
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 25    หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พทุธศักราช  

หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

 

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 22   หน่วยกิต 
 

1. กลุ่มวชิาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ)  
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1101 จาํนวน 2 หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวชิาอืนจนครบหน่วยกิตทีกาํหนด 
 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

20000-1101 ภาษาไทยพืนฐาน 2-0-2 

20000-1102 ภาษาไทยเพืออาชีพ 0-2-1 

20000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ 0-2-1 

20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 0-2-1 

20000*1101 ถึง 20000*1199  รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
 

2. กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า  หน่วยกติ)  
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1201 สําหรับภาคเรียนที 1 และรายวิชา 20000-1208 สําหรับภาคเรียนที 6    

รวม 2 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวชิาภาษาองักฤษรายวชิาอืนทีสอดคลอ้งกบัประเภทวชิาทีเรียน จนครบ

หน่วยกิตทีกาํหนด 
 

2.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ 
 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

20000-1201 ภาษาองักฤษในชีวติจริง 0-2-1 

20000-1202 ภาษาองักฤษฟัง - พูด 0-2-1 

20000-1203 การอ่านสือสิงพิมพภ์าษาองักฤษ           0-2-1 

20000-1204 การเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนั           0-2-1 

20000-120  ภาษาองักฤษสถานประกอบการ  0-2-1 

20000-1206 ภาษาองักฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-1 
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รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

20000-1207 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

20000-1208 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพือการทาํงาน  0-2-1 

20000-1209 ภาษาองักฤษสําหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-1 

20000-1210 ภาษาองักฤษสําหรับงานธุรกิจ 0-2-1 

20000-1211 ภาษาองักฤษสําหรับงานศิลปกรรม 0-2-1 

20000-1212 ภาษาองักฤษสําหรับงานคหกรรม 0-2-1 

20000-1213 ภาษาองักฤษสําหรับงานเกษตร 0-2-1 

20000-1214 ภาษาองักฤษสําหรับงานประมง 0-2-1 

20000-1215 ภาษาองักฤษสําหรับงานท่องเทียว 0-2-1 

20000-1216 ภาษาองักฤษสําหรับงานโรงแรม 0-2-1 

20000-1217 ภาษาองักฤษสําหรับงานอุตสาหกรรมสิงทอ 0-2-1 

20000-1218 ภาษาองักฤษสําหรับงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 0-2-1 

20000-1219 ภาษาองักฤษสําหรับงานดนตรี 0-2-1 
 

2.2 กลุ่มภาษาต่างประเทศอืน 
 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวิชาต่อไปนี ไปจดัการเรียนการสอน

เพิมเติมในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ หรือในกลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

20000-1220    ภาษาจีนเพือการสือสารในชีวิตประจาํวนั 0-2-1 

20000-1221 ภาษาจีนเพือการสือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1222 ภาษาญีปุ่ นเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1223 ภาษาญีปุ่ นเพือการสือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1224 ภาษาเกาหลเีพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1225 ภาษาเกาหลเีพือการสือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1226 ภาษาเวียดนามเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1227 ภาษาเวียดนามเพือการสือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1229 ภาษาอินโดนีเซียเพือการสือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1230 ภาษาพม่าเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1231 ภาษาพม่าเพือการสือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1232    ภาษาเขมรเพือการสือสารในชีวิตประจาํวนั 0-2-1 
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รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

20000-1233 ภาษาเขมรเพือการสือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1234 ภาษาลาวเพือการสือสารในชีวิตประจาํวนั 0-2-1 

20000-1235 ภาษาลาวเพือการสือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1236 ภาษามาเลเซียเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1237 ภาษามาเลเซียเพือการสือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1238 ภาษาฟิลิปิโนเพอืการสือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1239 ภาษาฟิลิปิโนเพอืการสือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1240 ภาษารัสเซียเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1241 ภาษารัสเซียเพือการสือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1242 ภาษาเยอรมนัเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1243 ภาษาเยอรมนัเพือการสือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1244 ภาษาฝรังเศสเพือการสือสารในชีวิตประจาํวนั 0-2-1 

20000-1245 ภาษาฝรั งเศสเพือการสือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000*1201 ถึง 20000*1299  รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
 

3. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า  หน่วยกติ)  
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1301 จาํนวน 2 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาอืนจนครบหน่วยกิตทีกาํหนด 
 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

20000-1301 วทิยาศาสตร์เพือพฒันาทกัษะชีวิต 1-2-2 

20000-1302 วทิยาศาสตร์เพือพฒันาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-2 

20000-1303 วทิยาศาสตร์เพือพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-2 

20000-1304 วทิยาศาสตร์เพือพฒันาอาชีพศิลปกรรม 1-2-2 

20000-1305 วทิยาศาสตร์เพือพฒันาอาชีพเกษตรกรรม 1-2-2 

20000-1306 โครงงานวทิยาศาสตร์ 0-2-1 

 20000*1301 ถึง 20000*1399  รายวิชาในกลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
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4. กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า  หน่วยกติ) 
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1401 จาํนวน 2 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาอืนจนครบหน่วยกิตทีกาํหนด 
 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

20000-1401 คณิตศาสตร์พนืฐานอาชีพ 2-0-2 

20000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม  2-0-2  

20000-1403 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์                                       2-0-2 

20000-1404 คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ                                2-0-2 

20000-1405 คณิตศาสตร์เพือการออกแบบ 2-0-2  

20000-1406 สถิติการทดลอง                                                          2-0-2  

20000*1401 ถึง 20000*1499  รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
 

 

5. กลุ่มวชิาสังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ) 
 

ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปนี  
 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

20000-1501 หนา้ทีพลเมอืงและศีลธรรม                                               2-0-2 

20000-1502 ประวตัิศาสตร์ชาตไิทย                                                           1-0-1 
 

 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาทีแนะนําเพิมเติม 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาต่อไปนี ไปจดัการเรียนการสอน

เพิมเติมในกลุ่มวชิาสังคมศึกษา หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

20000-1503 ทกัษะชีวติและสังคม 2-0-2 

20000-1504 ภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ไทย                      2-0-2 

20000-1505 อาเซียนศึกษา 1-0-1 

20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบนั 1-0-1 

20000-1507 วฒันธรรมอาเซียน                                                           1-0-1 

20000*1501 ถึง 20000*1599  รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
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6. กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่น้อยกว่า  หน่วยกติ) 
 

ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มสุขศึกษา และกลุ่มพลศึกษา รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิต หรือเลือก

เรียนรายวชิาในกลุ่มบูรณาการ ไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิต 
 

1.6.1 กลุ่มสุขศึกษา 
 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

0 - 1 ทกัษะการดาํรงชีวิตเพือสุขภาวะ 1-0-1 

0 - 2 เพศวถีิศึกษา                  1-0-1 
 

1.6.2 กลุ่มพลศึกษา 
 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

0 - 3 พลศึกษาเพือพฒันาสุขภาพ 0-2-1 

0 - 4 พลศึกษาเพือพฒันากายภาพเฉพาะทาง 0-2-1  
 

1.6.3 กลุ่มบูรณาการ 
 

รหัสวิชา ชือวชิา ท-ป-น 

0 - 5 ทกัษะสุขภาพ   1-2-2 

0 -1606 การพฒันาคุณภาพชีวติ   1-2-2 

20000*1601 ถึง 20000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                               *-*-* 

  ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 



 

คาํอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
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คาํอธิบายรายวิชา 

หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศักราช  
 

กลุ่มวิชาภาษาไทย 

20000-1101 ภาษาไทยพืนฐาน 2-0-2 

20000-1102 ภาษาไทยเพืออาชีพ 0-2-1 

20000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ 0-2-1 

20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 0-2-1 
 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

 กลุ่มภาษาอังกฤษ 

20000-1201 ภาษาองักฤษในชีวติจริง 0-2-1 

20000-1202 ภาษาองักฤษฟัง - พูด 0-2-1 

20000-1203 การอ่านสือสิงพิมพภ์าษาองักฤษ           0-2-1 

20000-1204 การเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนั           0-2-1 

20000-120  ภาษาองักฤษสถานประกอบการ  0-2-1 

20000-1206 ภาษาองักฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-1 

20000-1207 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

20000-1208 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพือการทาํงาน  0-2-1 

20000-1209 ภาษาองักฤษสําหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-1 

20000-1210 ภาษาองักฤษสําหรับงานธุรกิจ 0-2-1 

20000-1211 ภาษาองักฤษสําหรับงานศิลปกรรม 0-2-1 

20000-1212 ภาษาองักฤษสําหรับงานคหกรรม 0-2-1 

20000-1213 ภาษาองักฤษสําหรับงานเกษตร 0-2-1 

20000-1214 ภาษาองักฤษสําหรับงานประมง 0-2-1 

20000-1215 ภาษาองักฤษสําหรับงานท่องเทียว 0-2-1 

20000-1216 ภาษาองักฤษสําหรับงานโรงแรม 0-2-1 

20000-1217 ภาษาองักฤษสําหรับงานอุตสาหกรรมสิงทอ 0-2-1 
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20000-1218 ภาษาองักฤษสําหรับงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 0-2-1 

20000-1219 ภาษาองักฤษสําหรับงานดนตรี 0-2-1 

กลุ่มภาษาต่างประเทศอืน 

20000-1220    ภาษาจีนเพือการสือสารในชีวิตประจาํวนั 0-2-1 

20000-1221 ภาษาจีนเพือการสือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1222 ภาษาญีปุ่ นเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1223 ภาษาญีปุ่ นเพือการสือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1224 ภาษาเกาหลเีพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1225 ภาษาเกาหลเีพือการสือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1226 ภาษาเวียดนามเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1227 ภาษาเวียดนามเพือการสือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1229 ภาษาอินโดนีเซียเพือการสือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1230 ภาษาพม่าเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1231 ภาษาพม่าเพือการสือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1232    ภาษาเขมรเพือการสือสารในชีวิตประจาํวนั 0-2-1 

20000-1233 ภาษาเขมรเพือการสือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1234 ภาษาลาวเพือการสือสารในชีวิตประจาํวนั 0-2-1 

20000-1235 ภาษาลาวเพือการสือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1236 ภาษามาเลเซียเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1237 ภาษามาเลเซียเพือการสือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1238 ภาษาฟิลิปิโนเพอืการสือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1239 ภาษาฟิลิปิโนเพอืการสือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1240 ภาษารัสเซียเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1241 ภาษารัสเซียเพือการสือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1242 ภาษาเยอรมนัเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1243 ภาษาเยอรมนัเพือการสือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1244 ภาษาฝรั งเศสเพือการสือสารในชีวิตประจาํวนั 0-2-1 

20000-1245 ภาษาฝรั งเศสเพือการสือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

20000-1301 วทิยาศาสตร์เพือพฒันาทกัษะชีวิต 1-2-2 

20000-1302 วทิยาศาสตร์เพือพฒันาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-2 
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20000-1303 วทิยาศาสตร์เพือพฒันาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-2 

20000-1304 วทิยาศาสตร์เพือพฒันาอาชีพศิลปกรรม 1-2-2 

20000-1305 วทิยาศาสตร์เพือพฒันาอาชีพเกษตรกรรม 1-2-2 

20000-1306 โครงงานวทิยาศาสตร์ 0-2-1 
 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

20000-1401 คณิตศาสตร์พนืฐานอาชีพ 2-0-2 

20000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม  2-0-2  

20000-1403 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์                                       2-0-2 

20000-1404 คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ                                2-0-2 

20000-1405 คณิตศาสตร์เพือการออกแบบ 2-0-2  

20000-1406 สถิติการทดลอง                                                          2-0-2  
 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 

20000-1501 หนา้ทีพลเมอืงและศีลธรรม                                               2-0-2 

20000-1502 ประวตัิศาสตร์ชาตไิทย                                                           1-0-1 

20000-1503 ทกัษะชีวติและสังคม 2-0-2 

20000-1504 ภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ไทย                      2-0-2 

20000-1505 อาเซียนศึกษา 1-0-1 

20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบนั 1-0-1 

20000-1507 วฒันธรรมอาเซียน                                                           1-0-1 
 

กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

 กลุ่มสุขศึกษา 

0 - 1 ทกัษะการดาํรงชีวิตเพือสุขภาวะ 1-0-1 

0 - 2 เพศวถีิศึกษา                  1-0-1 

 กลุ่มพลศึกษา 

0 - 3 พลศึกษาเพือพฒันาสุขภาพ 0-2-1 

0 - 4 พลศึกษาเพือพฒันากายภาพเฉพาะทาง 0-2-1  

กลุ่มบูรณาการ 

0 - 5 ทกัษะสุขภาพ   1-2-2 

0 -1606 การพฒันาคุณภาพชีวติ   1-2-2 
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กลุ่มวิชาภาษาไทย 

20000-1101 ภาษาไทยพืนฐาน       - -2 

 (Basic Thai) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1.  รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใชภ้าษาไทยในการสือสาร 

2. สามารถเลือกใชภ้าษาไทยได้ถูกต้องตามหลกัการใช้ภาษา เหมาะสมกบับุคคล กาลเทศะ โอกาสและ

สถานการณ์ 

3. สามารถนาํความรู้และทกัษะการฟัง การดู การพดู การอ่านและการเขียนไปใชสื้อสารในชีวติประจาํวนั

ไดถู้กต้องตามหลกัการ 

4. เห็นคณุค่าและความสําคญัของการใชภ้าษาไทยในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

. แสดงความรู้เกยีวกบัหลกัการใชภ้าษาไทยในการฟัง การดู การพดู การอ่านและการเขียน 

2. วิเคราะห์ ประเมินค่าสารจากการฟัง การดูและการอ่านตามหลกัการ 

3. พดูติดต่อกจิธุระและในโอกาสต่าง ๆ ตามหลกัการและมารยาทของสังคม 

4. เขียนขอ้ความเพอืติดต่อกจิธุระ สรุป อธิบาย บรรยายและกรอกขอ้มูลตามหลกัการ 

5. เขียนรายงานเชิงวิชาการ และโครงการตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัการรับสารและส่งสารด้วยภาษาไทย เขียนสะกดคํา การใช้ถ้อยคาํ สํานวน ระดับภาษา    

การฟัง การดูและการอ่านข่าว บทความ สารคดี โฆษณา บนัเทิงคดี วรรณกรรมหรือภูมิปัญญาทอ้งถินด้านภาษาจาก

สือสิงพิมพแ์ละสืออิเลก็ทรอนิกส์ การกล่าวทกัทาย แนะนาํตนเองและผูอื้น การพูดในโอกาสต่าง ๆ ตามมารยาทของสังคม 

การตอบรับและปฏิเสธ การแสดงความยนิดี แสดงความเสียใจ การพดูติดต่อกิจธุระ พูดสรุปความ พูดแสดงความคิดเห็น 

การเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ สรุปความ อธิบาย บรรยาย การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนประวติัย่อ การเขียน

รายงานเชิงวิชาการและการเขียนโครงการ 

 

20000-1102 ภาษาไทยเพืออาชีพ                   0-2-1 

  (Thai for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. มีทักษะในการใช้ภาษาไทยเพือสือสารในงานอาชีพถูกตอ้งตามหลกัการใชภ้าษา  

2. สามารถนาํทกัษะทางภาษาไทยไปใชพ้ฒันาตนเองและงานอาชีพ 

3. เห็นคณุค่าและความสําคญัของการใชภ้าษาไทยในงานอาชีพ 

 สมรรถนะรายวิชา 

1. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินคา่สารในงานอาชีพจากการฟัง การดูและการอ่านตามหลกัการ 
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2. พดูสือสารในงานอาชีพตามหลกัการ 

3. เขียนเอกสารในงานอาชีพตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเกียวกบัการฟังคาํสังหรือขอ้แนะนาํการปฏิบัติงาน การฟังและดูสารในงานอาชีพจากสือบุคคล  

สือสิงพิมพ์ สืออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการใช้อุปกรณ์หรือ

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การนาํเสนอผลงาน การสาธิตขนัตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการผลิตชิ นงาน  

การสัมภาษณ์งาน การพูดติดต่อสือสารงาน การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน การเขียนโครงการและแผนธุรกิจ  

และการเขียนโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในงานอาชีพ 

 

20000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ       0-2-1 

 (Business Thai) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. มีทักษะในการใช้ภาษาไทยเพือสือสารในงานธุรกจิถูกตอ้งตามหลกัการใชภ้าษา  

2. สามารถนาํทกัษะทางภาษาไทยไปใชพ้ฒันาตนเองและงานธุรกิจ 

3. เห็นคณุค่าและความสําคญัของการใชภ้าษาไทยในงานธุรกิจ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินคา่สารในงานธุรกิจจากการฟัง การดูและการอ่านตามหลกัการ 

2. พดูในงานธุรกิจตามหลกัการ 

3. เขียนเอกสารในงานธุรกจิตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเกียวกบัการฟังคาํสั งหรือขอ้แนะนําการปฏิบัติงาน การฟังและดูสารในงานธุรกิจจากสือบุคคล   

สือสิงพิมพ์ สืออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการใช้อุปกรณ์หรือ

รายละเอียดของผลิตภณัฑ ์การนาํเสนอผลงาน การเสนอขายสินคา้และบริการ การพูดติดต่อธุรกิจ การสัมภาษณ์งาน 

การเขียนเพือติดต่อธุรกิจ การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน การเขียนโครงการและแผนธุรกิจ และการเขียนโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ในงานธุรกิจ 

 

20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ     0-2-1 

 (Thai Speaking for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. มีทักษะในการพดูสือสารในงานอาชีพตามหลกัการพดูและศิลปะการพูด  

2. สามารถใชท้กัษะการพดูเพือพฒันาบุคลิกภาพและงานอาชีพ 

3. เห็นคณุค่าและความสําคญัของการพดูในงานอาชีพ 
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สมรรถนะรายวิชา 

1. พดูติดต่อกจิธุระและธุรกิจในงานอาชีพตามหลกัการ 

2. พดูในโอกาสต่าง ๆ เกียวกบังานอาชีพตามหลกัการพูดและศิลปะการพดู  

3. แสดงบุคลิกภาพเหมาะสมในการพูดตามโอกาสและสถานการณ์ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติ เกียวกับการพูดในงานอาชีพ การทําหน้าทีโฆษกและพิธีกร การเขียนเค้าโครงการพูด การพูด    

ในโอกาสต่าง ๆ เกียวกับงานอาชีพ การพูดแสดงความคิดเห็น การกล่าวรายงาน การนําเสนอผลงาน  การบรรยาย  

การสรุป การพดูเสนอขายสินคา้หรือบริการ การกล่าวตอ้นรับ การกลา่วขอบคุณ กล่าวอาํลาอาลยั การกล่าวสุนทรพจน์

และการกล่าวอวยพร 

 

 20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ       0-2-1 

 (Thai Writing for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. มีทักษะในการเขียนสือสารในงานอาชีพตามหลกัการ                

2. สามารถใชท้กัษะการเขียนเพือพฒันาตนเองและงานอาชีพ 

3. เห็นคณุค่าและความสําคญัของการเขียนในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. เขียนสะกดคาํ คาํทบัศพัท์ ศพัท์บญัญติั ศพัท์เฉพาะวิชาชีพถกูตอ้งตามหลกัการเขียน 

2. เขียนแสดงความคดิเห็นและแสดงความรู้สึกในโอกาสและรูปแบบต่าง ๆ 

3. เขียนขอ้ความติดต่อกิจธุระและธุรกิจในงานอาชีพตามรูปแบบและหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเกียวกบัการเขียนในงานอาชีพ การเรียบเรียงถอ้ยคาํ สํานวน โวหารทีใช้ในชีวิตประจาํวนัและ 

งานอาชีพ การเขียนสะกดคาํ การเขียนคาํทบัศพัท์ ศพัท์บญัญติัและศพัท์เฉพาะวิชาชีพ การเขียนแสดงความคิดเห็น

และแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ  การเขียนรายงานการประชุม บันทึกขอ้ความ จดหมาย กิจธุระและธุรกิจ 

การเขียนบทร้อยกรอง และการเขียนโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในงานอาชีพ 

 

20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์    0-2-1

 (Creative Thai) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. มีทักษะในการพดูและเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรคต์ามหลกัการ 

2. สามารถนาํทกัษะทางภาษาไทยไปใชพ้ฒันาตนเองและงานอาชีพ 

3. เห็นคณุค่าความสําคญัของการใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 25    หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

สมรรถนะรายวิชา 

1. พดูภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ตามรูปแบบและหลกัการพดู 

2. เขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรคต์ามรูปแบบ โอกาสและหลกัการเขียน 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกบัการใชภ้าษาไทยเชิงสร้างสรรค ์การเรียบเรียงถอ้ยคาํ สํานวน โวหาร ภาพลกัษณ์ในภาษา 

การพูด-เล่าเรือง การอธิบาย การบรรยาย การพูดโน้มน้าวใจ การนาํเสนอผลงาน การเขียนสรุปความ การเขียน

บรรยาย การเขียนแสดงความคิดเห็นและแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ การเขียนบทร้อยกรอง และโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์ในงานอาชีพ 

 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มภาษาอังกฤษ 

20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง  0-2-1 

 (Real Life English) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 

2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขยีนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบัติงาน  

3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาํวันและในการ

ปฏิบัติงาน  

สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟัง-ดูภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนัและในการปฏิบติังาน  

2. สนทนาโตต้อบตามสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน  

3. อ่านขอ้ความ กาํหนดการและป้ายประกาศภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบัติงาน 

4. กรอกแบบฟอร์มทีใชใ้นชีวติประจาํวนัและในการปฏิบติังาน  

5. เขียนขอ้ความและจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ในชีวิตประจาํวนัและในการปฏบิัติงาน 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกบัการฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบัติงาน คาํศพัท์ 

สาํนวนภาษาทีใช้บ่อย ๆ การสนทนาเกียวกบัครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุขภาพ เทศกาล ทิศทาง ตําแหน่ง

ทีตัง การเดินทาง ขนัตอนการปฏิบัติงาน การสนทนาทางโทรศพัท์ การอ่านขอ้ความ กาํหนดการ ป้ายประกาศ  

การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนขอ้ความและจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจา้ของภาษา และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทักษะภาษาองักฤษ 
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20000-1202 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด     0-2-1 

(English Listening and Speaking) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการฟังและพูดภาษาองักฤษตามสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัและในการ

ปฏิบตัิงาน 

2. สามารถฟัง-ดู และพดูภาษาองักฤษตามสถานการณ์ในชีวติประจาํวนัและการปฏิบตัิงาน 

3. ตระหนักถึงความสําคญัและเห็นประโยชน์ของการฟังและพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจาํวันและ    

ในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟัง-ดูการสือสารดว้ยภาษาองักฤษจากสือประเภทต่าง ๆ 

2. ออกเสียงภาษาองักฤษตามหลกัการออกเสียง 

3. สนทนาภาษาองักฤษโต้ตอบตามสถานการณ์  

4. ใชภ้าษาองักฤษตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะการฟังและการพดูภาษาองักฤษ  

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเกียวกบัการฟัง-ดู และพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจาํวนัและการปฏิบัติงาน หลักและวิธีการฟัง 

และพูดภาษาองักฤษ การฟัง-ดูการสือสารด้วยภาษาองักฤษจากสือประเภทต่าง ๆ การออกเสียงตามหลกัการ 

ออกเสียง การใช้คาํศพัท์ สาํนวน และการสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ การใชว้จันะภาษาและอวจันะภาษา 

(verbal and non-verbal language) การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทักษะการฟังและการพดูภาษาองักฤษ 

 

20000-1203 การอ่านสือสิงพิมพ์ภาษาอังกฤษ     0-2-1 

(Reading Authentic Materials in English) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการอา่นสือสิงพิมพภ์าษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบตัิงาน 

2. สามารถอ่านสือสิงพิมพภ์าษาองักฤษชนิดต่าง ๆ ในชีวติประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 

3. ตระหนักถึงความสําคญัและเห็นประโยชน์ของการอ่านภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวันและในการ

ปฏิบัติงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. อ่านสารคดีและหนงัสือพมิพภ์าษาองักฤษ 

2. อ่านเอกสารประชาสัมพนัธ์ ตาราง แผนภาพและแผนภูมิภาษาองักฤษ 

3. อ่านกาํหนดการ บนัทึกขอ้ความ และจดหมายภาษาองักฤษ 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะการอา่นภาษาองักฤษ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 25    หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติ เกียวกับการอ่านสือสิ งพิมพ์ภาษาอังกฤษชนิดต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน หลักและกลวิธี 

การอ่านแบบต่าง ๆ  การอ่านสารคดี บนัเทิงคดี หนงัสือพมิพ ์เอกสารประชาสัมพนัธ์ โฆษณา แผน่พบั แผน่ปลิว โปสการ์ด 

ประกาศ ฉลาก ป้ายประกาศ ป้ายเตือน เครืองหมาย สัญลกัษณ์ ตาราง แผนภาพ แผนภูมิ กาํหนดการ บันทึกขอ้ความ 

จดหมาย คู่มือ/กฎระเบียบการปฏิบติังาน และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 

 

20000-1204 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวนั       0-2-1 

(Everyday English Writing) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบตัิงาน 

2. สามารถเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 

3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการ

ปฏิบัติงาน 

สมรรถนะรายวิชา  

1. เขียนขอ้มูลบุคคล ขอ้ความและบนัทึกย่อภาษาองักฤษ 

2. เขียนบตัรอวยพรภาษาองักฤษในโอกาสต่าง ๆ  

3. เขียนจดหมายส่วนตวัและจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ภาษาองักฤษ 

4. กรอกแบบฟอร์มภาษาองักฤษชนิดต่าง ๆ  

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกบัการเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั หลกัและวิธีการเขียนแบบต่าง ๆ การเขียนขอ้มูล

บุคคล ข้อความ บันทึกย่อ บัตรอวยพรในโอกาสต่าง ๆ จดหมายส่วนตัว จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การกรอก

แบบฟอร์ม การใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันา

ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 

 

20000-120  ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ                               0-2-1 

(English for the Workplace) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในสถานประกอบการ 

2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษตามสถานการณ์ในสถานประกอบการ 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 
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สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟัง-ดูเรืองราวเกยีวกบัการปฏิบตัิงาน 

2. สนทนาโตต้อบตามสถานการณ์ในสถานประกอบการ 

3. อ่านขอ้มูล กฎระเบียบ ป้ายประกาศและคาํเตือนในสถานประกอบการ 

4. เขียนบนัทึก และกรอกแบบฟอร์มในการปฏิบัติงาน 

5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้ความก้าวหน้าของงานในสถานประกอบการและฝึกทักษะการใช้

ภาษาองักฤษ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเกียวกบัการใช้ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ การฟัง-ดู เรืองราวเกียวกับการปฏิบัติงาน  

การสนทนาโตต้อบเกียวกบัการตอ้นรับ ขอ้มูลและโครงสร้างองคก์ร ตาํแหน่งและหน้าทีงาน ทิศทาง ตาํแหน่งทีตัง 

การซือขาย การให้บริการ การสนทนาทางโทรศพัท์ ขนัตอนการปฏิบติังาน การอ่านขอ้มูล กฎระเบียบ ป้ายประกาศ  

คาํเตือนทีพบในสถานประกอบการ การเขียนบันทึก การกรอกแบบฟอร์ม และ การใช้เทคโนโลยีพฒันาทักษะ

ภาษาองักฤษทีใชใ้นการปฏิบติังาน  

 

20000-1206 ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต   0-2-1 

(English for the Internet)  

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต  

2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขยีนภาษาองักฤษทีเกียวขอ้งกบัอินเทอร์เน็ต 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชน์ของการใชอ้นิเทอร์เน็ตเพือสืบคน้ขอ้มูล ติดต่อสือสารและ

พฒันาทักษะทางภาษาองักฤษ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. สืบคน้ขอ้มูลในอนิเทอร์เน็ตโดยใช้คาํสาํคญั  

2. อ่านคาํสังและปฏิบติัตามคาํสงัทีปรากฎบนหนา้จอ 

3. นาํเสนอขอ้มูลทีสืบคน้จากเวบ็ไซต ์

4. เขียนขอ้ความบนสือสงัคมออนไลน์  

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเกียวกบัการใช้ภาษาองักฤษทีเกียวข้องกบัอินเทอร์เน็ต คาํศพัท์ สํานวนและโครงสร้างภาษา        

ทีพบเห็นบ่อย ๆ การใช้ Web browsers และ Search engines การอ่านคาํสั งและปฏิบติัตามคาํสงัทีปรากฎบนหน้าจอ 

การสืบคน้ขอ้มูลเรืองทีสนใจ/เรืองทางวิชาชีพโดยใช้คาํสําคญั (Keywords) การอ่าน สรุป และนาํเสนอข้อมูล 

ทีสืบคน้จากเว็บไซต์ (Websites) การเขียนรูปแบบต่าง ๆ บนสือสังคมออนไลน์ (Social media) และการใช้สือ

เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทักษะทางภาษาองักฤษ 
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20000-1207 ภาษาอังกฤษโครงงาน  0-2-1 

(English for Project Work) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการทาํโครงงานเป็นภาษาองักฤษ  

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการทาํโครงงานในเรืองทีสนใจ  

3. ตระหนกัถงึความสาํคญัและเห็นประโยชน์ของการทาํโครงงานเป็นภาษาองักฤษ 

สมรรถนะรายวิชา  

1. วางแผนการทาํโครงงานในเรืองทีสนใจหรือบูรณาการกบัสาขาวิชาทีเรียน  

2. สืบคน้ขอ้มูลในเรืองทีสนใจจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  

3. ทาํโครงงานภาษาองักฤษตามรูปแบบและขนัตอนการทาํโครงงาน  

4. นาํเสนอโครงงานตามขนัตอน  

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัทาํโครงงานและพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

คําอธิบายรายวชิา  

ปฏิบติัเกียวกบัการทาํโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ รูปแบบและขนัตอนการทําโครงงาน องค์ประกอบของ

โครงงาน ศพัท์ สาํนวน ประโยค และโครงสร้างภาษาทีเกียวขอ้งกบัการทาํโครงงาน การวางแผนการทําโครงงาน

ในเรืองทีสนใจหรือบูรณาการกบัสาขาวิชาทีเรียน การสืบคน้ขอ้มูลในเรืองทีสนใจจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  

การจดัทาํโครงงานตามรูปแบบและขนัตอน นาํเสนอโครงงานตามขนัตอน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การจดัทาํโครงงานและพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

 

20000-1208 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพือการทํางาน  0-2-1 

(English for Career Preparation) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบัติงานอาชีพ  

2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ  

3. ตระหนักถึงควา มสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอัง กฤษเพือการสมัครงานและ 

การปฏิบติังานอาชีพ  

สมรรถนะรายวิชา  

1. อ่านประกาศรับสมคัรงาน  

2. เขียนจดหมายสมคัรงานและประวติัย่อ  

3. กรอกแบบฟอร์มใบสมคัรงาน  

4. สนทนาตามสถานการณ์การในการปฏิบติังานอาชีพ  

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพือการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ  
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คําอธิบายรายวชิา  

ปฏิบติัเกียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษทีเกียวขอ้งกบัการสมัครงานและการปฏิบัติงาน

อาชีพ การอ่านประกาศรับสมคัรงาน การเขยีนจดหมายสมคัรงานและประวตัิย่อ การกรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน 

การสมคัรงานออนไลน์ การสัมภาษณ์งาน คาํศพัท์ สํานวนประโยคทีใช้ในการปฏิบัติงาน การสนทนาตาม

สถานการณ์ในการปฏิบติังานอาชีพ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทักษะภาษาอังกฤษเพือการสมคัรงาน

และการปฏิบตัิงานอาชีพ 
 

20000-1209 ภาษาอังกฤษสําหรับงานช่างอุตสาหกรรม  0-2-1 

(English for Industrial Trades) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษสําหรับงานช่างอุตสาหกรรม 

2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษในงานช่างอุตสาหกรรม 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาองักฤษในงานช่างอุตสาหกรรม 

สมรรถนะรายวิชา 

1. อ่านคูมื่อ ชือวสัดุ อุปกรณ์และเครืองมือในการปฏิบติังานช่างอุตสาหกรรม 

2. อ่านเครืองหมาย สัญลกัษณ์ ประกาศ คาํเตือนเกียวกบัความปลอดภยัในสถานทีปฏิบัติงาน 

3. นาํเสนอขนัตอนการปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม 

4. เขียนรายงานการปฏิบติังานช่างอุตสาหกรรม 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานช่างอุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกบัการฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษในการปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม การอ่านคู่มือ 

ชือวสัดุอุปกรณ์ เครืองมือในการทํางาน คุณลกัษณะเฉพาะของเครืองมือ ขนาด สัดส่วน รูปทรง เครืองหมาย 

สัญลกัษณ์ ประกาศ คาํเตือนเกียวกบัความปลอดภยัในสถานทีปฏิบัติงาน กฎระเบียบ การปฏิบัติงาน ขนัตอนการ

ปฏิบติังาน การเขียนรายงานและการกรอกแบบฟอร์มการปฏิบติังาน และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทักษะ

ภาษาองักฤษในงานช่างอุตสาหกรรม 

 

20000-1210 ภาษาอังกฤษสําหรับงานธุรกิจ  0-2-1 

  (English for Business)  

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษสําหรับงานธุรกิจ 

2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขยีนภาษาองักฤษทางธุรกิจ 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาองักฤษในงานอาชีพทางธุรกจิ 
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สมรรถนะรายวิชา 

1. อ่านเอกสาร แผ่นพบัและคู่มือการปฏิบติังานในงานทางธุรกจิ 

2. สนทนาตามสถานการณ์ทางธุรกิจ  

3. การให้ขอ้มูลสินคา้และบริการ 

4. กรอกแบบฟอร์มทางธุรกจิ  

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานธุรกิจ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเกียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษทีเกียวข้องกับงานธุรกิจ การฟัง-ดูเรืองราว 

ทางธุรกิจ การอ่านเอกสาร แผ่นพบัและคู่มือการปฏิบัติงาน การสนทนาตามสถานการณ์ทางธุรกิจ การติดต่อ     

ทางโทรศพัท์ การให้ขอ้มูลสินคา้และบริการ การเขียนจดหมายธุรกิจ บันทึกขอ้ความ ขอ้ความแสดงความยินดี 

ในโอกาสต่าง ๆ จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ การกรอกแบบฟอร์มทางธุรกิจ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันา

ทกัษะภาษาองักฤษในงานธุรกิจ  

 

20000-1211 ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปกรรม  0-2-1 

 (English for Arts) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษสําหรับงานศลิปกรรม 

2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขยีนภาษาองักฤษเกียวกบังานศลิปกรรม 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาองักฤษในงานศิลปกรรม 

สมรรถนะรายวิชา 

1. อ่านคูมื่อ เครืองหมายและสัญลกัษณ์ในงานศิลปกรรม 

2. สนทนาตามสถานการณ์ในงานศิลปกรรม 

3. นาํเสนอผลงานศลิปกรรม  

4. เขียนบรรยายผลงานศิลปกรรม 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานศิลปกรรม 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกบัการฟัง-ดู พดู อ่าน และเขียนภาษาองักฤษสําหรับงานศลิปกรรม การใชศ้พัท์เทคนิคพืนฐาน 

รูปทรง สี ขนาด สัดส่วน การฟัง-ดูเรืองราวและประเภทของงานศิลปะ การอ่านคู่มือ เครืองหมาย สัญลกัษณ์  

การสนทนาตามสถานการณ์ในงานศิลปกรรม ให้ขอ้มูล การแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก การนาํเสนอผลงาน  

การเขียนบรรยายผลงาน และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทักษะภาษาองักฤษในงานศลิปกรรม 

 

 

 



20 

20000-1212 ภาษาอังกฤษสําหรับงานคหกรรม  0-2-1 

 (English for Home Economics) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษสําหรับงานคหกรรม 

2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษทีเกียวขอ้งกบังานคหกรรม 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาองักฤษในงานคหกรรม 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟัง-ดูเรืองทีเกียวขอ้งกบังานคหกรรม 

2. อ่านคูมื่อ เอกสารการใชเ้ครืองมือและอุปกรณ์งานคหกรรม 

3. นาํเสนอผลงานในงานคหกรรม 

4. สนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบติังานคหกรรม 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานคหกรรม 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกบัการฟัง-พดู อ่านและเขียนในงานคหกรรม การใช้คาํศพัท์เทคนิคพืนฐาน การฟัง-ดู เรืองราว

ในงานคหกรรม การอ่านคู่มือ เอกสารการใช้เครืองมือ อุปกรณ์ เครืองหมาย สัญลักษณ์  ตาราง แผนภาพ  

การบรรยาย การสาธิตวิธีทาํ สนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบัติงานคหกรรม การนําเสนอผลงาน การเขียน

ขอ้ความ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานคหกรรม 

 

20000-1213 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเกษตร  0-2-1 

 (English for Agriculture) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษสําหรับงานเกษตร 

2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษในงานเกษตร 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาองักฤษในงานเกษตร 

สