.2 หลักการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการจัดการ
2.1.3 หลักการดํารงตนและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคม
2.1.4 หลักการปรับตัวและดําเนินชีวติ ในสังคมสมัยใหม่
2.2 ด้านทักษะ ได้แก่
2.2.1 ทักษะการสื่ อสารโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.2 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์
2.2.3 ทักษะทางสังคมและการดํารงชี วิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความเป็ นพลเมือง
และหลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัย
2.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
2.3.1 สื่ อ สารโดยใช้ ภ าษาไทย ภาษาต่ า งประเทศและเทคโนโลยี ส ารสนเทศในชี วิต
ประจําวันและในงานอาชีพ
2.3.2 แก้ไ ขปั ญหาในงานอาชี พ โดยใช้หลัก การและกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิ ตศาสตร์
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2.3.3 ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรมทางสังคมและสิ ทธิ
หน้าที่พลเมือง
2.3.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุ ขศึกษาและพลศึกษา
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชี พ
3.1 ด้านความรู ้ ได้แก่
3.1.1 หลักการทัว่ ไปของงานอาชีพเฉพาะและการวิเคราะห์เบื้องต้น
3.1.2 หลักการตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหา
3.1.3 หลักการเลือกใช้เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ
3.1.4 หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1.5 หลักการจัดการงานอาชีพ
3.2 ด้านทักษะ ได้แก่
3.2.1 ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วธิ ี การ เครื่ องมือและวัสดุข้นั พื้นฐานในการปฏิบตั ิงาน
3.2.2 ทักษะการปฏิบตั ิงานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนที่กาํ หนด
3.2.3 ทักษะการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน
3.2.4 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
3.2.5 ทักษะด้านสุ ขภาวะและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
3.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
3.3.1 วางแผน ดํา เนิ นงานตามหลัก การและกระบวนการ โดยคํา นึ ง ถึ ง การบริ หารงาน
คุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
3.3.2 ปฏิบตั ิงานพื้นฐานอาชีพคอมพิวเตอร์ ธุรกิจตามหลักการและกระบวนการ
3.3.3 เลื อ ก ใช้แ ละบํา รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นงานอาชี พ ตามหลัก การและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
3.3.4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
3.3.5 ตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหาในงานอาชีพคอมพิวเตอร์ ธุรกิจที่ไม่อยูภ่ ายใต้การ
ควบคุมในบางเรื่ อง
3.3.6 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชี พ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
3.3.7 ให้คาํ แนะนําพื้นฐานที่ตอ้ งใช้การตัดสิ นใจและการปฏิบตั ิงานแก่ผรู ้ ่ วมงาน
3.3.8 ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในงานธุ รกิจ
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3.3.9 ใช้และดูแลระบบคอมพิวเตอร์
3.3.10 ติดตั้งและใช้งานระบบเครื อข่ายเบื้องต้น
3.3.11 ออกแบบและเขียนโปรแกรมพื้นฐาน
3.3.12 สร้างเว็บไซต์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
3.3.13 ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

ผูส้ ําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่นอ้ ยกว่า 103 หน่วยกิตและ
เข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา

3
6
4
4
3
2

ไม่ น้อยกว่ า 22 หน่ วยกิต
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชี พ
2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
(21
2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
(24
2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
(ไม่นอ้ ยกว่า 18
2.4 ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
(4
2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
(4

ไม่ น้อยกว่ า 71 หน่ วยกิต
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 10 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่ า
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1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ไม่ น้อยกว่ า 22 หน่ วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1101 จํานวน 2 หน่วยกิต แล้วเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นจนครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
20000-1103 ภาษาไทยธุ รกิจ
20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชี พ
20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ
20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
20000*1101 ถึง 20000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1201 สําหรับภาคเรี ยนที่ 1 และรายวิชา 20000-1208 สําหรับภาคเรี ยนที่ 6
รวม 2 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษรายวิชาอื่นที่สอดคล้องกับประเภทวิชาที่เรี ยน จนครบ
หน่วยกิตที่กาํ หนด
1.2.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
20000-1201
20000-1202
20000-1203
20000-1204
20000-1205
20000-1206
20000-1207
20000-1208
20000-1210

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวติ จริ ง
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด
การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ภาษาอังกฤษ
การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ
ภาษาอังกฤษอินเทอร์ เน็ต
ภาษาอังกฤษโครงงาน
ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อมเพื่อการทํางาน
ภาษาอังกฤษสําหรับงานธุ รกิจ
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1.2.2 กลุ่มภาษาต่ างประเทศอื่น
สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถเลื อกรายวิชาต่อไปนี้ ไปจัดการเรี ยนการสอน
เพิ่มเติมในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ หรื อในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
20000-1220 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1221 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1222 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1223 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1224 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1225 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1226 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1227 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1228 ภาษาอินโดนี เซี ยเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1229 ภาษาอินโดนี เซี ยเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1230 ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1231 ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1232 ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1233 ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1234 ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารในชี วติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1235 ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1236 ภาษามาเลเซี ยเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
0-2-1
20000-1237 ภาษามาเลเซี ยเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1238 ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1239 ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1240 ภาษารัสเซี ยเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1241 ภาษารัสเซี ยเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1242 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1243 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000-1244 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
20000-1245 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
0-2-1
20000*1201 ถึง 20000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-*
หรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม
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1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่ น้อยกว่ า 4 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1301 จํานวน 2 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นจนครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1301 วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะชีวติ
20000-1303 วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาอาชีพธุ รกิจและบริ การ
20000-1306 โครงงานวิทยาศาสตร์
20000*1301 ถึง 20000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
0-2-1
*-*-*

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่ น้อยกว่ า 4 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1401 จํานวน 2 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นจนครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1401 คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐานอาชีพ
20000-1404 คณิ ตศาสตร์ธุรกิจบริ การ
20000-1405 คณิ ตศาสตร์ เพื่อการออกแบบ
20000-1406 สถิติการทดลอง
20000*1401 ถึง 20000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
*-*-*

1.5 กลุ่มวิชาสั งคมศึกษา (ไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
20000-1501
20000-1502

ชื่ อวิชา
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ประวัติศาสตร์ ชาติไทย
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• รายวิชาในกลุ่มวิชาสั งคมศึกษาทีแ่ นะนําเพิม่ เติม
สถานศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษาหรื อสถาบันสามารถเลื อกรายวิช าต่ อไปนี้ ไปจัดการเรี ย นการสอน
เพิ่มเติมในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1503 ทักษะชีวติ และสังคม
20000-1504 ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ไทย
20000-1505 อาเซี ยนศึกษา
20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบนั
20000-1507 วัฒนธรรมอาเซี ยน
20000*1501 ถึง 20000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา (ไม่ น้อยกว่ า 2 หน่ วยกิต)
ให้เลื อกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มสุ ขศึกษา และกลุ่มพลศึกษา รวมกันไม่น้อยกว่า 2 หน่ วยกิ ต หรื อ
เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มบูรณาการ ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต
1.6.1 กลุ่มสุ ขศึกษา
รหัสวิชา
20000-1601
20000-1602

ชื่ อวิชา
ทักษะการดํารงชีวติ เพื่อสุ ขภาวะ
เพศวิถีศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1

1.6.2 กลุ่มพลศึกษา
รหัสวิชา
20000-1603
20000-1604

ชื่ อวิชา
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1

1.6.3 กลุ่มบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1605 ทักษะสุ ขภาพ
20000-1606 การพัฒนาคุณภาพชีวติ
20000*1601 ถึง 20000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
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2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

ไม่ น้อยกว่ า 71 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืน้ ฐาน ( 21 หน่ วยกิต )
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
20001-1001
20001-1002
20001-1003
20001-1004
20001-1005
20001-2001
20200-1001
20200-1002
20200-1003
20200-1004
20200-1005

ชื่ อวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ธุ รกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
กฎหมายแรงงาน
กฎหมายพาณิ ชย์
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น
การบัญชีเบื้องต้น
การขายเบื้องต้น
พิมพ์ไทยเบื้องต้น
พิมพ์องั กฤษเบื้องต้น

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

2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ( 24 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
20204-2001
20204-2002
20204-2003
20204-2004
20204-2005
20204-2006
20204-2007
20204-2008
20204-2009

ชื่ อวิชา
ระบบปฏิบตั ิการเบื้องต้น
คอมพิวเตอร์ และการบํารุ งรักษา
คณิ ตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
หลักการเขียนโปรแกรม
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
องค์ประกอบศิลป์ สําหรับงานคอมพิวเตอร์
โปรแกรมกราฟิ ก
การสร้างเว็บไซต์
จริ ยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์
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2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่ น้อยกว่ า 18 หน่ วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาดังต่อไปนี้จนครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
2.3.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20204-2101 อินเทอร์ เน็ตในงานธุรกิจ
20204-2102 โปรแกรมประมวลผลคํา
20204-2103 โปรแกรมตารางงาน
20204-2104 โปรแกรมนําเสนอ
20204-2105 โปรแกรมฐานข้อมูล
20204-2106 โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
20204-2107 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
20204-2108 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
20204-2109 การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์
20204-2110 โปรแกรมมัลติมีเดีย
20204-2111 โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว
20204-2112 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น
20204*2101 ถึง 20204*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20204-5101 ปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 1
20204-5102 ปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 2
20204-5103 ปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 3
20204-5104 ปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 4
20204-5105 ปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5
20204-5106 ปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 6
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ท-ป-น
1–2–2
1–2-2
2–2-3
2–2–3
2–2–3
2–2–3
2–2-3
2–2–3
2–2–3
2–2–3
2–2–3
2–2–3
*-*-*

ท-ป-น
*-*-x
*-*-x
*-*-x
*-*-x
*-*-x
*-*-x
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สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ร่ วมกันวิเคราะห์ลกั ษณะ
งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิ จ หรื อหน่วยงานของรัฐ เพื่อกําหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชา
ทวิภาคี ได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คําอธิ บายรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต
เพื่อนําไปจัดทําแผนการฝึ กอาชี พและแนวการวัดและประเมินผลรายวิชา ทั้งนี้ โดยให้ใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

2.4 ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่ วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 20204-8001 จํานวน 4 หน่วยกิต หรื อรายวิชา 20204-8002 และ 20204-8003
รวม 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา
20204-8001
20204-8002
20204-8003

ชื่ อวิชา

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่ วยกิต)
ให้เลื อกเรี ยนรายวิชา 20204-8501 จํานวน 4 หน่วยกิต หรื อรายวิชา 20204-8502 และ 20204-8503
รวม 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา
20204-8501
20204-8502
20204-8503

ชื่ อวิชา
โครงงาน
โครงงาน 1
โครงงาน 2

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 10 หน่ วยกิต

ให้ เ ลื อ กเรี ย นตามความถนัด และความสนใจจากรายวิช าในหลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ
พุทธศักราช 2562 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา
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ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม
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4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ )
ให้จดั กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร รายวิชา 20000-2001 และ 20000-2002 และเลือกเรี ยนรายวิชากิจกรรม
เสริ มหลักสู ตรอื่นให้ครบทุกภาคเรี ยน
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-2001 กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 1
20000-2002 กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2
20000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
20000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
20000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
20000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
20000-2007 กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
20000*2001 ถึง 20000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรื อสถานประกอบการจัด
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ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม

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

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
กลุ่มวิชาภาษาไทย
20000-1101
20000-1102
20000-1103
20000-1104
20000-1105
20000-1106

ภาษาไทยพื้นฐาน
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ภาษาไทยธุ รกิจ
การพูดภาษาไทยในงานอาชี พ
การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์

กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
กลุ่มภาษาอังกฤษ
20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวติ จริ ง
20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด
20000-1203 การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ภาษาอังกฤษ
20000-1204 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
20000-1205 ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ
20000-1206 ภาษาอังกฤษอินเทอร์ เน็ต
20000-1207 ภาษาอังกฤษโครงงาน
20000-1208 ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อมเพื่อการทํางาน
20000-1209 ภาษาอังกฤษสําหรับงานช่างอุตสาหกรรม
20000-1210 ภาษาอังกฤษสําหรับงานธุ รกิจ
20000-1211 ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปกรรม
20000-1212 ภาษาอังกฤษสําหรับงานคหกรรม
20000-1213 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเกษตร
20000-1214 ภาษาอังกฤษสําหรับงานประมง
20000-1215 ภาษาอังกฤษสําหรับงานท่องเที่ยว
20000-1216 ภาษาอังกฤษสําหรับงานโรงแรม
20000-1217 ภาษาอังกฤษสําหรับงานอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
20000-1218 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
20000-1219 ภาษาอังกฤษสําหรับงานดนตรี
หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2562

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

0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
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กลุ่มภาษาต่ างประเทศอื่น
20000-1220 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1221 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1222 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1223 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1224 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1225 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1226 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1227 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1228 ภาษาอินโดนี เซี ยเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1229 ภาษาอินโดนี เซี ยเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1230 ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1231 ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1232 ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1233 ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1234 ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1235 ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1236 ภาษามาเลเซี ยเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1237 ภาษามาเลเซี ยเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1238 ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1239 ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1240 ภาษารัสเซี ยเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1241 ภาษารัสเซี ยเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1242 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1243 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1244 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1245 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
20000-1301
20000-1302
20000-1303
20000-1304

วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะชีวติ
วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาอาชีพธุ รกิจและบริ การ
วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม
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0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
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20000-1305
20000-1306

วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์

1-2-2
0-2-1

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
20000-1401
20000-1402
20000-1403
20000-1404
20000-1405
20000-1406

คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐานอาชีพ
คณิ ตศาสตร์ อุตสาหกรรม
คณิ ตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คณิ ตศาสตร์ธุรกิจและบริ การ
คณิ ตศาสตร์ เพื่อการออกแบบ
สถิติการทดลอง

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

กลุ่มวิชาสั งคมศึกษา
20000-1501
20000-1502
20000-1503
20000-1504
20000-1505
20000-1506
20000-1507

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ประวัติศาสตร์ ชาติไทย
ทักษะชีวติ และสังคม
ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ไทย
อาเซี ยนศึกษา
เหตุการณ์ปัจจุบนั
วัฒนธรรมอาเซี ยน

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

กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสุ ขศึกษา
20000-1601 ทักษะการดํารงชีวติ เพื่อสุ ขภาวะ
20000-1602 เพศวิถีศึกษา
กลุ่มพลศึกษา
20000-1603 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
20000-1604 พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
กลุ่มบูรณาการ
20000-1605 ทักษะสุ ขภาพ
20000-1606 การพัฒนาคุณภาพชีวติ
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1-0-1
1-0-1
0-2-1
0-2-1
1-2-2
1-2-2
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กลุ่มวิชาภาษาไทย
20000-1101

ภาษาไทยพืน้ ฐาน
(Basic Thai)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการสื่ อสาร
2. สามารถเลือกใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ โอกาส
และสถานการณ์
3. สามารถนํ า ความรู ้ แ ละทัก ษะการฟั ง การดู การพู ด การอ่ า นและการเขี ย นไปใช้ สื่ อสาร
ในชีวติ ประจําวันได้ถูกต้องตามหลักการ
4. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการใช้ภาษาไทยในชีวติ ประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียน
2. วิเคราะห์ ประเมินค่าสารจากการฟัง การดูและการอ่านตามหลักการ
3. พูดติดต่อกิจธุ ระและในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักการและมารยาทของสังคม
4. เขียนข้อความเพื่อติดต่อกิจธุ ระ สรุ ป อธิ บาย บรรยายและกรอกข้อมูลตามหลักการ
5. เขียนรายงานเชิงวิชาการ และโครงการตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการรับสารและส่ งสารด้วยภาษาไทย เขียนสะกดคํา การใช้ถอ้ ยคํา สํานวน ระดับภาษา
การฟั ง การดู และการอ่ านข่ าว บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิ ง คดี วรรณกรรมหรื อภู มิ ปั ญ ญาท้องถิ่ น
ด้านภาษาจากสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ การกล่าวทักทาย แนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การพูดในโอกาสต่าง ๆ
ตามมารยาทของสั งคม การตอบรั บและปฏิ เสธ การแสดงความยินดี แสดงความเสี ยใจ การพู ดติ ดต่ อกิ จธุ ระ
พูดสรุ ปความ พูดแสดงความคิดเห็ น การเขียนข้อความติดต่อกิ จธุ ระ สรุ ปความ อธิ บาย บรรยาย การกรอก
แบบฟอร์ ม การเขียนประวัติยอ่ การเขียนรายงานเชิงวิชาการและการเขียนโครงการ
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หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

28
20000-1102

ภาษาไทยเพื่ออาชี พ
(Thai for Careers)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีทกั ษะในการใช้ภาษาไทยเพื่อสื่ อสารในงานอาชีพถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
2. สามารถนําทักษะทางภาษาไทยไปใช้พฒั นาตนเองและงานอาชีพ
3. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากการฟัง การดูและการอ่านตามหลักการ
2. พูดสื่ อสารในงานอาชีพตามหลักการ
3. เขียนเอกสารในงานอาชีพตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั งคําสั่งหรื อข้อแนะนําการปฏิ บ ตั ิงาน การฟั งและดู สารในงานอาชี พจากสื่ อ
บุ คคล สื่ อสิ่ งพิม พ์ สื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ และแหล่ งเรี ยนรู ้ ในชุ มชน การอ่านคู่มือการปฏิ บตั ิ งาน คู่มือการใช้
อุ ป กรณ์ ห รื อ รายละเอี ย ดของผลิ ต ภัณ ฑ์ การนํ า เสนอผลงาน การสาธิ ต ขั้น ตอนการปฏิ บ ัติ ง านหรื อ
กระบวนการผลิ ต ชิ้ น งานการสั ม ภาษณ์ ง าน การพู ดติ ดต่ อสื่ อ สารงาน การเขี ย นรายงานการปฏิ บ ัติ งาน
การเขียนโครงการและแผนธุ รกิจ และการเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ
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29
20000-1103

ภาษาไทยธุรกิจ
(Business Thai)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีทกั ษะในการใช้ภาษาไทยเพื่อสื่ อสารในงานธุ รกิจถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
2. สามารถนําทักษะทางภาษาไทยไปใช้พฒั นาตนเองและงานธุ รกิจ
3. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการใช้ภาษาไทยในงานธุ รกิจ
สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานธุ รกิจจากการฟัง การดูและการอ่านตามหลักการ
2. พูดในงานธุ รกิจตามหลักการ
3. เขียนเอกสารในงานธุ รกิจตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการฟั งคําสั่งหรื อข้อแนะนําการปฏิ บ ตั ิ งาน การฟั งและดู สารในงานธุ รกิ จจากสื่ อ
บุ คคลสื่ อสิ่ งพิ มพ์ สื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ และแหล่ งเรี ยนรู ้ ในชุ มชน การอ่านคู่มือการปฏิ บ ตั ิ งาน คู่มื อการใช้
อุปกรณ์หรื อรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การนําเสนอผลงาน การเสนอขายสิ นค้าและบริ การ การพูดติดต่อธุ รกิจ
การสัมภาษณ์ งาน การเขี ยนเพื่อติ ดต่อธุ รกิ จ การเขียนรายงานการปฏิ บตั ิ งาน การเขี ยนโครงการและแผน
ธุ รกิจ และการเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานธุ รกิจ
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30
20000-1104

การพูดภาษาไทยในงานอาชี พ
(Thai Speaking for Careers)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีทกั ษะในการพูดสื่ อสารในงานอาชีพตามหลักการพูดและศิลปะการพูด
2. สามารถใช้ทกั ษะการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและงานอาชีพ
3. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการพูดในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. พูดติดต่อกิจธุ ระและธุ รกิจในงานอาชีพตามหลักการ
2. พูดในโอกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับงานอาชีพตามหลักการพูดและศิลปะการพูด
3. แสดงบุคลิกภาพเหมาะสมในการพูดตามโอกาสและสถานการณ์
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติเกี่ ยวกับการพู ดในงานอาชี พ การทําหน้าที่ โฆษกและพิ ธี กร การเขี ยนเค้าโครงการพู ด การพู ด
ในโอกาสต่าง ๆ เกี่ ยวกับงานอาชี พ การพูดแสดงความคิดเห็ น การกล่าวรายงาน การนําเสนอผลงาน การบรรยาย
การสรุ ป การพูดเสนอขายสิ นค้าหรื อบริ การ การกล่าวต้อนรับ การกล่าวขอบคุ ณ กล่าวอําลาอาลัย การกล่าว
สุ นทรพจน์ และการกล่าวอวยพร
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31
20000-1105

การเขียนภาษาไทยในงานอาชี พ
(Thai Writing for Careers)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีทกั ษะในการเขียนสื่ อสารในงานอาชีพตามหลักการ
2. สามารถใช้ทกั ษะการเขียนเพื่อพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
3. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการเขียนในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. เขียนสะกดคํา คําทับศัพท์ ศัพท์บญั ญัติ ศัพท์เฉพาะวิชาชีพถูกต้องตามหลักการเขียน
2. เขียนแสดงความคิดเห็นและแสดงความรู ้สึกในโอกาสและรู ปแบบต่าง ๆ
3. เขียนข้อความติดต่อกิจธุ ระและธุ รกิจในงานอาชีพตามรู ปแบบและหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการเขียนในงานอาชี พ การเรี ยบเรี ยงถ้อยคํา สํานวน โวหารที่ ใช้ในชี วิตประจําวัน
และงานอาชีพ การเขียนสะกดคํา การเขียนคําทับศัพท์ ศัพท์บญั ญัติ และศัพท์เฉพาะวิชาชี พ การเขียนแสดง
ความคิ ดเห็ นและแสดงความรู ้ สึกในโอกาสต่าง ๆ การเขียนรายงานการประชุ ม บันทึ กข้อความ จดหมาย
กิจธุ ระและธุ รกิจ การเขียนบทร้อยกรอง และการเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ
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32
20000-1106

ภาษาไทยเชิ งสร้ างสรรค์
(Creative Thai)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีทกั ษะในการพูดและเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ตามหลักการ
2. สามารถนําทักษะทางภาษาไทยไปใช้พฒั นาตนเองและงานอาชีพ
3. เห็นคุณค่าความสําคัญของการใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
1. พูดภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ตามรู ปแบบและหลักการพูด
2. เขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ตามรู ปแบบ โอกาสและหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ตั ิ เกี่ ยวกับการใช้ภาษาไทยเชิ งสร้ างสรรค์ การเรี ยบเรี ยงถ้อยคํา สํานวน โวหาร ภาพลักษณ์
ในภาษา การพู ด -เล่ า เรื่ อ ง การอธิ บ าย การบรรยาย การพู ด โน้ม น้า วใจ การนํา เสนอผลงาน การเขี ย น
สรุ ปความ การเขี ยนบรรยาย การเขี ยนแสดงความคิ ดเห็ นและแสดงความรู ้ สึกในโอกาสต่าง ๆ การเขี ยน
บทร้อยกรอง และโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ
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33

กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
กลุ่มภาษาอังกฤษ
20000-1201

ภาษาอังกฤษในชี วติ จริง
(Real Life English)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวันและในการปฏิบตั ิงาน
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวันและในการปฏิบตั ิงาน
3. ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คัญ และเห็ น ประโยชน์ ข องการใช้ ภ าษาอัง กฤษในชี วิ ต ประจํา วัน
และในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวันและในการปฏิบตั ิงาน
2. สนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวันและในการปฏิบตั ิงาน
3. อ่านข้อความ กําหนดการและป้ ายประกาศภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวันและในการปฏิบตั ิงาน
4. กรอกแบบฟอร์ มที่ใช้ในชีวิตประจําวันและในการปฏิบตั ิงาน
5. เขียนข้อความและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในชีวติ ประจําวันและในการปฏิบตั ิงาน
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวันและในการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการฟั ง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในชี วิตประจําวันและในการปฏิ บตั ิงาน
คําศัพ ท์ สํานวนภาษาที่ ใช้บ่ อย ๆ การสนทนาเกี่ ยวกับ ครอบครั ว การศึ กษา งานอดิ เรก สุ ขภาพ เทศกาล
ทิ ศ ทาง ตําแหน่ งที่ ต้ งั การเดิ น ทาง ขั้น ตอนการปฏิ บ ัติงาน การสนทนาทางโทรศัพ ท์ การอ่ านข้อความ
กําหนดการ ป้ ายประกาศการกรอกแบบฟอร์ ม การเขียนข้อความและจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ การใช้ภาษา
ตามมารยาทสั ง คมและวัฒ นธรรมของเจ้า ของภาษา และการใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศพัฒ นาทัก ษะ
ภาษาอังกฤษ
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34
20000-1202

ภาษาอังกฤษฟัง - พูด
(English Listening and Speaking)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้ แ ละเข้า ใจเกี่ ย วกับ หลัก การฟั ง และพู ด ภาษาอัง กฤษตามสถานการณ์ ใ นชี วิ ต ประจํา วัน
และในการปฏิบตั ิงาน
2. สามารถฟัง-ดู และพูดภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ในชีวติ ประจําวันและการปฏิบตั ิงาน
3. ตระหนักถึ งความสําคัญและเห็ นประโยชน์ของการฟั งและพูดภาษาอังกฤษในชี วิตประจําวัน
และในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูการสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษจากสื่ อประเภทต่าง ๆ
2. ออกเสี ยงภาษาอังกฤษตามหลักการออกเสี ยง
3. สนทนาภาษาอังกฤษโต้ตอบตามสถานการณ์
4. ใช้ภาษาอังกฤษตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการฟั ง-ดู และพูดภาษาอังกฤษในชี วติ ประจําวันและการปฏิบตั ิงาน หลักและวิธีการ
ฟั ง และพู ด ภาษาอัง กฤษ การฟั ง -ดู ก ารสื่ อ สารด้ว ยภาษาอัง กฤษจากสื่ อ ประเภทต่ า ง ๆ การออกเสี ย ง
ตามหลัก การออกเสี ย ง การใช้ค ํา ศัพ ท์ สํ า นวน และการสนทนาโต้ต อบในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ การใช้
วั จ น ะภาษ าแล ะอวั จ น ะภาษ า (verbal and non-verbal language) ก ารใช้ ภ าษ าตามม ารยาท สั งคม
และวัฒ นธรรมของเจ้า ของภาษา และการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศพัฒ นาทัก ษะการฟั ง และการพู ด
ภาษาอังกฤษ
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หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

35
20000-1203

การอ่ านสื่ อสิ่ งพิมพ์ ภาษาอังกฤษ
(Reading Authentic Materials in English)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวันและในการปฏิบตั ิงาน
2. สามารถอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ภาษาอังกฤษชนิดต่าง ๆ ในชีวติ ประจําวันและในการปฏิบตั ิงาน
3. ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คัญ และเห็ น ประโยชน์ ข องการอ่ า นภาษาอัง กฤษในชี วิ ต ประจํา วัน
และในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. อ่านสารคดีและหนังสื อพิมพ์ภาษาอังกฤษ
2. อ่านเอกสารประชาสัมพันธ์ ตาราง แผนภาพและแผนภูมิภาษาอังกฤษ
3. อ่านกําหนดการ บันทึกข้อความ และจดหมายภาษาอังกฤษ
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การอ่ านสื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ภ าษาอังกฤษชนิ ดต่า ง ๆ ในชี วิตประจําวัน หลัก และกลวิธี
การอ่านแบบต่าง ๆ การอ่านสารคดี บันเทิงคดี หนังสื อพิมพ์ เอกสารประชาสัมพันธ์ โฆษณา แผ่นพับ แผ่นปลิ ว
โปสการ์ ด ประกาศ ฉลาก ป้ ายประกาศ ป้ ายเตือน เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ตาราง แผนภาพ แผนภูมิ กําหนดการ
บันทึ กข้อความ จดหมาย คู่มือ/กฎระเบี ยบการปฏิ บตั ิงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษ
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36
20000-1204

การเขียนภาษาอังกฤษในชี วติ ประจําวัน
(Everyday English Writing)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวันและในการปฏิบตั ิงาน
2. สามารถเขียนภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวันและในการปฏิบตั ิงาน
3. ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คัญ และเห็ น ประโยชน์ ข องการเขี ย นภาษาอัง กฤษในชี วิ ต ประจํา วัน
และในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. เขียนข้อมูลบุคคล ข้อความและบันทึกย่อภาษาอังกฤษ
2. เขียนบัตรอวยพรภาษาอังกฤษในโอกาสต่าง ๆ
3. เขียนจดหมายส่ วนตัวและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ
4. กรอกแบบฟอร์ มภาษาอังกฤษชนิดต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน หลักและวิธีการเขียนแบบต่าง ๆ การเขียน
ข้อมู ล บุ ค คล ข้อความ บัน ทึ กย่อ บัตรอวยพรในโอกาสต่าง ๆ จดหมายส่ วนตัว จดหมายอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์
การกรอกแบบฟอร์ ม การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
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37
20000-1205

ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ
(English for the Workplace)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ในสถานประกอบการ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราวเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
2. สนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในสถานประกอบการ
3. อ่านข้อมูล กฎระเบียบ ป้ ายประกาศและคําเตือนในสถานประกอบการ
4. เขียนบันทึก และกรอกแบบฟอร์ มในการปฏิบตั ิงาน
5. ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศสื บ ค้นความก้าวหน้าของงานในสถานประกอบการและฝึ กทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ การฟั ง-ดู เรื่ องราวเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
การสนทนาโต้ต อบเกี่ ย วกับ การต้อนรั บ ข้อมู ล และโครงสร้ างองค์ก ร ตําแหน่ ง และหน้าที่ ง าน ทิ ศ ทาง
ตําแหน่งที่ ต้ งั การซื้ อขาย การให้บริ การ การสนทนาทางโทรศัพท์ ขั้นตอนการปฏิ บตั ิงาน การอ่านข้อมู ล
กฎระเบียบ ป้ ายประกาศ คําเตือนที่ พบในสถานประกอบการ การเขียนบันทึ ก การกรอกแบบฟอร์ ม และ
การใช้เทคโนโลยีพฒั นาทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
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38
20000-1206

ภาษาอังกฤษอินเทอร์ เน็ต
(English for the Internet)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์ เน็ต
3. ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ และเห็ น ประโยชน์ ข องการใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต เพื่ อ สื บค้ น ข้ อ มู ล
ติดต่อสื่ อสารและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
สมรรถนะรายวิชา
1. สื บค้นข้อมูลในอินเทอร์ เน็ตโดยใช้คาํ สําคัญ
2. อ่านคําสั่งและปฏิบตั ิตามคําสั่งที่ปรากฎบนหน้าจอ
3. นําเสนอข้อมูลที่สืบค้นจากเว็บไซต์
4. เขียนข้อความบนสื่ อสังคมออนไลน์
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์ เน็ต คําศัพท์ สํานวนและโครงสร้างภาษา
ที่ พ บเห็ นบ่ อย ๆ การใช้ Web browsers และ Search engines การอ่านคําสั่งและปฏิ บตั ิ ตามคําสั่งที่ ป รากฎ
บนหน้าจอ การสื บค้นข้อมูลเรื่ องที่สนใจ/เรื่ องทางวิชาชี พโดยใช้คาํ สําคัญ (Keywords) การอ่าน สรุ ป และ
นําเสนอข้อ มู ล ที่ สื บ ค้น จากเว็บ ไซต์ (Websites) การเขี ย นรู ป แบบต่า ง ๆ บนสื่ อสั ง คมออนไลน์ (Social
media) และการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
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39
20000-1207

ภาษาอังกฤษโครงงาน
(English for Project Work)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทําโครงงานเป็ นภาษาอังกฤษ
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทําโครงงานในเรื่ องที่สนใจ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการทําโครงงานเป็ นภาษาอังกฤษ
สมรรถนะรายวิชา
1. วางแผนการทําโครงงานในเรื่ องที่สนใจหรื อบูรณาการกับสาขาวิชาที่เรี ยน
2. สื บค้นข้อมูลในเรื่ องที่สนใจจากแหล่งการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
3. ทําโครงงานภาษาอังกฤษตามรู ปแบบและขั้นตอนการทําโครงงาน
4. นําเสนอโครงงานตามขั้นตอน
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทําโครงงานและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทําโครงงานเป็ นภาษาอังกฤษ รู ปแบบและขั้นตอนการทําโครงงาน องค์ประกอบ
ของโครงงาน ศัพ ท์ สํ านวน ประโยค และโครงสร้ างภาษาที่ เกี่ ย วข้องกับ การทําโครงงาน การวางแผน
การทํา โครงงานในเรื่ อ งที่ ส นใจหรื อ บู รณาการกับ สาขาวิ ช าที่ เรี ย น การสื บ ค้น ข้อ มู ล ในเรื่ อ งที่ ส นใจ
จากแหล่ งการเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ การจัดทําโครงงานตามรู ป แบบและขั้น ตอน นําเสนอโครงงานตามขั้นตอน
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทําโครงงานและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
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40
20000-1208

ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้ อมเพื่อการทํางาน
(English for Career Preparation)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ
3. ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คัญ และเห็ น ประโยชน์ ข องการใช้ ภ าษาอัง กฤษเพื่ อ การสมัค รงาน
และการปฏิบตั ิงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. อ่านประกาศรับสมัครงาน
2. เขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
3. กรอกแบบฟอร์ มใบสมัครงาน
4. สนทนาตามสถานการณ์การในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การฟั ง-ดู พู ด อ่ า นและเขี ย นภาษาอั ง กฤษที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสมั ค รงาน
และการปฏิ บ ัติ ง านอาชี พ การอ่ า นประกาศรั บ สมัค รงาน การเขี ย นจดหมายสมัค รงานและประวัติ ย่อ
การกรอกแบบฟอร์ มใบสมัครงาน การสมัครงานออนไลน์ การสัมภาษณ์งาน คําศัพท์ สํานวนประโยคที่ใช้
ในการปฏิ บตั ิงาน การสนทนาตามสถานการณ์ ในการปฏิ บตั ิ งานอาชี พ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2562
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41
20000-1209

ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานช่ างอุตสาหกรรม
(English for Industrial Trades)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับงานช่างอุตสาหกรรม
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในงานช่างอุตสาหกรรม
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานช่างอุตสาหกรรม
สมรรถนะรายวิชา
1. อ่านคู่มือ ชื่อวัสดุ อุปกรณ์และเครื่ องมือในการปฏิบตั ิงานช่างอุตสาหกรรม
2. อ่านเครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ประกาศ คําเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบตั ิงาน
3. นําเสนอขั้นตอนการปฏิบตั ิงานช่างอุตสาหกรรม
4. เขียนรายงานการปฏิบตั ิงานช่างอุตสาหกรรม
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานช่างอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การฟั ง -ดู พู ด อ่ า นและเขี ย นภาษาอัง กฤษในการปฏิ บ ัติ ง านช่ า งอุ ต สาหกรรม
การอ่ านคู่มื อ ชื่ อวัส ดุ อุป กรณ์ เครื่ องมื อในการทํางาน คุ ณ ลัก ษณะเฉพาะของเครื่ องมื อ ขนาด สั ดส่ วน
รู ปทรง เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ประกาศ คําเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ปฏิ บตั ิงาน กฎระเบียบ
การปฏิบตั ิงาน ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การเขียนรายงานและการกรอกแบบฟอร์ มการปฏิบตั ิงาน และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานช่างอุตสาหกรรม
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หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

42
20000-1210

ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานธุรกิจ
(English for Business)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับงานธุ รกิจ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางธุ รกิจ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุ รกิจ
สมรรถนะรายวิชา
1. อ่านเอกสาร แผ่นพับและคู่มือการปฏิบตั ิงานในงานทางธุ รกิจ
2. สนทนาตามสถานการณ์ทางธุ รกิจ
3. การให้ขอ้ มูลสิ นค้าและบริ การ
4. กรอกแบบฟอร์ มทางธุ รกิจ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานธุ รกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการฟั ง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานธุ รกิจ การฟั ง-ดูเรื่ องราว
ทางธุ รกิจ การอ่านเอกสาร แผ่นพับและคู่มือการปฏิบตั ิงาน การสนทนาตามสถานการณ์ทางธุ รกิจ การติดต่อ
ทางโทรศั พ ท์ การให้ ข ้ อ มู ล สิ นค้ า และบริ การ การเขี ย นจดหมายธุ ร กิ จ บั น ทึ ก ข้ อ ความ ข้อ ความ
แสดงความยิ น ดี ใ นโอกาสต่ า ง ๆ จดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ การกรอกแบบฟอร์ ม ทางธุ ร กิ จ และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานธุ รกิจ
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หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

43
20000-1211

ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานศิลปกรรม
(English for Arts)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปกรรม
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานศิลปกรรม
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานศิลปกรรม
สมรรถนะรายวิชา
1. อ่านคู่มือ เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ในงานศิลปกรรม
2. สนทนาตามสถานการณ์ในงานศิลปกรรม
3. นําเสนอผลงานศิลปกรรม
4. เขียนบรรยายผลงานศิลปกรรม
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานศิลปกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการฟั ง-ดู พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปกรรม การใช้ศพั ท์เทคนิ ค
พื้นฐาน รู ปทรง สี ขนาด สัดส่ วน การฟั ง-ดู เรื่ องราวและประเภทของงานศิลปะ การอ่านคู่มือ เครื่ องหมาย
สั ญ ลัก ษณ์ การสนทนาตามสถานการณ์ ในงานศิ ล ปกรรม ให้ ข อ้ มู ล การแสดงความคิ ดเห็ น ความรู ้ สึ ก
การนําเสนอผลงาน การเขียนบรรยายผลงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ในงานศิลปกรรม
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หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

44
20000-1212

ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานคหกรรม
(English for Home Economics)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับงานคหกรรม
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานคหกรรม
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานคหกรรม
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับงานคหกรรม
2. อ่านคู่มือ เอกสารการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์งานคหกรรม
3. นําเสนอผลงานในงานคหกรรม
4. สนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบตั ิงานคหกรรม
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานคหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการฟั ง-พูด อ่านและเขียนในงานคหกรรม การใช้คาํ ศัพท์เทคนิ คพื้นฐาน การฟั ง-ดู
เรื่ องราวในงานคหกรรม การอ่านคู่มื อ เอกสารการใช้เครื่ องมื อ อุป กรณ์ เครื่ องหมาย สั ญลัก ษณ์ ตาราง
แผนภาพ การบรรยาย การสาธิ ตวิธีทาํ สนทนาตามสถานการณ์ ในการปฏิ บ ตั ิงานคหกรรม การนําเสนอ
ผลงาน การเขียนข้อความ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานคหกรรม
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45
20000-1213

ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานเกษตร
(English for Agriculture)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับงานเกษตร
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในงานเกษตร
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานเกษตร
สมรรถนะรายวิชา
1. อ่านคู่มือปฏิบตั ิงานและสื่ อสิ่ งพิมพ์ในงานเกษตร
2. สนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบตั ิงานเกษตร
3. สาธิ ตขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเกษตร
4. เขียนรายงานการปฏิบตั ิงานเกษตร
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิเกี่ยวกับการฟั ง-ดู พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในงานเกษตร การใช้ศพั ท์เทคนิ คพื้นฐาน
การฟั ง-ดู เรื่ องราวเกี่ ยวกับการเกษตร การอ่านคู่มือปฏิบตั ิงาน การใช้เครื่ องมือ กฎระเบียบ ฉลาก คําเตือน
และสื่ อสิ่ งพิ ม พ์ในงานเกษตร สนทนาตามสถานการณ์ ในการปฏิ บ ตั ิ งานเกษตร การนําเสนอผลิ ตภัณ ฑ์
การสาธิ ตการใช้อุปกรณ์ เครื่ องมือ เทคโนโลยีการเกษตร การกรอกแบบฟอร์ ม การเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานเกษตร
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46
20000-1214

ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานประมง
(English for Fisheries)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับงานประมง
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในงานประมง
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานประมง
สมรรถนะรายวิชา
1. อ่านคู่มือปฏิบตั ิงานและสื่ อสิ่ งพิมพ์ในงานประมง
2. สนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบตั ิงานประมง
3. สาธิ ตขั้นตอนปฏิบตั ิงานประมง
4. เขียนรายงานการปฏิบตั ิงานประมง
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานประมง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการฟั ง-ดู พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในงานประมง การใช้ศพั ท์เทคนิ คพื้นฐาน
การฟั ง-ดู เรื่ องราวเกี่ ยวกับการประมง การอ่านคู่มือปฏิบตั ิงาน การใช้เครื่ องมือ กฎระเบียบ ฉลาก คําเตือน
และสื่ อสิ่ งพิมพ์ในงานประมง สนทนาตามสถานการณ์ ในการปฏิ บตั ิ งานประมง การนําเสนอผลิ ตภัณฑ์
การสาธิ ต การใช้ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เทคโนโลยี ก ารประมง การกรอกแบบฟอร์ ม การเขี ย นรายงาน
การปฏิบตั ิงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานประมง
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47
20000-1215

ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานท่ องเทีย่ ว
(English for Tourism)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับงานท่องเที่ยว
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในงานท่องเที่ยว
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับงานท่องเที่ยว
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล และวัฒนธรรม
2. อ่านป้ ายประกาศ สัญลักษณ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานท่องเที่ยว
3. สนทนาตามสถานการณ์ในงานท่องเที่ยว
4. กรอกแบบฟอร์ มในการปฏิบตั ิงานท่องเที่ยว
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานท่องเที่ยว
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการฟั ง-ดู พู ด อ่านและเขี ยนภาษาอังกฤษสําหรับการท่ องเที่ยว การฟั ง-ดู เรื่ องราว
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เทศกาล วัฒนธรรม ประเพณี การอ่านประกาศ สัญลักษณ์
และกฎระเบี ย บ ที่ เกี่ ย วข้อ ง การสนทนาตามสถานการณ์ ใ นงานท่ อ งเที่ ย ว การต้อ นรั บ การให้ ข ้อ มู ล
ท่ อ งเที่ ย ว กํา หนดการเดิ น ทาง การกรอกข้อ มู ล ในแบบฟอร์ ม การใช้ ภ าษาตามมารยาททางสั ง คม
และวัฒ นธรรมของเจ้ า ของภาษา และการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ
ในงานท่องเที่ยว
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20000-1216

ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานโรงแรม
(English for Hotel and Hospitality)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับงานโรงแรม
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในงานโรงแรม
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับงานโรงแรม
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราวเกี่ยวกับธุ รกิจโรงแรมและบริ การ
2. อ่านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานโรงแรม
3. สนทนาตามสถานการณ์ในงานโรงแรม
4. กรอกแบบฟอร์ มในงานโรงแรม
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานโรงแรม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติเกี่ ยวกับ การฟั ง-ดู พู ด อ่ านและเขี ยนภาษาอังกฤษสําหรั บ งานโรงแรม การฟั ง-ดู เรื่ องราว
เกี่ ย วกับ ธุ รกิ จ โรงแรมและบริ ก าร การอ่ า นเอกสารที่ เกี่ ย วข้อ งกับ งานโรงแรม สั ญ ลัก ษณ์ กฎระเบี ย บ
ที่เกี่ ยวข้อง การสนทนาตามสถานการณ์ ในงานโรงแรม การต้อนรับ การให้ขอ้ มูลสิ่ งอํานวยความสะดวก
และบริ การในโรงแรม การกรอกแบบฟอร์ ม ในงานโรงแรม การใช้ ภ าษาตามมารยาททางสั ง คม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานโรงแรม
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20000-1217

ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานสิ่ งทอ
(English for Textiles)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับงานสิ่ งทอ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในงานสิ่ งทอ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับงานสิ่ งทอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูเรื่ องราวเกี่ยวกับประเภทและชนิดสิ่ งทอ
2. อ่านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานสิ่ งทอ
3. สนทนาตามสถานการณ์ในงานสิ่ งทอ
4. กรอกแบบฟอร์ มในงานสิ่ งทอ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานสิ่ งทอ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับ การฟั ง -ดู พู ด อ่านและเขี ย นภาษาอัง กฤษสําหรั บ งานสิ่ ง ทอ การใช้ศ พั ท์เทคนิ ค
พื้ น ฐาน วัส ดุ อุ ป กรณ์ สารเคมี การฟั ง -ดู เรื่ อ งราวเกี่ ย วกับ ประเภทและชนิ ด ของสิ่ ง ทอ การอ่ า นคู่ มื อ
สัญลักษณ์ กฎระเบียบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง การสนทนาตามสถานการณ์ในงานสิ่ งทอ การให้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์
การกรอกแบบฟอร์ มในงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานสิ่ งทอ
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20000-1218

ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(English for Information Technology)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ตระหนักถึ งความสําคัญและเห็ นประโยชน์ของการใช้โนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมู ล
และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
สมรรถนะรายวิชา
1. อ่านเรื่ องเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
2. สนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เขียนข้อความบนสื่ อสังคมออนไลน์
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติเกี่ ย วกับ การฟั ง-ดู พู ด อ่ านและเขี ย นภาษาอัง กฤษที่ เกี่ ย วข้องกับ เทคโนโลยีส ารสนเทศ
คําศัพท์และสํานวนประโยคที่พบเห็ นบ่อย ๆ การอ่านเรื่ องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชี วิตประจําวัน
การสื่ อสารในรู ปแบบต่าง ๆ ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ Smart phone, Tablet, สื่ อสังคมออนไลน์ (Social
media) การเรี ยนรู ้ ออนไลน์ การใช้ Application ต่าง ๆ การสนทนาตามสถานการณ์ ที่ เกี่ ยวข้อง การเขี ยน
ข้อความบนสื่ อสังคมออนไลน์ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
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20000-1219

ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานดนตรี
(English for Music)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในงานดนตรี
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานดนตรี
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานดนตรี
สมรรถนะรายวิชา
1. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคพื้นฐานในงานดนตรี
2. อ่านเรื่ องเกี่ยวกับผลงานและประเภทของดนตรี
3. สาธิ ตการใช้และการบํารุ งรักษาเครื่ องดนตรี
4. สนทนาตามสถานการณ์ในงานดนตรี
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานดนตรี
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการฟั ง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษสําหรับงานดนตรี การใช้คาํ ศัพท์เทคนิ ค
พื้ น ฐาน ชิ้ น ส่ ว น และอุ ป กรณ์ เครื่ อ งดนตรี การฟั ง -ดู แ ละอ่ า นเกี่ ย วกับ ผลงานและประเภทของดนตรี
การใช้และการบํารุ งรักษาเครื่ องดนตรี สัญลักษณ์ในงานดนตรี การสนทนาตามสถานการณ์ ในงานดนตรี
การเขียนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานดนตรี
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กลุ่มภาษาต่ างประเทศอื่น
20000-1220

ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชี วติ ประจําวัน
(Chinese Communication in Daily Life)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้ และเข้าใจเกี่ ยวกับ หลักการใช้ภาษาจี นในชี วิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒ นธรรม
ของเจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจําวัน
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาจีน
2. อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษาจีน
3. สนทนาในสถานการณ์ชีวติ ประจําวัน
4. เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียนภาษาจีน
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาจีนในชีวติ ประจําวัน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ั ติ เกี่ ย วกั บ การฟั ง -ดู พู ด อ่ า นและเขี ย นภาษาจี น ในชี วิ ต ประจํา วัน ตามมารยาทสั ง คม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การฟั ง-ดู และออกเสี ยงอัก ษรภาษาจี น การอ่านคําและประโยค การใช้
คํา ศัพ ท์ สํ านวน การสนทนาในสถานการณ์ ชี วิต ประจําวัน การเขี ย นอัก ษรจี น และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาจีนในชีวติ ประจําวัน
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20000-1221

ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
(Chinese Communication at Work)
วิชาบังคับก่อน : 20000-1220 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาจีนในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูการใช้ภาษาจีนในสถานการณ์งานอาชีพ
2. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. อ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ ภาษาจีนเกี่ยวกับงานอาชีพ
4. เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษาจีนง่าย ๆ ในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ั ติ เกี่ ย วกั บ การฟั ง-ดู พู ด อ่ า นและเขี ย นภาษาจี น ในงานอาชี พ ฟั ง-ดู ก ารใช้ ภ าษาจี น
ในสถานการณ์ ง านอาชี พ การสนทนาโต้ต อบในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ในงานอาชี พ การอ่ า นข้อ ความ
เรื่ อ งสั้ น ๆ การเขี ย นคํา ศัพ ท์ สํ า นวน รู ป ประโยคเบื้ อ งต้น และการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศพัฒ นา
ทักษะภาษาจีนในงานอาชีพ

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

54
20000-1222

ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสารในชี วติ ประจําวัน
(Japanese Communication in Daily Life)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ ยวกับหลักการใช้ภาษาญี่ ปุ่นในชี วิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจําวัน
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาญี่ปุ่น
2. อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษาญี่ปุ่น
3. สนทนาในสถานการณ์ชีวติ ประจําวัน
4. เขียนอักษรญี่ปุ่นตามหลักการเขียนภาษาญี่ปุ่น
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นในชีวติ ประจําวัน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การฟั ง -ดู พู ด อ่ า นและเขี ย นภาษาญี่ ปุ่ นในชี วิ ต ประจํา วัน ตามมารยาทสั ง คม
และวัฒ นธรรมของเจ้า ของภาษา การฟั ง -ดู แ ละออกเสี ย งอัก ษรภาษาญี่ ปุ่ น การอ่ า นคํา และประโยค
การใช้คาํ ศัพท์ สํานวนการสนทนาในสถานการณ์ชีวติ ประจําวัน การเขียนอักษรญี่ปุ่น และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นในชีวติ ประจําวัน

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

55
20000-1223

ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสารในงานอาชี พ
(Japanese Communication at Work)
วิชาบังคับก่อน : 20000-1222 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาญี่ปุ่นในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูการใช้ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์งานอาชีพ
2. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. อ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับงานอาชีพ
4. เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษาญี่ปุ่นง่าย ๆ ในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การฟั ง -ดู พู ด อ่ า นและเขี ย นภาษาญี่ ปุ่ นในงานอาชี พ ฟั ง -ดู ก ารใช้ ภ าษาญี่ ปุ่ น
ในสถานการณ์ ง านอาชี พ การสนทนาโต้ต อบในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ในงานอาชี พ การอ่ า นข้อ ความ
เรื่ องสั้น ๆ การเขียนคําศัพท์ สํานวน รู ปประโยคเบื้องต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ภาษาญี่ปุ่นในงานอาชีพ

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

56
20000-1224

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในชี วติ ประจําวัน
(Korean Communication in Daily Life)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาเกาหลีในชี วิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจําวัน
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเกาหลีในชีวติ ประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาเกาหลี
2. อ่านคําและประโยค ตามหลักการออกเสี ยงภาษาเกาหลี
3. สนทนาในสถานการณ์ชีวติ ประจําวัน
4. เขียนอักษรเกาหลีตามหลักการเขียนภาษาเกาหลี
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีในชีวติ ประจําวัน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การฟั ง -ดู พู ด อ่ า นและเขี ย นภาษาเกาหลี ใ นชี วิ ต ประจํา วัน ตามมารยาทสั ง คม
และวัฒ นธรรมของเจ้า ของภาษา การฟั ง -ดู แ ละออกเสี ย งอัก ษรภาษาเกาหลี การอ่ า นคํา และประโยค
การใช้ ค าํ ศัพ ท์ สํ า นวน การสนทนาในสถานการณ์ ชี วิต ประจํา วัน การเขี ย นอัก ษรเกาหลี และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีในชีวติ ประจําวัน

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

57
20000-1225

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
(Korean Communication at Work)
วิชาบังคับก่อน : 20000-1224 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาเกาหลีในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเกาหลีในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูการใช้ภาษาเกาหลีในสถานการณ์งานอาชีพ
2. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. อ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ ภาษาเกาหลีเกี่ยวกับงานอาชีพ
4. เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษาเกาหลีง่าย ๆ ในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติเกี่ ย วกับ การฟั ง-ดู พู ด อ่ านและเขี ย นภาษาเกาหลี ในงานอาชี พ ฟั ง-ดู ก ารใช้ภาษาเกาหลี
ในสถานการณ์ ง านอาชี พ การสนทนาโต้ต อบในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ในงานอาชี พ การอ่ า นข้อ ความ
เรื่ องสั้น ๆ การเขียนคําศัพท์ สํานวน รู ปประโยคเบื้องต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ภาษาเกาหลีในงานอาชีพ

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

58
20000-1226

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
(Vietnamese Communication in Daily Life)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้ แ ละเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การใช้ ภ าษาเวี ย ดนามในชี วิ ต ประจํา วัน ตามมารยาทสั ง คม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเวียดนามตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจําวัน
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาเวียดนาม
2. อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษาเวียดนาม
3. สนทนาในสถานการณ์ชีวติ ประจําวัน
4. เขียนอักษรเวียดนามตามหลักการเขียนภาษาเวียดนาม
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเวียดนามในชีวติ ประจําวัน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง-ดู พู ด อ่านและเขี ยนภาษาเวียดนามในชี วิตประจําวัน ตามมารยาทสั งคม
และวัฒ นธรรมของเจ้าของภาษา การฟั ง-ดู และออกเสี ยงอัก ษรภาษาเวีย ดนาม การอ่ านคําและประโยค
การใช้ค าํ ศัพ ท์ สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ ชีวิตประจําวัน การเขี ยนอัก ษรเวียดนาม และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเวียดนามในชีวติ ประจําวัน

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

59
20000-1227

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
(Vietnamese Communication at Work)
วิชาบังคับก่อน : 20000-1226 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาเวียดนามในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเวียดนามตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเวียดนามในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูการใช้ภาษาเวียดนามในสถานการณ์งานอาชีพ
2. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. อ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ ภาษาเวียดนามเกี่ยวกับงานอาชีพ
4. เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษาเวียดนามง่าย ๆ ในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการฟั ง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเวียดนามในงานอาชี พ ฟั ง-ดูการใช้ภาษาเวียดนาม
ในสถานการณ์ ง านอาชี พ การสนทนาโต้ต อบในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ในงานอาชี พ การอ่ า นข้อ ความ
เรื่ องสั้น ๆการเขี ยนคําศัพท์ สํานวน รู ปประโยคเบื้องต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ภาษาเวียดนามในงานอาชีพ

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

60
20000-1228

ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสารในชี วติ ประจําวัน
(Indonesian Communication in Daily Life)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้ แ ละเข้ า ใจเกี่ ย วกับ หลั ก การใช้ ภ าษาอิ น โดนี เซี ย ในชี วิ ต ประจํา วัน ตามมารยาทสั ง คม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอินโดนีเซี ยตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจําวัน
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอินโดนีเซี ยในชีวติ ประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาอินโดนี เซี ย
2. อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษาอินโดนีเซี ย
3. สนทนาในสถานการณ์ชีวติ ประจําวัน
4. เขียนอักษรอินโดนีเซี ยตามหลักการเขียนภาษาอินโดนี เซี ย
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซี ยในชีวติ ประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
ปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการฟั ง-ดู พูด อ่านและเขี ยนภาษาอินโดนี เซี ยในชี วิตประจําวันตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การฟั ง-ดู และออกเสี ยงอักษรภาษาอิ นโดนี เซี ย การอ่านคําและประโยค
การใช้คาํ ศัพท์ สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ ชีวิตประจําวัน การเขี ยนอักษรอินโดนี เซี ย และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซี ยในชีวติ ประจําวัน

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

61
20000-1229

ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
(Indonesian Communication at Work)
วิชาบังคับก่อน : 20000-1228 ภาษาอินโดนี เซี ยเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาอินโดนีเซี ยในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอินโดนีเซี ยตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอินโดนีเซียในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูการใช้ภาษาอินโดนีเซี ยในสถานการณ์งานอาชีพ
2. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. อ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ ภาษาอินโดนีเซี ยเกี่ยวกับงานอาชีพ
4. เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษาอินโดนีเซี ยง่าย ๆ ในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การฟั ง -ดู พู ด อ่ า นและเขี ย นภาษาอิ น โดนี เซี ย ในงานอาชี พ ฟั ง -ดู ก ารใช้ ภ าษา
อิ น โดนี เซี ย ในสถานการณ์ งานอาชี พ การสนทนาโต้ต อบในสถานการณ์ ต่ าง ๆ ในงานอาชี พ การอ่า น
ข้อความ เรื่ องสั้น ๆ การเขียนคําศัพท์ สํานวน รู ปประโยคเบื้องต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะภาษาอินโดนีเซียในงานอาชีพ

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

62
20000-1230

ภาษาพม่ าเพื่อการสื่ อสารในชี วติ ประจําวัน
(Burmese Communication in Daily Life)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้ และเข้าใจเกี่ ยวกับหลักการใช้ภาษาพม่าในชี วิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจําวัน
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาพม่าในชีวติ ประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาพม่า
2. อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษาพม่า
3. สนทนาในสถานการณ์ชีวติ ประจําวัน
4. เขียนอักษรพม่าตามหลักการเขียนภาษาพม่า
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาพม่าในชีวติ ประจําวัน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การฟั ง -ดู พู ด อ่ า นและเขี ย นภาษาพม่ า ในชี วิ ต ประจํา วัน ตามมารยาทสั ง คม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การฟั ง-ดู และออกเสี ยงอักษรภาษาพม่า การอ่านคําและประโยค การใช้
คําศัพ ท์ สํ านวนการสนทนาในสถานการณ์ ชี วิตประจําวัน การเขี ย นอัก ษรพม่ า และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาพม่าในชีวติ ประจําวัน

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

63
20000-1231

ภาษาพม่ าเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
(Burmese Communication at Work)
วิชาบังคับก่อน : 20000-1230 ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาพม่าในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาพม่าในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูการใช้ภาษาพม่าในสถานการณ์งานอาชีพ
2. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. อ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ ภาษาพม่าเกี่ยวกับงานอาชีพ
4. เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษาพม่าง่าย ๆ ในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การฟั ง -ดู พู ด อ่ า นและเขี ย นภาษาพม่ า ในงานอาชี พ ฟั ง -ดู ก ารใช้ ภ าษาพม่ า
ในสถานการณ์ ง านอาชี พ การสนทนาโต้ต อบในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ในงานอาชี พ การอ่ า นข้อ ความ
เรื่ องสั้น ๆ การเขียนคําศัพท์ สํานวน รู ปประโยคเบื้องต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ภาษาพม่าในงานอาชีพ

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

64
20000-1232

ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสารในชี วติ ประจําวัน
(Khmer Communication in Daily Life)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ ยวกับหลักการใช้ภาษาเขมรในชี วิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเขมรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจําวัน
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาเขมร
2. อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษาเขมร
3. สนทนาในสถานการณ์ชีวติ ประจําวัน
4. เขียนอักษรเขมรตามหลักการเขียนภาษาเขมร
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเขมรในชีวติ ประจําวัน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การฟั ง -ดู พู ด อ่ า นและเขี ย นภาษาเขมรในชี วิ ต ประจํา วัน ตามมารยาทสั ง คม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การฟั ง-ดู และออกเสี ยงอักษรภาษาเขมร การอ่านคําและประโยค การใช้
คําศัพ ท์ สํ านวนการสนทนาในสถานการณ์ ชี วิตประจําวัน การเขี ยนอัก ษรเขมร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเขมรในชีวติ ประจําวัน

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

65
20000-1233

ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสารในงานอาชี พ
(Khmer Communication at Work)
วิชาบังคับก่อน : 20000-1232 ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาเขมรในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเขมรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเขมรในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูการใช้ภาษาเขมรในสถานการณ์งานอาชีพ
2. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. อ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ ภาษาเขมรเกี่ยวกับงานอาชีพ
4. เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษาเขมรง่าย ๆ ในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การฟั ง -ดู พู ด อ่ า นและเขี ย นภาษาเขมรในงานอาชี พ ฟั ง -ดู ก ารใช้ ภ าษาเขมร
ในสถานการณ์ ง านอาชี พ การสนทนาโต้ต อบในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ในงานอาชี พ การอ่ า นข้อ ความ
เรื่ องสั้น ๆ การเขียนคําศัพท์ สํานวน รู ปประโยคเบื้องต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ภาษาเขมรในงานอาชีพ

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

66
20000-1234

ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารในชี วติ ประจําวัน
(Laotian Communication in Daily Life)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้ และเข้าใจเกี่ ยวกับหลักการใช้ภาษาลาวในชี วิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาลาวตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจําวัน
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาลาวในชีวติ ประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาลาว
2. อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษาลาว
3. สนทนาในสถานการณ์ชีวติ ประจําวัน
4. เขียนอักษรลาวตามหลักการเขียนภาษาลาว
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาลาวในชีวติ ประจําวัน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกั บ การฟั ง -ดู พู ด อ่ า นและเขี ย นภาษาลาวในชี วิ ต ประจํา วัน ตามมารยาทสั ง คม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การฟั ง-ดู และออกเสี ยงอักษรภาษาลาว การอ่านคําและประโยค การใช้
คําศัพ ท์ สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ ชี วิตประจําวัน การเขี ย นอัก ษรลาว และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาลาวในชีวติ ประจําวัน

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

67
20000-1235

ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารในงานอาชี พ
(Laotian Communication at Work)
วิชาบังคับก่อน : 20000-1234 ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาลาวในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาลาวตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาลาวในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูการใช้ภาษาลาวในสถานการณ์งานอาชีพ
2. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. อ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ ภาษาลาวเกี่ยวกับงานอาชีพ
4. เขียนคําศัพท์สาํ นวนภาษาลาวง่าย ๆ ในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ั ติ เกี่ ย วกั บ การฟั ง -ดู พู ด อ่ า นและเขี ย นภาษาลาวในงานอาชี พ ฟั ง -ดู ก ารใช้ ภ าษาลาว
ในสถานการณ์ ง านอาชี พ การสนทนาโต้ต อบในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ในงานอาชี พ การอ่ า นข้อ ความ
เรื่ องสั้น ๆ การเขียนคําศัพท์ สํานวน รู ปประโยคเบื้องต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ภาษาลาวในงานอาชีพ

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

68
20000-1236

ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่ อสารในชี วติ ประจําวัน
(Malaysian Communication in Daily Life)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษามาเลเซี ยในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษามาเลเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจําวัน
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษามาเลเซี ยในชีวติ ประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาบามาเลเซีย
2. อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษามาเลเซี ย
3. สนทนาในสถานการณ์ชีวติ ประจําวัน
4. เขียนอักษรมาเลเซี ยตามหลักการเขียนภาษามาเลเซีย
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษามาเลเซี ยในชีวติ ประจําวัน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การฟั ง -ดู พู ด อ่ า นและเขี ย นภาษามาเลเซี ยในชี วิต ประจําวัน ตามมารยาทสั งคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การฟัง-ดูและออกเสี ยงอักษรภาษามาเลเซี ย การอ่านคําและประโยค การใช้
คํา ศัพ ท์ สํ า นวน การสนทนาในสถานการณ์ ชี วิต ประจํา วัน การเขี ย นอัก ษรภาษามาเลเซี ย และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียในชีวติ ประจําวัน

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

69
20000-1237

ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
(Malaysian Communication at Work)
วิชาบังคับก่อน : 20000-1236 ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษามาเลเซี ยในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษามาเลเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษามาเลเซี ยในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง -ดูการใช้ภาษามาเลเซี ยในสถานการณ์งานอาชีพ
2. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. อ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ ภาษามาเลเซียเกี่ยวกับงานอาชีพ
4. เขียนคําศัพท์สาํ นวนภาษามาเลเซียง่าย ๆ ในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการฟั ง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษามาเลเซี ยในงานอาชี พ ฟั ง-ดูการใช้ภาษามาเลเซี ย
ในสถานการณ์ ง านอาชี พ การสนทนาโต้ต อบในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ในงานอาชี พ การอ่ า นข้อ ความ
เรื่ องสั้น ๆ การเขียนคําศัพท์ สํานวน รู ปประโยคเบื้องต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ภาษามาเลเซียในงานอาชีพ

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
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20000-1238

ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสารในชี วติ ประจําวัน
(Filipino Communication in Daily Life)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในชี วติ ประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฟิ ลิปิโนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจําวัน
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในชีวติ ประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาฟิ ลิปิโน
2. อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษาฟิ ลิปิโน
3. สนทนาในสถานการณ์ชีวติ ประจําวัน
4. เขียนอักษรฟิ ลิปิโนตามหลักการเขียนภาษาฟิ ลิปิโน
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฟิ ลิปิโนในชีวติ ประจําวัน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การฟั ง -ดู พู ด อ่ านและเขี ย นภาษาฟิ ลิ ปิ โนในชี วิต ประจํา วัน ตามมารยาทสั ง คม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การฟั ง-ดูและออกเสี ยงอักษรภาษาฟิ ลิปิโน การอ่านคําและประโยค การใช้
คําศัพท์ สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ ชีวิตประจําวัน การเขียนอักษรฟิ ลิ ปิโนและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฟิ ลิปิโนในชีวติ ประจําวัน

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
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20000-1239

ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสารในงานอาชี พ
(Filipino Communication at Work)
วิชาบังคับก่อน : 20000-1238 ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฟิ ลิปิโนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในสถานการณ์งานอาชีพ
2. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. อ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ ภาษาฟิ ลิปิโนเกี่ยวกับงานอาชีพ
4. เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษาฟิ ลิปิโนง่าย ๆ ในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการฟั ง-ดู พูด อ่านและเขี ยนภาษาฟิ ลิ ปิโนในงานอาชี พ ฟั ง-ดู การใช้ภาษาฟิ ลิ ปิโน
ในสถานการณ์ ง านอาชี พ การสนทนาโต้ต อบในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ในงานอาชี พ การอ่ า นข้อ ความ
เรื่ องสั้น ๆ การเขียนคําศัพท์ สํานวน รู ปประโยคเบื้องต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ภาษาฟิ ลิปิโนในงานอาชีพ

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
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20000-1240

ภาษารัสเซียเพื่อการสื่ อสารในชี วติ ประจําวัน
(Russian Communication in Daily Life)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ ยวกับหลักการใช้ภาษารัสเซี ยในชี วิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษารัสเซี ยตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจําวัน
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษารัสเซี ยในชีวติ ประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษารัสเซี ย
2. อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษารัสเซี ย
3. สนทนาในสถานการณ์ชีวติ ประจําวัน
4. เขียนอักษรรัสเซี ยตามหลักการเขียนภาษารัสเซี ย
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษารัสเซี ยในชีวติ ประจําวัน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การฟั ง -ดู พู ด อ่ า นและเขี ย นภาษารั ส เซี ย ในชี วิ ต ประจํา วัน ตามมารยาทสั ง คม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การฟั ง-ดูและออกเสี ยงอักษรภาษารัสเซี ย การอ่านคําและประโยค การใช้
คําศัพท์ สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ ชีวิตประจําวัน การเขี ยนอักษรรัสเซี ย และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษารัสเซี ยในชีวติ ประจําวัน

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
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20000-1241

ภาษารัสเซียเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
(Russian Communication at Work)
วิชาบังคับก่อน : 20000-1240 ภาษารัสเซี ยเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษารัสเซี ยในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษารัสเซี ยตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษารัสเซี ยในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง -ดูการใช้ภาษารัสเซี ยในสถานการณ์งานอาชีพ
2. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. อ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ ภาษารัสเซี ยเกี่ยวกับงานอาชีพ
4. เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษารัสเซี ยง่าย ๆ ในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติเกี่ ยวกับ การฟั ง-ดู พู ด อ่ านและเขี ย นภาษารั ส เซี ย ในงานอาชี พ ฟั ง-ดู ก ารใช้ภาษารั ส เซี ย
ในสถานการณ์ ง านอาชี พ การสนทนาโต้ต อบในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ในงานอาชี พ การอ่ า นข้อ ความ
เรื่ องสั้น ๆ การเขียนคําศัพท์ สํานวน รู ปประโยคเบื้องต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ภาษารัสเซี ยในงานอาชีพ

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
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20000-1242

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสารในชี วติ ประจําวัน
(German Communication in Daily Life)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเยอรมันตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจําวัน
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเยอรมันในชีวติ ประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาเยอรมัน
4. อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษาเยอรมัน
5. สนทนาในสถานการณ์ชีวติ ประจําวัน
6. เขียนอักษรเยอรมันตามหลักการเขียนภาษาเยอรมัน
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเยอรมันในชีวติ ประจําวัน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การฟั ง-ดู พู ด อ่า นและเขี ย นภาษาเยอรมัน ในชี วิต ประจําวัน ตามมารยาทสั ง คม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การฟัง-ดูและออกเสี ยงอักษรภาษาเยอรมัน การอ่านคําและประโยค การใช้
คําศัพท์ สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ ชีวิตประจําวัน การเขียนอักษรเยอรมัน และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเยอรมันในชีวติ ประจําวัน
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20000-1243

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
(German Communication at Work)
วิชาบังคับก่อน : 20000-1242 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาเยอรมันในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเยอรมันตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเยอรมันในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูการใช้ภาษาเยอรมันในสถานการณ์งานอาชีพ
2. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. อ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ ภาษาเยอรมันเกี่ยวกับงานอาชีพ
4. เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษาเยอรมันง่าย ๆ ในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการฟั ง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเยอรมันในงานอาชี พ ฟั ง-ดู การใช้ภาษาเยอรมัน
ในสถานการณ์ ง านอาชี พ การสนทนาโต้ต อบในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ในงานอาชี พ การอ่ า นข้อ ความ
เรื่ องสั้น ๆ การเขียนคําศัพท์ สํานวน รู ปประโยคเบื้องต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ภาษาเยอรมันในงานอาชีพ
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20000-1244

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสารในชี วติ ประจําวัน
(French Communication in Daily Life)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจําวัน
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาฝรั่งเศส
2. อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษาฝรั่งเศส
3. สนทนาในสถานการณ์ชีวติ ประจําวัน
4. เขียนอักษรฝรั่งเศสตามหลักการเขียนภาษาฝรั่งเศส
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสในชีวติ ประจําวัน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติเกี่ ย วกับ การฟั ง -ดู พู ด อ่ านและเขี ย นภาษาฝรั่ ง เศสในชี วิต ประจําวัน ตามมารยาทสั ง คม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การฟั ง-ดูและออกเสี ยงอักษรภาษาฝรั่งเศส การอ่านคําและประโยค การใช้
คําศัพท์ สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ ชีวิตประจําวัน การเขียนอักษรฝรั่งเศส และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสในชีวติ ประจําวัน
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20000-1245

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
(French Communication at Work)
วิชาบังคับก่อน : 20000-1244 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาฝรั่งเศสในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฝรั่งเศสในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูการใช้ภาษาฝรั่งเศสในสถานการณ์งานอาชีพ
2. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. อ่านข้อความและเรื่ องสั้น ๆ ภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับงานอาชีพ
4. เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษาฝรั่งเศสง่าย ๆ ในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การฟั ง-ดู พูด อ่านและเขี ยนภาษาฝรั่งเศสในงานอาชี พ ฟั ง-ดู การใช้ภาษาฝรั่งเศส
ในสถานการณ์ ง านอาชี พ การสนทนาโต้ต อบในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ในงานอาชี พ การอ่ า นข้อ ความ
เรื่ องสั้น ๆ การเขียนคําศัพท์ สํานวน รู ปประโยคเบื้องต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ภาษาฝรั่งเศสในงานอาชีพ
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
20000-1301

วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะชี วติ
(Science for Life Skills)

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้ แ ละเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หน่ ว ยและการวัด แรงและการเคลื่ อ นที่ นาโนเทคโนโลยี อะตอม
และตารางธาตุ สาร และการเปลี่ยนแปลง
2. สามารถสํารวจตรวจสอบเกี่ ยวกับการวัด การเคลื่ อนที่ อะตอมและธาตุ สาร และทํากิ จกรรม
โครงงานวิท ยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในวิช าชี พ
และชีวติ ประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาและสํารวจตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
หน่วยและการวัด อะตอมและตารางธาตุ สารและการเปลี่ยนแปลง นาโนเทคโนโลยีและระบบ
นิเวศ
2. คิดคํานวณเกี่ยวกับหน่วยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ตามหลักการ
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. ป ฏิ บั ติ ท ดล องเกี่ ยวกั บ ส าร ก ารเป ลี่ ยน แป ล งแล ะป ฏิ กิ ริ ยาเคมี ใน ชี วิ ต ป ระจํ า วั น
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติเกี่ ยวกับ กระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ กิ จกรรมโครงงานวิท ยาศาสตร์ หน่ วย
และการวัด แรง การเคลื่อนที่ นาโนเทคโนโลยี โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ สารและการเปลี่ยนแปลง
ปฏิกิริยาเคมีในชีวติ ประจําวัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพและระบบนิเวศ
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20000-1302

วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาอาชี พช่ างอุตสาหกรรม
(Science for Industry)

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้ และเข้าใจเกี่ ยวกับ เวกเตอร์ แรง สมดุ ล การเคลื่ อนที่ งานพลังงานและกําลัง คลื่ น และคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้า
2. สามารถคํานวณและทดลองทดสอบเกี่ ยวกับ เวกเตอร์ แรง สมดุ ล การเคลื่ อนที่ งานพลังงาน
และกําลัง คลื่ น และคลื่ น แม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า โดยใช้ ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ นํ า ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันและงานอาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาและสํารวจตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับเวกเตอร์ แรง สมดุ ล การเคลื่ อนที่ งานพลังงานและกําลัง คลื่ นและคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้า
2. คํานวณเวกเตอร์ แรง การสมดุลและการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ตามหลักการ
3. สํารวจตรวจสอบเกี่ยวกับลักษณะของคลื่น สมบัติของคลื่น งานพลังงานและกําลังตามหลักการ
และกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับเวกเตอร์ แรง แรงเสี ยดทาน สมดุล การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง การเคลื่อนที่
แบบโปรเจคไทล์ งานพลังงานและกําลัง คลื่น และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
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20000-1303

วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาอาชี พธุรกิจและบริการ
(Science for Business and Services)

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับพันธุ กรรม สารเคมีในชี วิตประจําวัน เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรี ยใ์ นอาหาร
ปิ โตรเลียมและพอลิเมอร์ ไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
2. สามารถสํารวจตรวจสอบเกี่ ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม ผลกระทบของสารเคมี
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อมนุษย์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3. สามารถทดลองทดสอบเกี่ ยวกับสารเคมีในชี วิตประจําวันและในงานอาชี พ จุลินทรี ยใ์ นอาหาร
สมบัติของปิ โตรเลียมและพอลิเมอร์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาและสํารวจตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับพันธุ กรรม สารเคมีในชีวิตประจําวัน เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรี ยใ์ นอาหาร
ปิ โตรเลียมและพอลิเมอร์ ไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
2. สํารวจตรวจสอบเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรมตามหลักพันธุ ศาสตร์
3. วิเคราะห์ผลกระทบของสารเคมีและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อมนุษย์ตามหลักการ
4. สํารวจตรวจสอบเกี่ยวกับสมบัติของปิ โตรเคมีและพอลิเมอร์ ดว้ ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
5. สํ า รวจตรวจสอบเกี่ ย วกับ ไฟฟ้ า ในชี วิ ต ประจํา วัน และคลื่ น แม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า ตามหลัก การ
และกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม สารเคมีในชี วติ ประจําวัน และในงาน
อาชี พ เทคโนโลยีชี วภาพ จุ ลินทรี ยใ์ นอาหาร ปิ โตรเลี ยมและผลิ ตภัณฑ์ พอลิ เมอร์ และผลิ ตภัณฑ์ ไฟฟ้ า
ในชีวติ ประจําวัน และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
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20000-1304

วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาอาชี พศิลปกรรม
(Science for Arts)

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับสาร สารเคมีในงานอาชีพ พอลิเมอร์ ทรัพยากรแร่ ธาตุ แสงและความร้อน
2. สามารถทดลองทดสอบเกี่ ยวกับ สารละลาย คอลลอยด์ อีม ลั ชั่น พอลิ เมอร์ ทรั พ ยากรแร่ ธาตุ
และสมบัติของแร่ รัตนชาติ สมบัติของแสงและผลของความร้ อนต่อวัตถุ โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาและสํารวจตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสาร สารเคมีในงานอาชีพ พอลิเมอร์ ทรัพยากรแร่ ธาตุ แสงและความร้อน
2. สํ า รวจตรวจสอบเกี่ ย วกั บ สารละลาย คอลลอยด์ อี ม ั ล ชั่ น และสารเคมี ใ นงานอาชี พ
ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3. สํารวจตรวจสอบเกี่ยวกับพอลิเมอร์ และผลิตภัณฑ์ดว้ ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. สํ า รวจตรวจสอบเกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรแร่ ธาตุ แ ละสมบั ติ ข องแร่ รั ต นชาติ ต ามหลั ก การ
และกระบวนการ
5. สํารวจตรวจสอบเกี่ยวกับแสงและความร้อนด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ สารละลาย คอลลอยด์ อี ม ัล ชั่ น สารเคมี ใ นงานอาชี พ พอลิ เมอร์
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทรั พ ยากรแร่ ธาตุ แ ละสมบั ติ ข องแร่ รั ต นชาติ แสงและการมองเห็ น ความร้ อ น
และผลของความร้อนต่อวัตถุ
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20000-1305

วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาอาชี พเกษตรกรรม
(Science for Agriculture)

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้ แ ละเข้า ใจเกี่ ย วกับ เซลล์ พื ช และเซลล์ สั ต ว์ ระบบการทํา งานของอวัย วะในพื ช และสั ต ว์
พันธุ กรรม เทคโนโลยีชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ และสารชีวโมเลกุล
2. สามารถสํ า รวจตรวจสอบเกี่ ย วกับ เซลล์ พื ช และเซลล์ สั ต ว์ ระบบต่ า ง ๆ ของพื ช และสั ต ว์
การถ่ า ยทอดลั ก ษณ ะทางพั น ธุ กรรม และการจํา แนกสิ่ งมี ชี วิ ต โดยใช้ ก ระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาและสํารวจตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ เซลล์ พื ช และเซลล์สั ต ว์ ระบบการทํา งานของอวัย วะในพื ช และสั ต ว์
พันธุ กรรม เทคโนโลยีชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพและสารชีวโมเลกุล
2. สํารวจตรวจสอบเกี่ ยวกับ โครงสร้ าง หน้าที่ องค์ป ระกอบของเซลล์พื ช และสัตว์ และระบบ
การทํางานของอวัยวะในพืชและสัตว์ตามหลักการ
3. สํารวจตรวจสอบเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรมตามหลักพันธุ ศาสตร์
4. สํารวจตรวจสอบเกี่ ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ ความหลากหลายทางชี วภาพและสารชี วโมเลกุล
ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ โครงสร้ า ง หน้า ที่ องค์ป ระกอบของเซลล์ พื ช และเซลล์ สั ต ว์ ระบบ
การทํา งานของอวัย วะในพื ช และสั ต ว์ พัน ธุ ก รรม เทคโนโลยี ชี ว ภาพ ความหลากหลายทางชี ว ภาพ
และสารชีวโมกุล
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83
20000-1306

โครงงานวิทยาศาสตร์
(Science Projects)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีทกั ษะในการคิดและแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จดั ทําโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เขียนรายงาน และนําเสนอผลงานอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถนํ า ทัก ษะกระบวนการและวิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ พ ัฒ นาตนเอง
และงานอาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อการศึกษาและสํารวจตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะห์สภาพปั ญหาและเหตุผลความจําเป็ นในการแก้ปัญหาหรื อพัฒนางาน
2. เขียนโครงงานวิทยาศาสตร์ตามหลักการและรู ปแบบที่กาํ หนด
3. แก้ปั ญ หาหรื อ พัฒ นางานในโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ โ ดยใช้ ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์
เพื่อสื บเสาะหาความรู ้ ทดลอง ทดสอบและสรุ ปรายงาน
4. เขียนรายงานการทําโครงงานวิทยาศาสตร์
5. เสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ตามรู ปแบบที่กาํ หนด
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ การเขียนรายงาน การจัดนิ ทรรศการและการนําเสนอผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
20000-1401

คณิตศาสตร์ พืน้ ฐานอาชี พ
(Basic Mathematics for Careers)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ ยวกับสมการเชิ งเส้นตัวแปรเดี ยว ระบบสมการเชิ งเส้นสองตัวแปร สถิติเบื้องต้น
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดตําแหน่งและการวัดการกระจายของข้อมูล
2. มี ทกั ษะกระบวนการคิ ดและแก้ปัญหาเกี่ ยวกับสมการเชิ งเส้ นตัวแปรเดี ยว ระบบสมการเชิ งเส้ น
สองตัวแปร สถิติเบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดตําแหน่งและการวัดการกระจาย
ของข้อมูล และนําไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สั ย ที่ ดี ในการคิ ด วิเคราะห์ แก้ปั ญ หาในสถานการณ์ ต่ าง ๆ อย่างเป็ นระบบ
และมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ประยุ ก ต์ ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ สมการเชิ ง เส้ น ตัว แปรเดี ย ว ระบบสมการเชิ ง เส้ น สองตัว แปร
ไปใช้ในสถานการณ์หรื อปั ญหาที่กาํ หนด
2. สร้ างตารางแจกแจงความถี่ กราฟหรื อแผนภูมิ และตีความหมายหรื อวิเคราะห์ขอ้ มูลจากตาราง
กราฟหรื อแผนภูมิ
3. เลือกใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต มัธยฐาน และฐานนิยมให้เหมาะสมกับข้อมูล
4. วัดตําแหน่งที่ของข้อมูลโดยใช้เปอร์ เซ็นไทล์
5. วัด การกระจายของข้ อ มู ล โดยใช้ พิ สั ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน สั ม ประสิ ทธิ์ ของพิ สั ย
และสัมประสิ ทธิ์ ของการแปรผัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เกี่ยวกับสมการเชิ งเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการ
เชิ งเส้ นสองตัวแปร สถิ ติเบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดตําแหน่ งและการวัดการกระจาย
ของข้อมูล และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
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20000-1402

คณิตศาสตร์ อุตสาหกรรม
(Mathematics for Industry)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้ และเข้าใจเกี่ ยวกับมุ มและการวัดมุ ม อัตราส่ วนตรี โกณมิ ติ ตรี โกณมิ ติของวงกลมหนึ่ งหน่ วย
กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริ กซ์ ดีเทอร์ มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม
2. มีทกั ษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเกี่ยวกับมุมและการวัดมุม อัตราส่ วนตรี โกณมิติ ตรี โกณมิติ
ของวงกลมหนึ่ งหน่ วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริ กซ์ ดีเทอร์ มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม
และนําไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สั ย ที่ ดีในการคิ ด วิเคราะห์ แก้ปั ญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ
และมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. คาดคะเนระยะทางและความสู งโดยใช้อตั ราส่ วนตรี โกณมิติของมุมที่กาํ หนด
2. แก้ปัญหาการวัดโดยใช้ความรู ้เรื่ องอัตราส่ วนตรี โกณมิติ
3. ประยุกต์ความรู ้เกี่ยวกับดีเทอร์ มิแนนต์หาคําตอบของระบบสมการเชิงเส้นไม่เกินสามตัวแปร
4. ประยุก ต์ความรู ้ เกี่ ยวกับ มุ มและการวัดมุ ม อัตราส่ วนตรี โกณมิ ติ ตรี โกณมิ ติข องวงกลมหนึ่ ง
หน่วยกฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริ กซ์ ดีเทอร์ มิแนนต์ไม่เกินอันดับสามไปใช้ในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เกี่ยวกับมุมและการวัดมุม อัตราส่ วนตรี โกณมิ ติ
ตรี โกณมิติของวงกลมหนึ่ งหน่ วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริ กซ์ ดีเทอร์ มิแนนต์ไม่เกิ นอันดับสาม
และประยุกต์ใช้ดีเทอร์ มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิ งเส้นไม่เกินสามตัวแปร และการประยุกต์ใช้
ในงานอาชีพด้านอุตสาหกรรม
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20000-1403

คณิตศาสตร์ ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
(Mathematics for Electricals and Electronics)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ ยวกับมุมและการวัดมุ ม อัตราส่ วนตรี โกณมิติ ตรี โกณมิ ติของวงกลมหนึ่ งหน่ วย
กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จํานวนเชิงซ้อน เมทริ กซ์ ดีเทอร์ มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม
2. มีทกั ษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเกี่ยวกับมุมและการวัดมุม อัตราส่ วนตรี โกณมิติ ตรี โกณมิติ
ของวงกลมหนึ่ งหน่ วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จํานวนเชิ งซ้ อน เมทริ กซ์ ดี เทอร์ มิ แนนต์
ไม่เกินอันดับสาม และนําไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สั ย ที่ ดีในการคิ ด วิเคราะห์ แก้ปั ญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ
และมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. คาดคะเนระยะทางและความสู งโดยใช้อตั ราส่ วนตรี โกณมิติของมุมที่กาํ หนด
2. แก้ปัญหาการวัดโดยใช้ความรู ้เรื่ องอัตราส่ วนตรี โกณมิติ
3. ประยุกต์ความรู ้เกี่ยวกับดีเทอร์ มิแนนต์หาคําตอบของระบบสมการเชิงเส้นไม่เกินสามตัวแปร
4. ประยุกต์ใช้จาํ นวนเชิงซ้อนในรู ปพิกดั ฉากและพิกดั เชิงขั้วในงานอาชีพ
5. ประยุกต์ใช้จาํ นวนเชิงซ้อนที่อยูใ่ นรู ปเลขยกกําลังและรู ปกรณฑ์ในงานอาชีพ
6. ประยุ ก ต์ ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ มุ ม และการวัด มุ ม อัต ราส่ ว นตรี โ กณมิ ติ ตรี โ กณมิ ติ ข องวงกลม
หนึ่ งหน่ วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริ ก ซ์ ดี เทอร์ มิ แ นนต์ ไ ม่ เกิ น อัน ดับ สามไปใช้
ในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เกี่ยวกับมุมและการวัดมุม อัตราส่ วนตรี โกณมิ ติ
ตรี โกณมิติของวงกลมหนึ่ งหน่ วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จํานวนเชิ งซ้อน เมทริ กซ์ ดี เทอร์ มิ แนนต์
ไม่เกินอันดับสาม และประยุกต์ใช้ดีเทอร์ มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิ งเส้ นไม่เกิ นสามตัวแปร
และการประยุกต์ใช้ในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
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20000-1404

คณิตศาสตร์ ธุรกิจและบริการ
(Mathematics for Business and Services)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้ และเข้าใจเกี่ยวกับร้ อยละ การตั้งราคาขาย การซื้ อขายในระบบผ่อนชําระ ดอกเบี้ย อสมการ
และความน่าจะเป็ น
2. มี ท ักษะกระบวนการคิ ดและแก้ปั ญ หาเกี่ ย วกับ ร้ อยละ การตั้ง ราคาขาย การซื้ อ ขายในระบบ
ผ่อนชําระ ดอกเบี้ย อสมการ และความน่าจะเป็ น
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สั ย ที่ ดีในการคิ ด วิเคราะห์ แก้ปั ญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ
และมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แก้ปั ญ หาเกี่ ยวกับ ร้ อยละ การตั้งราคาขาย การซื้ อขายในระบบผ่อนชําระ ดอกเบี้ ย อสมการ
และความน่าจะเป็ น
2. ประยุก ต์ใช้ค วามรู ้ เกี่ ยวกับ ร้ อ ยละ การตั้งราคาขาย การซื้ อขายในระบบผ่อ นชําระ ดอกเบี้ ย
อสมการ และความน่าจะเป็ นไปใช้ในชีวติ ประจําวันและงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและฝึ กทัก ษะกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ เกี่ ย วกับ ร้ อ ยละ การตั้ง ราคาขาย การซื้ อ ขาย
ในระบบผ่ อ นชํ า ระ ดอกเบี้ ย อสมการ และความน่ าจะเป็ น และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นงานอาชี พ
ด้านพาณิ ชยกรรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
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20000-1405

คณิตศาสตร์ เพื่อการออกแบบ
(Mathematics for Design)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้ แ ละเข้า ใจเกี่ ย วกับ คณิ ต ศาสตร์ ก ับ ธรรมชาติ พื้ น ที่ พื้ น ที่ ผิ ว ปริ ม าตร เส้ น ตรงบนระนาบ
รู ปเรขาคณิ ต และรู ปทรงเรขาคณิ ต
2. มีทกั ษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเกี่ยวกับจํานวนธรรมชาติ พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริ มาตร เส้นตรง
บนระนาบ รู ปเรขาคณิ ต และรู ปทรงเรขาคณิ ต
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สั ย ที่ ดีในการคิ ด วิเคราะห์ แก้ปั ญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ
และมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ประมาณค่า ความยาว พื้นที่ พื้นที่ผวิ และปริ มาตร ในหน่วยมาตราวัดต่าง ๆ
2. วัดและเปรี ยบเทียบความยาว พื้นที่ พื้นที่ผวิ และปริ มาตร ในหน่วยมาตราวัดต่าง ๆ
3. ขยายส่ วนและย่อส่ วนภาพและแก้ปัญหาเกี่ยวกับรู ปเรขาคณิ ตและรู ปทรงเรขาคณิ ตจากของจริ ง
4. ประยุกต์ความรู ้ เกี่ ยวกับคณิ ตศาสตร์ กบั ธรรมชาติ พื้นที่ พื้นที่ ผิว ปริ มาตร เส้ นตรงบนระนาบ
รู ปเรขาคณิ ต และรู ปทรงเรขาคณิ ตไปใช้ในชีวติ ประจําวันและงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ กบั ธรรมชาติ พื้นที่ พื้นที่ผิว
ปริ ม าตร เส้ น ตรงบนระนาบ รู ป เรขาคณิ ต และรู ป ทรงเรขาคณิ ต และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นงานอาชี พ
ด้านศิลปกรรมและคหกรรม

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

89
20000-1406

สถิติการทดลอง
(Experimental Statistics)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับสถิติวจิ ยั เบื้องต้นและแบบแผนการทดลอง
2. มี ท ักษะกระบวนการคิ ด และแก้ปั ญ หาเกี่ ย วกับ สถิ ติ วิจยั เบื้ อ งต้น และแบบแผนการทดลอง
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันและงานอาชีพ
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สั ย ที่ ดีในการคิ ด วิเคราะห์ แก้ปั ญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ
และมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แก้ปัญหาเกี่ยวกับนําความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการทางสถิติไปใช้ในการวิจยั เบื้องต้น
2. เลือกใช้ขอ้ มูลข่าวสาร ค่าสถิติ และค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการตัดสิ นใจ
3. ประยุกต์ความรู ้เกี่ยวกับแบบแผนการทดลองที่เหมาะสมกับ สถานการณ์หรื อปั ญหาที่กาํ หนด
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลตามขั้นตอนและใช้สถิติได้เหมาะสมกับแบบแผนการทดลอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและฝึ กทัก ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เกี่ ย วกับ สถิ ติ วิ จ ัย เบื้ อ งต้น และแบบแผน
การทดลอง และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
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กลุ่มวิชาสั งคมศึกษา
20000-1501

หน้ าทีพ่ ลเมืองและศีลธรรม
(Civil Duties and Morals)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้ แ ละเข้า ใจเกี่ ย วกับ สั ง คม วัฒ นธรรม สิ ทธิ ห น้ า ที่ พ ลเมื อ งดี แ ละหลัก ธรรมหรื อ คํา สอน
ของศาสนา
2. ประพฤติ ป ฏิ บ ั ติ ต นเป็ นพลเมื อ งดี ต ามระบอบประชาธิ ปไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์
ทรงเป็ นประมุข และเป็ นศาสนิกชนที่ดีตามหลักธรรมคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือ
3. น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนและการดําเนิ นชีวติ
4. ตระหนักถึงการดํารงชีวติ ที่ถูกต้องดีงามในฐานะศาสนิกชนและพลเมืองดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ สั ง คม วัฒ นธรรม สิ ท ธิ ห น้ า ที่ พ ลเมื อ งดี และหลัก ธรรมหรื อ คํา สอน
ของศาสนา
2. ประพฤติ ป ฏิ บ ัติ ต นเป็ นพลเมื อ งดี ต ามบรรทัด ฐานทางสั ง คม ค่ า นิ ย มพื้ น ฐาน และระบอบ
ประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
3. ประพฤติปฏิ บตั ิตนตามหลักจริ ยธรรม วัฒนธรรมและหลักธรรมหรื อคําสอนของศาสนาที่ตน
นับถือ
4. วิเคราะห์สภาพปั ญหาในสังคมและแนวทางแก้ไขตามศักยภาพของตน
5. น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ความสํ าคัญ ของสถาบัน ทางสั ง คม บรรทัด ฐานทางสั ง คม วัฒ นธรรม คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม ค่านิ ยม ปั ญหาในสังคม สิ ทธิ หน้าที่ของพลเมืองดีตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมหรื อคําสอนของศาสนา
ที่ตนนับถือ
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20000-1502

ประวัติศาสตร์ ชาติไทย
(Thai History)

1-0-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ชาติไทย
2. สามารถนําความรู ้ทางประวัติศาสตร์ มาประยุกต์ใช้เป็ นพื้นฐานในการดํารงชีวติ
3. ตระหนั ก ในความสํ าคั ญ ของประวัติ ศ าสตร์ ช าติ ไ ทย เพื่ อ ธํ ารงไว้ซ่ ึ งสถาบั น ชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริ ย ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาตร์ และประวัติศาสตร์ ชาติไทย
2. วิเคราะห์ เปรี ย บเที ยบการเมื อง การปกครอง เศรษฐกิ จ สั งคม วัฒ นธรรมของประวัติศ าสตร์
ชาติไทย
3. น้ อ ม นํ า แน วพ ระราชดํ า ริ ใน พ ระบ าท ส มเด็ จ พ ระป รมิ น ท รมห าภู มิ พ ล อดุ ล ยเดช
และพระมหากษัตริ ยอ์ งค์ปัจจุบนั ในการดําเนินชีวติ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ชาติ ไทยสมัยสุ โขทัย อยุธยา ธนบุ รี
และรั ต นโกสิ นทร์ ด้ า นการเมื อ ง การปกครอง เศรษฐกิ จ สั ง คม วัฒ นธรรม โครงการพระราชดํา ริ
และพระราชกรณี ยกิจที่สาํ คัญของพระมหากษัตริ ยอ์ งค์ปัจจุบนั
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20000-1503

ทักษะชีวติ และสั งคม
(Life Skills and Society)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวติ ในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักมนุ ษยสัมพันธ์ ในงานอาชี พ มรรยาท ความเป็ นพลเมืองดี เพื่ อพัฒนา
คุณภาพชีวติ และการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
3. มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ และการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับ หลักการดําเนิ นชี วิตในสั งคมภายใต้หลักปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง
หลักมนุษยสัมพันธ์และหลักการพัฒนาคุณภาพชีวติ
2. ประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง หลั ก มนุ ษยสั ม พั น ธ์ ความมี ม รรยาท
และความเป็ นพลเมืองดีในสถานการณ์ต่าง ๆ
3. วางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการมีทกั ษะชี วิตในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุ ษยสัมพันธ์
ในการทํางาน มรรยาทไทย มรรยาทสังคม ความเป็ นพลเมืองดี การพัฒนาคุณภาพชี วิตตามกรอบแนวคิ ด
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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20000-1504

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ไทย
(Thai Geography and History)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้ แ ละเข้า ใจเกี่ ย วกับ ภู มิ ศ าสตร์ ป ระเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ วิธี ก ารศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ชาติไทย และการธํารงความเป็ นไทยอย่างยัง่ ยืน
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้เรื่ องภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ในงานอาชีพและการดํารงชี วติ
3. ตระหนั ก ในความสํ า คั ญ ของประวัติ ศ าสตร์ ช าติ ไ ทย เพื่ อ ธํ ารงไว้ซ่ ึ งสถาบั น ชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริ ย ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ ภู มิ ศ าสตร์ ป ระเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ วิธี ก ารศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ชาติไทย และการธํารงความเป็ นไทยอย่างยัง่ ยืน
2. รวบรวมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ตามหลักการและกระบวนการ
3. ประยุกต์ใช้ความรู ้ทางภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ในชีวติ ประจําวันและงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ ชาติไทย และสถาบันสําคัญของชาติเพื่อธํารงความเป็ นไทยอย่างยัง่ ยืน
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20000-1505

อาเซียนศึกษา
(ASEAN Studies)

1-0-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในฐานะประชากรอาเซี ยน
3. ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คัญ ในการเป็ นประชากรอาเซี ย นเพื่ อ การดํา รงตนและพัฒ นาสั ง คม
ประเทศชาติ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน
2. วางแผนการดําเนินชีวติ สอดคล้องกับพัฒนาการของประชาคมอาเซี ยนด้านต่าง ๆ
3. ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นประชากรอาเซี ยนที่ดี
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ประวัติ ค วามเป็ นมาและพัฒ นาการของประชาคมอาเซี ย น ด้านเศรษฐกิ จ สั ง คม
การเมื อง การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยี และความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ
ในประชาคมอาเซี ยนกับภูมิภาคอื่นในโลก
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20000-1506

เหตุการณ์ ปัจจุบัน
(Current Affairs)

1-0-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษาเทคโนโลยี
และสิ่ งแวดล้อมของไทยในปั จจุบนั
2. สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ศึกษาเพื่อการวางแผนพัฒนาตน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
3. ตระหนักถึงผลของการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อสร้างสังคมสันติสุข
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ สถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ งการปกครอง การศึ ก ษา
เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อมของไทยในปั จจุบนั
2. วางแผนสร้างภูมิคุม้ กันตน ชุมชนและสังคมโดยประยุกต์ใช้ขอ้ มูลจากเหตุการณ์ปัจจุบนั
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ สถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ งการปกครอง การศึ ก ษา เทคโนโลยี
และสิ่ งแวดล้อมของไทยในปั จจุบนั
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20000-1507

วัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN Culture)

1-0-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซี ยน
2. สามารถประยุกต์ใช้ขอ้ มูลด้านวัฒนธรรมอาเซี ยนเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
3. ตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในกลุ่มประชาคมอาเซี ยน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซี ยน
2. สื บค้นข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซี ยน
3. วางแผนการดําเนิ นชีวติ สอดคล้องกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซี ยน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ วัฒ นธรรม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ ความแตกต่ า งทางวัฒ นธรรม
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซี ยน
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กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสุ ขศึกษา
20000-1601

ทักษะการดํารงชี วติ เพื่อสุ ขภาวะ
(Life Skills for Health)

1-0-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้ แ ล ะเข้ า ใจเกี่ ยวกั บ ทั ก ษ ะที่ จํ า เป็ น ใน ก ารดํ า รงชี วิ ต ห ลั ก ก ารดู แล รั ก ษ าสุ ขภาพ
และการปฏิบตั ิตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพ
2. สามารถดู แลสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิ ต ป้ องกันและหลี กเลี่ ยงปั จจัยเสี่ ยงจากโรคติดต่อ สิ่ งเสพติ ด
การใช้ยาและอุบตั ิเหตุ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการดําเนินชีวติ ตามวิถีทางที่ถูกต้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แส ดงความรู ้ เ กี่ ยวกั บ ทั ก ษ ะที่ จํ า เป็ นใน การดํ า รงชี วิ ต ห ลั ก การดู แ ลรั ก ษ าสุ ขภาพ
และการปฏิบตั ิตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. วางแผนป้ องกันและหลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ ยงจากโรคติดต่อ สิ่ งเสพติดและการใช้ยา
3. วางแผนป้ องกันและแก้ปัญหาสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิตวัยรุ่ น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับทักษะที่จาํ เป็ นในการดํารงชี วิต การดู แลรักษาสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตของวัยรุ่ น
สั ม พั น ธภาพที่ ดี การดู แ ลสุ ขภาพเบื้ องต้ น ของผู ้สู งอายุ โรคติ ด ต่ อ และโรคไม่ ติ ด ต่ อ การใช้ ย า
และสมุนไพรไทย สิ่ งเสพติดและกฎหมายที่ควรรู ้ อุบตั ิเหตุและกฎหมายที่ควรรู ้
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20000-1602

เพศวิถีศึกษา
(Sexuality Education)

1-0-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้ และเข้าใจเกี่ ย วกับ พัฒนาการทางเพศ หลัก การดู แลสุ ข ภาพ และการแสดงออกตามวิถี ชีวิต
ทางเพศภายใต้กรอบของสังคมและวัฒนธรรม
2. สามารถกําหนดเป้ าหมายและแนวปฏิ บตั ิในการเสริ มสร้างสุ ขภาวะทางเพศ สร้างสัมพันธภาพ
ที่ ดี ก ับ ผู ้อื่ น สื่ อสารความต้อ งการตามความคิ ด และความรู ้ สึ ก โดยใช้ ห ลัก การตัด สิ น ใจ
และการต่อรอง
3. ตระหนักในคุ ณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น และเห็ นความสําคัญ
ของการเลือกแนวทางการดําเนินชีวติ อย่างมีสุข
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับพัฒนาการทางเพศ หลักการดูแลสุ ขภาพ และการแสดงออกตามวิถีชีวิต
ทางเพศภายใต้กรอบของสังคมและวัฒนธรรม
2. สร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลตามบทบาทและความรับผิดชอบ
3. สื่ อสารความต้ อ งการตามความคิ ด และความรู ้ สึ ก โดยใช้ ห ลั ก การตั ด สิ นใจ การต่ อ รอง
และการตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น
4. ประเมินโอกาสเสี่ ยงจากพฤติกรรมทางเพศและปั ญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ไม่พร้อม
5. กําหนดเป้ าหมายและแนวปฏิบตั ิในการเสริ มสร้างสุ ขภาวะทางเพศส่ วนบุคคล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับพัฒนาการทางเพศในวัยรุ่ น การดูแลสุ ขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับความคาดหวัง
ต่อ บทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบ ภาพลัก ษณ์ ที่ ส่ ง ผลต่อ ความรู ้ สึ ก และพฤติ ก รรม ทัก ษะการตัด สิ น ใจ
การต่ อ รอง การสื่ อ สารความต้อ งการตามความคิ ด และความรู ้ สึ ก การตระหนัก ในคุ ณ ค่ า ของตนเอง
บนพื้นฐานของการเคารพในสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น กฎหมายว่าด้วยเพศ สิ ทธิ ในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศ
ภายใต้กรอบของสังคมและวัฒนธรรม และการเลือกใช้แหล่งบริ การช่วยเหลือที่เป็ นมิตรในพื้นที่
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กลุ่มพลศึกษา
20000-1603

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
(Physical Education for Health Development)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้ แ ละเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การออกกํ า ลั ง กาย หลั ก การเสริ มสร้ า งสมรรถภาพทางกาย
หลักการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และหลักการปฏิบตั ิตนในการดูและเล่นกีฬา
2. สามารถพัฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพและเสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทางกายตามหลัก การออกกํา ลัง กาย
ด้วยกิจกรรมทางกาย/กีฬาไทย/กีฬาสากลโดยคํานึงถึงกฎ กติกา มารยาท
3. มีเจตคติและพฤติกรรมลักษณะนิ สัยที่พึงประสงค์ในการดู และเล่นกี ฬาตามกฎ กติกา มารยาท
และความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกั บ หลั ก การออกกํา ลั ง กาย หลั ก การเสริ มสร้ า งสมรรถภาพทางกาย
หลักการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และหลักการปฏิบตั ิตนในการดูและเล่นกีฬา
2. พัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพตามหลักการและกระบวนการออกกําลังกาย
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมกีฬาไทย/กีฬาสากลตามกฎ กติกาและมารยาทที่กาํ หนด
4. คํานวณค่าดัชนีมวลกายตามหลักการและกระบวนการ
5. ปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการและรู ปแบบการออกกําลังกายด้วยกิจกรรมทางกาย/กี ฬาไทย/กี ฬาสากล
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การคํา นวณค่าดัช นี ม วลกาย หลัก การเสริ ม สร้ างสมรรถภาพทางกาย
หลั ก การปฐมพยาบาลการบาดเจ็ บ จากการเล่ น กี ฬ า การมี น้ ํ าใจนั ก กี ฬ า วิ นั ย และความซื่ อสั ต ย์
ในการเป็ นนักกีฬา กฎกติกาและมารยาทในการดูและเล่นกีฬา
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20000-1604

พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
(Physical Education for Specific Purposes)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้ แ ละเข้า ใจเกี่ ย วกับ กฎ กติ ก า มารยาทในการดู แ ละเล่ น กี ฬ า หลัก การเคลื่ อ นไหวร่ า งกาย
ออกกําลังกายและเล่นกีฬาเฉพาะทาง
2. สามารถเคลื่อนไหวร่ างกาย ออกกําลังกายและเล่นกีฬาเฉพาะทางตามความสามารถของร่ างกาย
และนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลิกภาพ
3. มีเจตคติและพฤติกรรมที่ พึ งประสงค์ในการออกกําลังกาย และเล่นกี ฬาเฉพาะทางเพื่อพัฒนา
กายภาพและบุคลิกภาพโดยคํานึงถึงกฎ กติกา มารยาทและความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ กฎ กติ ก า มารยาทในการดู และเล่ น กี ฬ า หลัก การเคลื่ อ นไหวร่ างกาย
ออกกําลังกายและเล่นกีฬาเฉพาะทาง
2. เคลื่อนไหวร่ างกายเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเฉพาะส่ วนบุคคล
3. เล่นกีฬาที่เหมาะสมกับสภาพร่ างกายตามหลักการและกระบวนการ
4. ออกกําลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ กฎ กติ ก า มารยาทในการดู แ ละเล่ น กี ฬ า หลัก ความปลอดภัย ในการเล่ น กี ฬ า
ที่เหมาะสมกับสภาพร่ างกาย การเคลื่ อนไหวเบื้องต้นของกี ฬาเฉพาะทางแต่ละชนิ ด การพัฒนากล้ามเนื้ อ
ตามลักษณะเฉพาะส่ วนบุคคล และการออกกําลังกายในชีวติ ประจําวันเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
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กลุ่มบูรณาการ
20000-1605

ทักษะสุ ขภาพ
(Health Skills)

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้ แ ละเข้า ใจเกี่ ย วกับ หลัก การและกระบวนการพัฒ นาสุ ข ภาพ การป้ อ งกัน และหลี ก เลี่ ย ง
ผลกระทบต่อสุ ขภาพ
2. สามารถดูแลสุ ขภาพส่ วนบุคคลและเสริ มสร้างสภาวะความปลอดภัย
3. มีเจตคติที่ดีต่อการดําเนินชีวติ ที่ปลอดภัยและมีความมัน่ คงทางจิตใจ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ หลัก การและกระบวนการพัฒ นาสุ ข ภาพ การป้ อ งกัน และหลี ก เลี่ ย ง
ผลกระทบต่อสุ ขภาพ
2. สาธิ ตการดูแลสุ ขภาพส่ วนบุคคลตามหลักการและกระบวนการ
3. สาธิ ตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ
4. วางแผนการประพฤติปฏิบตั ิตนเพื่อเสริ มสร้างสภาวะความปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสุ ขภาพกับสิ่ งแวดล้อม โภชนาการกับสุ ขภาพ โรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ ผลกระทบจากปั ญหาสารเสพติดและกฎหมายที่ควรรู ้ ภัยพิบตั ิ อุบตั ิเหตุและกฎหมายที่ควรรู ้
การปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้น วิ ก ฤติ ว ยั รุ่ น ไทยกับ ปั ญ หาทางเพศ ยาและสมุ น ไพรไทยในชี วิ ต ประจํา วัน
และสิ ทธิ ผบู ้ ริ โภค
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20000-1606

การพัฒนาคุณภาพชี วติ
(Quality of Life Development)

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกระบวนการในการเสริ มสร้างทักษะสุ ขภาพ
2. สามารถเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายตามหลักการออกกําลังกาย
3. มี เจตคติ ที่ ดี มี คุ ณลักษณะที่ พ่ ึ งประสงค์ มี น้ าํ ใจนัก กี ฬ า มี การดําเนิ น ชี วิตที่ ป ลอดภัยเข้ม แข็ง
มัน่ คง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับ สุ ข ภาพอนามัย หลัก การและกระบวนการดู แลสุ ข ภาพและเสริ ม สร้ าง
สมรรถภาพทางกาย
2. ประพฤติปฏิบตั ิตนเพื่อพัฒนาสุ ขภาพและสร้างเสริ มสภาวะความปลอดภัย
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมกีฬาไทย/กีฬาสากลตามกฎ กติกา มารยาทที่กาํ หนด
4. คํานวณค่าดัชนีมวลกายตามหลักการและกระบวนการ
5. สาธิ ตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสุ ขภาพอนามัย ทักษะที่จาํ เป็ นในการดํารงชี วิต การดูแลรักษาสุ ขภาพกาย
และสุ ขภาพจิตของวัยรุ่ น สัมพันธภาพที่ดี การดูแลสุ ขภาพเบื้องต้นของผูส้ ู งอายุ โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
ยาและสมุ นไพรไทย สิ่ งเสพติ ดและกฎหมายที่ ควรรู ้ อุบตั ิเหตุและกฎหมายที่ ควรรู ้ หลักการและรู ปแบบ
การออกกําลังกายด้วยกิ จกรรมทางกาย/กี ฬาไทย/กี ฬาสากล การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การคํานวณ
ค่าดัชนี มวลกาย หลักการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย หลักการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
กฎ กติกา มารยาทในการดูและเล่นกีฬา
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน

20001-1001
20001-1002
20001-1003
20001-1005
20001–2001
20200-1001
20200-1002
20200-1003
20200-1004
20200-1005

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ธุ รกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
กฎหมายพาณิ ชย์
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น
การบัญชีเบื้องต้น
การขายเบื้องต้น
พิมพ์ไทยเบื้องต้น
พิมพ์องั กฤษเบื้องต้น

กลุ่มสรรถนะวิชาชีพเฉพาะ

20204-2001
20204-2002
20204-2003
20204-2004
20204-2005
20204-2006
20204-2007
20204-2008
20204-2009

ระบบปฏิบตั ิการเบื้องต้น
คอมพิวเตอร์ และการบํารุ งรักษา
คณิ ตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
หลักการเขียนโปรแกรม
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
องค์ประกอบศิลป์ สําหรับงานคอมพิวเตอร์
โปรแกรมกราฟิ ก
การสร้างเว็บไซต์
จริ ยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์
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กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก

สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
(Business Computer)
20204-2101
อินเทอร์ เน็ตในงานธุรกิจ
20204-2102
โปรแกรมประมวลผลคํา
20204-2103
โปรแกรมตารางงาน
20204-2104
โปรแกรมนําเสนอ
20204-2105
โปรแกรมฐานข้อมูล
20204-2106
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
20204-2107
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
20204-2108
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
20204-2109
การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์
20204-2110
โปรแกรมมัลติมีเดีย
20204-2111
โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว
20204-2112
การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น

ฝึ กประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ
20204-8001
20204-8002
20204-8003

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ

20204-8501
20204-8502
20204-8503

โครงงาน
โครงงาน 1
โครงงาน 2
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กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
20001-1001

อาชี วอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดการเกี่ยวกับอาชี วอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
อาชีพ
2. สามารถดําเนินการเบื้องต้นในการควบคุมและป้ องกันมลพิษ โรคและอุบตั ิภยั ที่เกิดจากการทํางาน
3. สามารถปรับปรุ งสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. มีจิตสํานึกและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามหลักอาชี วอนามัยและความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ หลัก การจัด การ ควบคุ ม ป้ อ งกัน และแก้ไ ขปั ญ หาด้า นอาชี ว อนามัย
และความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
2. วางแผนการดํา เนิ น การเบื้ อ งต้น ในการควบคุ ม ป้ อ งกัน มลพิ ษ โรคและอุ บ ัติ ภ ัย ที่ เ กิ ด จาก
การทํางาน
3. วางแผนปรับปรุ งสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. อ่านและปฏิบตั ิตามเครื่ องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย
5. เลือก ใช้เครื่ องป้ องกันอันตรายตามสถานการณ์
6. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักอาชี วอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอาชีพ ปั ญหามลพิษ โรคและ
อุบตั ิภยั ที่เกิ ดจากการทํางานและการควบคุ มป้ องกัน การปรับปรุ งสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร์
การจัด การอาชี ว อนามัย และความปลอดภัย เบื้ อ งต้ น เครื่ องหมายและสั ญ ลั ก ษณ์ ค วามปลอดภั ย
เครื่ องป้ องกันอันตราย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
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20001-1002

พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้ อม
(Energy, Resources and Environment Conservation)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ วิธีการป้ องกันแก้ไขปัญหาและการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักการและวิธีการเพื่อป้ องกันแก้ไขปั ญหาและอนุ รักษ์พลังงาน ทรัพยากร
และสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับพลังงาน ทรั พยากรและสิ่ ง แวดล้อม หลักการและวิธีการป้ องกันแก้ไ ข
ปั ญหาและอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
2. วิเคราะห์สภาพปั ญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
3. วางแผนป้ องกันแก้ไขปั ญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ในงานอาชีพ
4. วางแผนการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับพลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม ประเภทของพลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ความสั ม พันธ์ ข องพลัง งาน ทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้อมกับ การดํา รงชี วิต การใช้ป ระโยชน์ข องพลังงาน
พลังงานทดแทนและทรัพยากร สถานการณ์ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงานและทรัพยากร
แนวทางป้ องกันและแก้ไขปั ญหาพลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม หลักการและวิธีการอนุ รักษ์พลังงาน
ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
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20001-1003

ธุรกิจและการเป็ นผู้ประกอบการ
(Business and Entrepreneurs)

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกับ หลัก การวางแผนเป้ า หมายชี วิต ด้วยวงจรควบคุ ม คุ ณ ภาพ ธุ รกิ จและการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ หลักการจัดการการเงิ น หลักการบริ หารงานคุ ณภาพและเพิ่มผลผลิ ตเบื้องต้น
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถจัด ทํา แผนธุ ร กิ จ อย่ า งง่ า ย โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
และหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเป็ นผูป้ ระกอบการ และมีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ
ขยัน ประหยัดและอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้ าหมายชี วิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ ธุ รกิจและการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ หลักการจัดการการเงิ น หลักการบริ หารงานคุ ณภาพและเพิ่มผลผลิ ตเบื้องต้น
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทําแผนธุ รกิจอย่างง่าย
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดําเนิ นงาน
4. ประยุกต์ใช้หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและดําเนินงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการวางแผนเป้ า หมายชี วิตด้วยวงจรควบคุ มคุ ณภาพ การออมและการ
ลงทุน ธุ รกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ การจัดหาและวางแผนทางการเงิ น กฎหมายที่เกี่ ยวกับธุ รกิจและ
การเป็ นผูป้ ระกอบการ รู ปแบบและการจัดทําแผนธุ รกิจ หลักเบื้องต้นในการบริ หารงานคุ ณภาพและเพิ่ม
ผลผลิตในองค์กร และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุ รกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
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20001-1005

กฎหมายพาณิชย์
(Commercial Laws)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการที่เกี่ยวข้องกับบุคคล นิติกรรม สัญญา และหนี้
2. มีเข้าใจหลักการกฎหมายแพ่ง และพาณิ ชย์
3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเข้าใจหลักการ วิธีการ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของกฎหมายพาณิ ชย์
2. จัดทําเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายพาณิ ชย์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ว่าด้วยบุคคล นิ ติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศ
สัญญาเฉพาะ สัญญาที่เกี่ยวกับซื้ อขาย เช่าซื้ อ จ้างทําของ รับส่ งของ การยืม การคํ้าประกัน การจํานอง-จํานํา
การฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสิ นค้า ตัวแทนนายหน้าและประกันภัย และวิธีการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย
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20001–2001

คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่องานอาชี พ
(Computer and Information for Careers)

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้
ระบบปฏิบตั ิการ โปรแกรมสําเร็ จรู ปและอินเทอร์ เน็ตเพื่องานอาชีพ
2. สามารถใช้ร ะบบปฏิ บ ัติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ โปรแกรมสํา เร็ จ รู ป และเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ตามลักษณะงานอาชีพ
3. มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและความรั บ ผิ ด ชอบในการใช้ค อมพิ ว เตอร์ แ ละระบบสารสนเทศ
ในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การและกระบวนการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ระบบสารสนเทศ
ระบบปฏิบตั ิการ โปรแกรมสําเร็ จรู ปและอินเทอร์ เน็ตเพื่องานอาชีพ
2. ใช้ระบบปฏิบตั ิการในการจัดสภาพแวดล้อมและจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเครื่ องคอมพิวเตอร์
3. ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในงานอาชีพตามลักษณะงาน
4. สื บค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต
5. สื่ อสารข้อมูลสารสนเทศโดยใช้อินเทอร์เน็ต
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละระบบสารสนเทศเพื่ อ งานอาชี พ การใช้
ระบบปฏิ บตั ิการ (Windows หรื อ Mac OS) การใช้โปรแกรมประมวลผลคําเพื่อจัดทําเอกสารในงานอาชีพ
การใช้โปรแกรมตารางทําการเพื่อการคํานวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมการนําเสนอผลงาน หรื อการใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปอื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศ
ในงานอาชี พ ผลกระทบของการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ จริ ย ธรรมและความรั บ ผิ ด ชอบในการใช้
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศในงานอาชีพ
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20200-1001

เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้ น
2-0-2
(Basic Economics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู ้พ้นื ฐานทางเศรษฐศาสตร์ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทาง
เศรษฐศาสตร์
2. นําความรู ้และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
3. ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการทางด้านเศรษฐศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
2. ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ ในชีวติ ประจําวันและงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับความรู ้ พ้ื นฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุ ปสงค์ อุปทาน และการกําหนดราคาดุ ล ยภาค
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ทฤษฎี การผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ
รายได้ประชาชาติเงินเฟ้อ เงินฝื ดและเงินตึงตัว วัฎจักรเศรษฐกิจดุลการค้าและดุลการชําระเงินและการพัฒนา
เศรษฐกิจโครงสร้างและปั ญหาเศรษฐกิจของประเทศและแนวทางแก้ไข
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20200-1002

การบัญชี เบื้องต้ น
2-2-3
(Basic Accounting)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนการจัดทําบัญชีสําหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภท
ธุ รกิจบริ การ
2. มีทกั ษะปฏิบตั ิงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปสําหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภท
ธุ รกิจบริ การ
3. มีกิจนิสัยมีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ ซื่ อสัตย์ มีวินยั ตรงต่อเวลาและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการและขั้นตอนการจัดบัญชี สาํ หรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภท
ธุ รกิจบริ การ
2. ปฏิบตั ิงานบัญชีสาํ หรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุ รกิจบริ การตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมายวัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการบัญชี ข้อสมมติทางบัญชี
ความหมายของสิ นทรัพย์หนี้สิน และส่ วนของเจ้าของตามกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน สมการ
บัญชี การวิเคราะห์รายการค้าการบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปของธุ รกิจบริ การเจ้าของ
คนเดียวในสมุดรายวันทัว่ ไปสมุดเงินสด 2 ช่องผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทําการ
ชนิด 6 ช่อง งบการเงินปรับปรุ ง ปิ ดบัญชี และสรุ ปวงจรบัญชี
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การขายเบื้องต้ น
1-2-2
(Basic Selling)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจความรู ้พ้ืนฐานของงานขายและกระบวนการขาย
2. มีทกั ษะในการวางแผนการขายและการเสนอขายสิ นค้าและบริ การ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความเชื่ อมัน่ ใน
ตนเองและความมีมนุษย์สัมพันธ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความรู ้พ้ืนฐานของงานขายและกระบวนการขายตามหลักการ
2. วางแผนการขายและการเสนอขายสิ นค้าและบริ การ
3. ปฏิบตั ิงานขายตามกระบวนการขาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการขาย แนวคิดทางการขาย วิวฒั นาการการขาย หน้าที่ทางการขาย
ประเภทและลักษณะของงานขาย ความรู ้ เกี่ ยวกับตนเอง ความรู ้เกี่ยวกับกิจการ ความรู ้เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์
ความรู ้เกี่ยวกับลูกค้า และความรู ้เกี่ยวกับคู่แข่งขัน คุณสมบัติของนักขาย โอกาสและความก้าวหน้าของนัก
ขายและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการขาย
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พิมพ์ ไทยเบื้องต้ น
0-4-2
(Basic Thai Typing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิมพ์ไทย
2. มีทกั ษะในการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส
3. มีทกั ษะในการบํารุ งรักษาเครื่ อง
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการพิมพ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส
2. พิมพ์สัมผัสแป้ นพิมพ์ต่างๆตามหลักการ
3. คํานวณคําสุ ทธิ ตามหลักเกณฑ์
4. พิมพ์หนังสื อภายนอกและหนังสื อภายในตามหลักการ
5. ดูแลรักษาเครื่ องพิมพ์
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การพิ ม พ์ไ ทยแบบสั ม ผัส การพิ ม พ์ แ ป้ น อัก ษร แป้ น ตัว เลข สั ญ ลัก ษณ์
เครื่ อ งหมายการพิ ม พ์ป ระโยค การคํา นวณคํา สุ ท ธิ การพิ ม พ์ห นัง สื อ ภายนอก หนัง สื อ ภายในและ
การบํารุ งรักษาเครื่ องพิมพ์ดีดหรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์
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พิมพ์ องั กฤษเบื้องต้ น
0-4-2
(Basic English Typing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิมพ์องั กฤษ
2. มีทกั ษะในการพิมพ์องั กฤษแบบสัมผัส
3. มีทกั ษะในการบํารุ งรักษาเครื่ อง
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการพิมพ์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพิมพ์องั กฤษแบบสัมผัส
2. พิมพ์สัมผัสแป้ นพิมพ์ต่างๆตามหลักการ
3. คํานวณคําสุ ทธิ ตามหลักเกณฑ์
4. พิมพ์จดหมายธุ รกิจตามหลักการ
5. ดูแลรักษาเครื่ องพิมพ์
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การพิ ม พ์อ ัง กฤษแบบสั ม ผัส การพิ ม พ์แ ป้ น อัก ษร แป้ น ตัว เลข สั ญ ลัก ษณ์
เครื่ องหมาย การพิมพ์ประโยค การคํานวณคําสุ ทธิ จดหมายธุ รกิ จ และการบํารุ งรักษาเครื่ องพิมพ์ดีดหรื อ
เครื่ องคอมพิวเตอร์
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กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
20204-2001

ระบบปฏิบัติการเบื้องต้ น

(Basic operating system)

2–2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
2. เข้าใจเกี่ ยวกับหลักการทํางานของโปรแกรมระบบปฏิ บตั ิการที่เป็ นมาตรฐานปิ ด (Proprietary)
และเป็ นระบบที่เป็ นมาตรฐานเปิ ด (Open Standard)
3. สามารถติดตั้งใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการที่เป็ นมาตรฐานปิ ด (Proprietary) และเป็ นระบบ
ที่เป็ นมาตรฐานเปิ ด (Open Standard)
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์ ดว้ ยความละเอียดรอบคอบ และถูกต้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานของโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ
3. ติดตั้งและใช้ระบบปฏิ บตั ิ การทั้งระบบที่เป็ นมาตรฐานปิ ด (Proprietary) และเป็ นระบบที่ เป็ น
มาตรฐานเปิ ด (Open Standard)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการทํางานของระบบปฏิบตั ิการ
การติดตั้งระบบปฏิบตั ิการต่างๆ ทั้งระบบที่เป็ นมาตรฐานปิ ด (Proprietary) และเป็ นระบบที่เป็ นมาตรฐาน
เปิ ด (Open Standard) การใช้ ง านโปรแกรมระบบปฏิ บ ั ติ ก ารเบื้ อ งต้ น และโปรแกรมยู ทิ ลิ ต้ ี ของ
ระบบปฏิบตั ิการ
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คอมพิวเตอร์ และการบํารุ งรักษา
(Computer and maintenance)

2–2–3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทํางานและการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
2. สามารถปรับปรุ ง (Upgrade) และบํารุ งรักษาคอมพิวเตอร์
3. สามารถตรวจสอบและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ ดว้ ยโปรแกรมอรรถประโยชน์
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์ ดว้ ยความละเอียดรอบคอบ และถูกต้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ และการใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วง
2. ปรับปรุ ง (Upgrade) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
3. บํารุ งรักษาอุปกรณ์ และแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทํางานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประกอบ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ และติดตั้งโปรแกรมตามลักษณะงาน การบํารุ งรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตรวจและ
กําจัดไวรัส แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ ดว้ ยโปรแกรมอรรถประโยชน์ สํารองและป้ องกันความเสี ยหายของ
ข้อมูล และการกูค้ ืนข้อมูล
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คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
(Computer mathematics)

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกับ วิวฒั นาการของระบบจํา นวนและความสัม พันธ์ ระหว่า งคณิ ตศาสตร์ ก ับการ
ทํางานของคอมพิวเตอร์
2. เข้าใจเกี่ยวกับระบบจํานวน ระบบเลขฐาน ตรรกศาสตร์ พีชคณิ ตบูลีน พีชคณิ ตเชิ งเส้น และ
ทฤษฎีเมตริ กซ์
3. สามารถคํานวณระบบจํานวน ระบบเลขฐาน ตรรกศาสตร์ พีชคณิ ตบูลีน พีชคณิ ตเชิงเส้น และ
ทฤษฎีเมตริ กซ์
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานด้วยความละเอียดรอบคอบ และถูกต้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับวิวฒั นาการของระบบจํานวนและความสัมพันธ์ระหว่างคณิ ตศาสตร์ กบั
การทํางานของคอมพิวเตอร์
2. แสดงความรู ้ เกี่ยวระบบจํานวน ระบบเลขฐาน ตรรกศาสตร์ พีชคณิ ตบูลีน พีชคณิ ตเชิ งเส้ น
และทฤษฎีเมตริ กซ์
3. คํานวณระบบจํานวน ระบบเลขฐาน ตรรกศาสตร์ พีชคณิ ตบูลีน พีชคณิ ตเชิ งเส้น และทฤษฎี
เมตริ กซ์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับวิวฒั นาการของระบบจํานวน ความสัมพันธ์ระหว่างคณิ ตศาสตร์ กบั การ
ทํางานของคอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐาน ตรรกศาสตร์ พีชคณิ ตบูลีน พีชคณิ ตเชิงเส้น และทฤษฎีเมตริ กซ์
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หลักการเขียนโปรแกรม
(Programming principles)

2-2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม
2. สามารถวิเคราะห์ออกแบบผังงาน รหัสเทียม และขั้นตอนการแก้ไขปั ญหา (Algorithm)
3. สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์
4. สามารถเขียนคําสั่งควบคุมการทํางานเบื้องต้น
5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์ ดว้ ยความละเอียดรอบคอบ และถูกต้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม
2. วิเคราะห์ออกแบบผังงาน รหัสเทียมและขั้นตอนการแก้ไขปั ญหา (Algorithm)
3. ออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์
4. เขียนคําสั่งควบคุมการทํางานเบื้องต้น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการเขี ยนโปรแกรมและการวิเคราะห์งาน ผังงาน รหัสเที ยม และ
ขั้นตอนการแก้ไขปั ญหา (Algorithm) โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ และการใช้กระบวนการเขียนโปรแกรม
คําสั่งการคํานวณ เงื่อนไขกรณี และการทําซํ้า การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
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เครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น
(Introduction to Computer Networks)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

2–2-3

1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทํางานและองค์ประกอบของระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
2. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์และเชื่อมต่อระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
3. สามารถใช้งานเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ในองค์กร
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์ ดว้ ยความละเอียดรอบคอบ และถูกต้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานและกระบวนการของระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
2. ใช้อุปกรณ์และเชื่อมต่อระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เบื้องต้นในการปฏิบตั ิงาน
3. ประยุกต์ใช้ในงานเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ในการปฏิบตั ิงานขององค์กร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทํางานและองค์ประกอบของระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ประเภท
ของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ตัวกลางการเชื่อมต่อเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
โปรโตคอล รู ปแบบการเชื่ อมต่อเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบปฏิบตั ิการเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ใช้
โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมยูทิลิต้ ีบนเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
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องค์ ประกอบศิลป์ สํ าหรับงานคอมพิวเตอร์
(Art Elements for Computer Works)

1-2- 2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการขององค์ประกอบศิลป์ สําหรับงานคอมพิวเตอร์
2. เข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ จําแนก ธาตุทางทัศนศิลป์ หลักการ และกฎเกณฑ์ขององค์ประกอบศิลป์
3. เข้าใจในการจัดพื้นที่ จุดสนใจของวัตถุ การเน้น การจัดวางตําแหน่งวัตถุและจัดวางวัตถุชนิดต่าง ๆ
4. สามารถออกแบบ สร้าง แก้ไข และตกแต่งชิ้นงานโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์ ดว้ ยความละเอียดรอบคอบ และถูกต้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับ การวิ เ คราะห์ จํา แนก ธาตุ ท างทัศ นศิ ล ป์ หลัก การ และกฎเกณฑ์ข อง
องค์ประกอบศิลป์
2. แสดงความรู ้การจัดพื้นที่ จุดสนใจของวัตถุ การเน้นการจัดวางตําแหน่งวัตถุและจัดวางวัตถุชนิดต่าง ๆ
3. ออกแบบสื่ อดิจิทลั ตามหลักการของการจัดองค์ประกอบศิลป์
4. ปฏิบตั ิการออกแบบ สร้าง แก้ไข และตกแต่งชิ้นงานโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับหลักการขององค์ประกอบศิลป์ การจําแนก ธาตุทางทัศนศิลป์ หลักการและ
กฎเกณฑ์ขององค์ประกอบศิลป์ การจัดพื้นที่ จุดสนใจของวัตถุ การเน้นการจัดวางตําแหน่งวัตถุและจัดวาง
วัตถุชนิดต่าง ๆ การออกแบบ สร้าง แก้ไขและตกแต่งชิ้นงานโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
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โปรแกรมกราฟิ ก
(Graphics program)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ประเภทและคุณลักษณะของภาพกราฟิ ก
2. สามารถสร้าง แก้ไข และตกแต่งภาพโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปกราฟิ ก
3. สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมกราฟิ กในงานอาชีพ

2–2–3

4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์ ดว้ ยความละเอียดรอบคอบ และถูกต้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ ประเภทและคุณลักษณะของภาพกราฟิ ก
2. สร้าง แก้ไข และตกแต่งภาพโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปกราฟิ ก
3. ประยุกต์ใช้โปรแกรมกราฟิ กในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การ ประเภทและคุ ณ ลัก ษณะของภาพกราฟิ ก หลัก การของ
ภาพกราฟิ กแบบ Vector และ Bitmap การสร้ า ง แก้ไ ขและตกแต่ง ภาพกราฟิ กด้วยโปรแกรมสํา เร็ จรู ป
กราฟิ ก และการประยุกต์ใช้โปรแกรมกราฟิ กในงานอาชีพ
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การสร้ างเว็บไซต์
(Website Creation)

2–2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทํางานของเว็บไซต์
2. เข้า ใจโครงสร้ า งและไวยากรณ์ ข องโปรแกรมภาษาหรื อกระบวนการใช้เครื่ องมื อการสร้ าง
เว็บไซต์
3. เข้าใจหลักการออกแบบและกําหนดส่ วนประกอบที่จาํ เป็ นของเว็บเพจ
4. สามารถติดตั้งโปรแกรมจําลอง Web Server หรื ออัพโหลด (Upload) เว็บไซต์
5. สามารถใช้โปรแกรมภาษาหรื อโปรแกรมสํา เร็ จรู ป หรื อโปรแกรมระบบ CMS สําหรับ การ
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
6. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์ ดว้ ยความละเอียดรอบคอบ และถูกต้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการโครงสร้างการทํางานและไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษา
ในการสร้างเว็บไซต์
2. ประยุก ต์ใ ช้โปรแกรมภาษาหรื อโปรแกรมสําเร็ จรู ป หรื อโปรแกรมระบบ CMS สํา หรั บ การ
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
3. ติดตั้งโปรแกรมจําลอง Web Server หรื ออัพโหลด (Upload) เว็บไซต์
4. ประยุกต์ใช้โปรแกรมกราฟิ กเพื่อเสริ มในการออกแบบและการสร้างเว็บไซต์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทํางานของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์
การสร้างเว็บไซต์ดว้ ยโปรแกรมภาษา โปรแกรมสําเร็ จรู ปหรื อโปรแกรมระบบ CMS (Content Management
System) การใช้โ ปรแกรมกราฟิ กเสริ ม ในการออกแบบสร้ า งเว็บ ไซต์ และการติ ด ตั้ง โปรแกรมจํา ลอง
Web Server หรื ออัพโหลด (Upload) เว็บไซต์
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จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์
(Ethics and Computer Laws)

2–0–2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับจริ ยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์
2. เข้าใจในหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องคอมพิวเตอร์ และ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
3. เข้าใจในหลักกฎหมายลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์ ดว้ ยความละเอียดรอบคอบ และถูกต้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับจริ ยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์
2. แสดงความรู ้กฎหมายที่เกี่ยวข้องคอมพิวเตอร์ และ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักกฎหมายลิขสิ ทธิ์ และกฎหมายสิ ทธิ บตั ร
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับจริ ยธรรมในอาชี พคอมพิวเตอร์ หลักกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ กฎหมายลิขสิ ทธิ์ และ กฎหมายสิ ทธิ บตั ร
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กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
(Business Computer)
20204-2101

อินเทอร์ เน็ตในงานธุรกิจ
(Internet in business)

1–2–2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการของอินเทอร์เน็ต
2. เข้าใจเกี่ยวกับการขายสิ นค้าบนอินเทอร์ เน็ต (E-commerce)
3. สามารถใช้อินเทอร์ เน็ตในการสื บค้นข้อมูล (Search engine)
4. สามารถประยุกต์ใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่องานธุ รกิจ
5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์ ดว้ ยความละเอียดรอบคอบ และถูกต้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของอินเทอร์ เน็ต
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการขายสิ นค้าบนอินเทอร์ เน็ต (E-commerce)
3. ใช้อินเทอร์ เน็ตในการสื บค้นข้อมูล (Search engine)
4. ประยุกต์ใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่องานธุ รกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับหลักการของอินเทอร์ เน็ต การขายสิ นค้าบนอินเทอร์ เน็ต (E-Commerce)
การสื บค้นข้อมูลด้วย (Search Engine) การประยุกต์ใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่องานธุ รกิจ และการทําธุ รกิจออนไลน์
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โปรแกรมประมวลผลคํา
1–2-2
(Word Processor)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของโปรแกรมประมวลผลคํา
2. สามารถใช้โปรแกรมประมวลผลคําในการสร้าง แก้ไข และตกแต่งเอกสารรู ปแบบต่าง ๆ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์ ดว้ ยความละเอียดรอบคอบและถูกต้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกับหลักการทํางานของโปรแกรมประมวลผลคํา
2. ใช้คาํ สั่งในโปรแกรมประมวลผลคํา สร้าง แก้ไขและตกแต่งเอกสารรู ปแบบต่าง ๆ
3. พิมพ์เอกสารออกทางเครื่ องพิมพ์ดว้ ยโปรแกรมประมวลผลคํา
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับ หลัก การทํา งานของโปรแกรมประมวลผลคํา ใช้ค าํ สั่ง ในโปรแกรม
ประมวลผลคําปฏิบตั ิการสร้าง แก้ไข และตกแต่งเอกสารรู ปแบบต่าง ๆใช้เครื่ องมือจัดทําเอกสารทางราชการ
เอกสารทางวิชาการ รายงาน จดหมายเวียน และคําสั่งแมโครเบื้องต้น และการพิมพ์เอกสารทางเครื่ องพิมพ์
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โปรแกรมตารางงาน
(Schedule program)

2–2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของโปรแกรมตารางงาน
2. เข้าใจเกี่ยวกับส่ วนประกอบเครื่ องมือของโปรแกรมตารางงาน
3. สามารถใช้เครื่ องมือ และคําสั่งของโปรแกรมตารางงาน
4. สามารถใช้สูตรคํานวณและฟังก์ชนั่ ต่างๆ Pivot Table Macro ของโปรแกรมตารางงาน
5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์ ดว้ ยความละเอียดรอบคอบ และถูกต้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานของโปรแกรมตารางงาน
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการการใช้เครื่ องมือของโปรแกรมตารางงาน
3. ใช้เครื่ องมือและคําสัง่ เพื่อจัดการเกี่ยวกับตารางทําการ
4. สรุ ปจัดทํารายงาน และแสดงผลข้อมูลในรู ปตารางและแผนภูมิตามลักษณะงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทํางานของโปรแกรมตารางงาน หลักการใช้เครื่ องมือและคําสั่ง
ของโปรแกรมในการสร้ าง แก้ไขและตกแต่งข้อมู ล จัดการเกี่ ยวกับไฟล์ขอ้ มู ล การใช้สูตรคํานวณและ
ฟั งก์ชนั ต่าง ๆ การสร้ างรายงานในรู ปแผนภูมิและตารางวิเคราะห์ขอ้ มูล Pivot Table Macro และการพิมพ์
เอกสารทางเครื่ องพิมพ์
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20204-2104

โปรแกรมนําเสนอ
2–2–3
(Presentation program)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบโครงร่ างเรื่ องราว (Story board)
2. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทํางานของโปรแกรมนําเสนอ
3. สามารถสร้าง แก้ไข และตกแต่งโดยใช้โปรแกรมนําเสนอ
4. สามารถใช้เทคนิคพิเศษ และใส่ มลั ติมีเดียเพื่อการนําเสนอ
5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์ ดว้ ยความละเอียดรอบคอบ และถูกต้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการออกแบบโครงร่ างเรื่ องราว (Story board)
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบชิ้นงานนําเสนอ
3. สร้าง แก้ไข และตกแต่งโดยใช้โปรแกรมนําเสนอ
4. ใช้เทคนิคพิเศษและใส่ มลั ติมีเดียในการนําเสนอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การออกแบบโครงร่ า งเรื่ อ งราว (Story board) หลัก การทํา งานของ
โปรแกรมนําเสนอ สร้าง แก้ไข และตกแต่งโดยใช้โปรแกรมนําเสนอ ใช้เทคนิ คพิเศษ และใส่ มลั ติมีเดี ย
เพื่อการนําเสนอ
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20204-2105

โปรแกรมฐานข้ อมูล
2–2–3
(Database program)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล ชนิด และลักษณะของฐานข้อมูล
2. สามารถปฏิบตั ิออกแบบ สร้าง และแก้ไขระบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์ ดว้ ยความละเอียดรอบคอบ และถูกต้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล ชนิดและลักษณะของฐานข้อมูล
2. ปฏิบตั ิการออกแบบ สร้าง และแก้ไขระบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล ชนิดและลักษณะของฐานข้อมูล การสร้าง
ฐานข้อมูล และตารางข้อมูล การสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง ( Relationship) การสื บค้น แก้ไข และ
ปรับปรุ งข้อมูล การสร้างฟอร์ ม รายงานข้อมูล และการใช้งานแมโคร (Macro)
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20204-2106

โปรแกรมสํ าเร็จรูปทางสถิติ
(Statistical Package Program)

2–2–3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางสถิติ
2. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทํางานของโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
3. สามารถใช้คาํ สั่งเพื่อการคํานวณหาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
4. สามารถใช้คาํ สั่งเพื่อการจัดทํารายงานข้อมูลทางสถิติและแผนภูมิ
5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์ ดว้ ยความละเอียดรอบคอบ และถูกต้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางสถิติ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานของโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
3. ปฏิบตั ิการใช้คาํ สั่งในการคํานวณหาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
4. ปฏิบตั ิการใช้คาํ สั่งในการจัดทํารายงานข้อมูลทางสถิติและแผนภูมิ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ตั ิ เ กี่ ย วกับ หลัก การทางสถิ ติ ประเภทของสถิ ติ การคํา นวณหาค่ า สถิ ติ พ้ื นฐาน
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดเตรี ยมข้อมูล หลักการทํางานของโปรแกรมสําเร็ จรู ปทาง
สถิติ การใช้คาํ สั่งคํานวณหาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ และการจัดทํารายงานข้อมูลทาง
สถิติและแผนภูมิ
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การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
(Programming Computer language)

2–2-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
2. สามารถวิเคราะห์ และเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
3. สามารถสร้างชุดคําสั่งตามขั้นตอนการแก้ปัญหา (Algorithm)
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์ ดว้ ยความละเอียดรอบคอบ และถูกต้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
2. เขียนโปรแกรมภาษา ในงานธุ รกิจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของโปรแกรม
ภาษา คอมพิวเตอร์ การแก้ไขปั ญหา (Algorithm) กระบวนการเขียนโปรแกรมคําสั่งควบคุ มการทํางานของ
โปรแกรม และการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ที่เปิ ดใช้ได้ในระบบปฏิบตั ิการที่หลากหลาย
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การเขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุเบื้องต้ น
2–2–3
(Object-Oriented Programming Basic)
จุดประสงค์ ของรายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
2. สามารถใช้เครื่ องมือสําหรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
3. สามารถเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์ ดว้ ยความละเอียดรอบคอบ และถูกต้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเขียน โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
2. ใช้เครื่ องมือสําหรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
3. เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับบทบาทของโปรแกรมเชิ งวัตถุ เบื้องต้น หลักการเขียนโปรแกรมเชิ งวัตถุ
เบื้ องต้น ภาษาในการเขี ยนโปรแกรมเชิ งวัตถุ เบื้องต้น ใช้เครื่ องมื อสําหรั บการเขี ยนโปรแกรมเชิ ง วัตถุ
เบื้องต้น และปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
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การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์
(Production of print media)

2–2–3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์
2. เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําสื่ อสิ่ งพิมพ์
3. สามารถออกแบบ สร้าง แก้ไข และตกแต่งสื่ อสิ่ งพิมพ์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์ ดว้ ยความละเอียดรอบคอบ และถูกต้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการจัดทําสื่ อสิ่ งพิมพ์
3. ปฏิบตั ิการออกแบบ สร้าง แก้ไข และตกแต่งสื่ อสิ่ งพิมพ์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับ หลัก การผลิ ตสื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ กระบวนการจัดทํา สื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ ปฏิ บ ตั ิ ก าร
ออกแบบ สร้าง แก้ไข และตกแต่งสื่ อสิ่ งพิมพ์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
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20204-2110

โปรแกรมมัลติมีเดีย
(Multimedia Program)

2–2–3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการสร้างสื่ อมัลติมีเดีย
2. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบโครงร่ างเรื่ องราว (Story Board)
3. สามารถออกแบบ สร้าง แก้ไข และตกแต่งโดยใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย
4. สามารถผลิตสื่ อมัลติมีเดียในงานอาชีพ
5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์ ดว้ ยความละเอียดรอบคอบ และถูกต้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการสร้างสื่ อมัลติมีเดีย
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการโครงร่ างเรื่ องราว (Story Board)
3. ปฏิบตั ิการออกแบบ สร้าง แก้ไข และตกแต่งโดยใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย
4. ปฏิบตั ิการผลิตสื่ อมัลติมีเดียในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับหลักการสร้ างสื่ อมัลติมีเดี ย หลักการออกแบบโครงร่ างเรื่ องราว (Story Board)
การออกแบบ สร้าง แก้ไข ตกแต่งโดยใช้โปรแกรมมัลติมีเดีย และการผลิตสื่ อมัลติมีเดียในงานอาชีพ
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โปรแกรมสร้ างภาพเคลื่อนไหว
(Animation program)

2–2–3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว
2. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทํางานของโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว
3. สามารถออกแบบ สร้าง แก้ไข และตกแต่งภาพเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์ ดว้ ยความละเอียดรอบคอบ และถูกต้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานของโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว
3. ปฏิบตั ิการออกแบบ สร้าง แก้ไข และตกแต่งภาพเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
4. สร้างภาพเคลื่อนแบบไหว 2 มิติ ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับ หลัก การสร้ า งภาพเคลื่ อนไหว หลัก การทํา งานของโปรแกรมสร้ า ง
ภาพเคลื่ อนไหว ปฏิ บตั ิการออกแบบ สร้ าง แก้ไข ตกแต่งภาพเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปและ
ปฏิบตั ิการสร้างแอนิเมชัน่ ภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ
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การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์ พกพาเบื้องต้ น
(Development of basic mobile applications)

2–2–3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น
2. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พาเบื้องต้น
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์ ดว้ ยความละเอียดรอบคอบ และถูกต้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น
2. ปฏิบตั ิการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น ประเภทของอุปกรณ์
พกพา ระบบปฏิบตั ิการบนอุปกรณ์ พกพา เครื่ องมือพัฒนาระบบปฏิบตั ิการอุปกรณ์ พกพา การใช้เครื่ องมือ
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

136

ฝึ กประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ
20204-8001

ฝึ กงาน
(Work Practice)

*-*-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิ บตั ิงานอาชี พระดับ
ฝี มือ
3. มี เจตคติ ที่ดีต่อการปฏิ บ ตั ิ งานอาชี พ และมี กิจนิ สัยในการทํา งานด้วยความรั บผิดชอบ มี วินัย
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชี พอิ สระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิ ดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ งานอาชี พในระดับฝี มือ
โดยผ่านความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
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ฝึ กงาน 1
(Work Practice 1)

*-*-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิ บตั ิงานอาชี พระดับ
ฝี มือ
3. มี เจตคติ ที่ดีต่อการปฏิ บ ตั ิ งานอาชี พ และมี กิจนิ สัยในการทํา งานด้วยความรั บผิดชอบ มี วินัย
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชี พอิ สระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิ ดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ งานอาชี พในระดับฝี มือ
โดยผ่านความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
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ฝึ กงาน 2
(Work Practice 2)

*-*-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิ บตั ิงานอาชี พระดับ
ฝี มือ
3. มี เจตคติ ที่ดีต่อการปฏิ บ ตั ิ งานอาชี พ และมี กิจนิ สัยในการทํา งานด้วยความรั บผิดชอบ มี วินัย
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบ
อาชี พอิ สระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิ ดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ งานอาชี พในระดับฝี มือ
โดยผ่านความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
(ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิงานใหม่หรื องานที่ต่อเนื่ องจากรายวิชา 20204-8002 ในสถานประกอบการ
สถาน-ประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการแห่งเดิม หรื อแห่งใหม่)
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โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
20204-8501

โครงงาน
(Project)

*-*-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางาน
2. สามารถประมวลความรู ้ แ ละทั ก ษะในการสร้ า งและหรื อพัฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ
ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปั ญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผน จัดทําโครงงาน ดําเนินงาน แก้ไขปั ญหา
ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน
2. เขียนโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับ หลักการจัดทําโครงงาน การวางแผน การดําเนิ นงาน การแก้ไขปั ญหา
การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิ บตั ิจดั ทําโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนา
งานที่ใช้ความรู ้ และทักษะในระดับฝี มือ สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พที่ศึกษา ดําเนิ นการเป็ นรายบุคคลหรื อ
กลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด
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โครงงาน 1
(Project 1)

*-*-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางาน
2. สามารถประมวลความรู ้ แ ละทัก ษะในการสร้ า งและหรื อพัฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ
ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปั ญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิ จนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุ ณธรรม จริ ยธรรม ความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผน จัดทําโครงงาน ดําเนินงาน แก้ไขปั ญหา
ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน
2. เขียนโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับ หลักการจัดทําโครงงาน การวางแผน การดําเนิ นงาน การแก้ไขปั ญหา
การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิ บตั ิจดั ทําโครงงานสร้างและหรื อพัฒนา
งานที่ใช้ความรู ้ และทักษะในระดับฝี มือ สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พที่ศึกษา ดําเนิ นการเป็ นรายบุคคลหรื อ
กลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด
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20204-8503

โครงงาน 2
(Project 2)

*-*-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางาน
2. สามารถประมวลความรู ้ แ ละทั ก ษะในการสร้ า งและหรื อพัฒ นางานในสาขาวิ ช าชี พ
ตามกระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปั ญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผน จัดทําโครงงาน ดําเนินงาน แก้ไขปั ญหา
ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน
2. เขียนโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การวางแผนจัดทําหรื อพัฒนางานโครงงาน การดําเนิ นงาน การแก้ไข
ปั ญหา การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบตั ิจดั ทําโครงงานสร้ างและหรื อ
พัฒนางานที่ใช้ความรู ้และทักษะในระดับฝี มือ สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พที่ศึกษา ดําเนิ นการเป็ นรายบุคคล
หรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด
(ผูเ้ รี ยนสามารถจัดทําโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนางานที่ต่อเนื่ องจากรายวิชา 20204-8502 หรื อ
เป็ นโครงงานใหม่)
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คําอธิบายรายวิชา

กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
20000-2001
20000-2002
20000-2003
20000-2004
20000-2005
20000-2006
20000-2007

กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
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0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร

143
20000-20xx

กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ ...
(Rover Scout Activity …)

0-2-0

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ
2. สามารถปฏิ บ ัติ ต นตามระเบี ย บข้อ บัง คับ คํา ปฏิ ญ าณและกฏของลู ก เสื อ วิ ส ามัญ มี ท ัก ษะ
ทางลูกเสื อและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของลูกเสื อวิสามัญ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ้ ื่นและสังคม มีวนิ ยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบวินยั คําปฏิญาณ กฏและระเบียบข้อบังคับของลูกเสื อวิสามัญ
2. วางแผนและปฏิบตั ิกิจกรรมทักษะทางลูกเสื อ
3. บําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ
4. ใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบตั ิกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ กิ จ กรรมของลู ก เสื อ วิ ส ามัญ ขบวนการและพิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ของลู ก เสื อ วิ ส ามัญ
การปฏิ บ ัติ ต นตามคํา ปฏิ ญ าณ กฏ ระเบี ยบวิ นัยของลู กเสื อวิ สามัญ กิ จกรรมทักษะทางลู กเสื อ การใช้
กระบวนการกลุ่มในการปฏิบตั ิกิจกรรมและทําประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น
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144
20000-20xx

กิจกรรมองค์ การวิชาชี พ …
(Vocational Organization Activity …)

0-2-0

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการเสริ มสร้ างทักษะประสบการณ์ วิชาการและวิชาชี พ การพัฒนา
คุณภาพชีวติ การพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ประเมินผล และปรับปรุ งการทํางานในการร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและปฏิบตั ิกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการทํากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับ กิ จกรรมองค์ก ารวิช าชี พ กิ จกรรมเสริ ม สร้ า งทัก ษะและประสบการณ์ วิช าการ
และวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชี วิต กิจกรรมพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคม การใช้กระบวนการกลุ่ม
และการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยในกิ จกรรมเกี่ ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และ
กิ จกรรมอื่ น ๆ ที่ เป็ นประโยชน์ ต่อชุ ม ชนและท้องถิ่ น โดยการวางแผน ลงมื อปฏิ บ ตั ิ ประเมิ นผล และ
ปรับปรุ งการทํางาน
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145
20000-2007

กิจกรรมส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
(Moral and Ethical Promotion Activity)

0-2-0

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้ า ใจความสํ า คัญ และหลั ก ในการประพฤติ ป ฏิ บ ัติ ต นเป็ นคนดี มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม
ธรรมาภิบาล ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2. สามารถคิ ด วิเคราะห์ ตัดสิ นใจ ประพฤติ ป ฏิ บ ตั ิ ต นตามหลัก ธรรม กฎระเบี ย บ วัฒนธรรม
อันดี งามของสังคม มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรมทําความดีตามรอยพระยุคลบาท กิ จกรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและท้องถิ่น
3. มีจิตสํานึ กและกิ จนิ สัยที่ดีในการปฏิ บตั ิกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ เสี ยสละ มีวินยั ซื่ อสัตย์
สุ จริ ต และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะห์และตัดสิ นใจปฏิบตั ิในสิ่ งที่ควรปฏิบตั ิ และไม่ปฏิบตั ิในสิ่ งที่ไม่ควรปฏิบตั ิ
2. ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
3. ปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมเพื่ อ ปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ความเป็ นคนดี กิ จ กรรมทํา ความดี ต ามรอยพระยุค ลบาท
กิ จกรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงและกิ จกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุ มชน
ท้องถิ่น และประเทศชาติ
4. ปฏิบตั ิกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิ ยมหลักของคนไทย
12 ประการ กิจกรรมปลูกจิตสํานึ กความเป็ นคนดี กิจกรรมทําความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมอนุ รักษ์
ศิลปวัฒนธรรม กิ จกรรมตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และกิ จกรรมอื่ น ๆ ที่ เป็ นประโยชน์ต่อ
ตนเอง ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยการลงมือปฏิบตั ิ บันทึกและประเมินผล
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กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร

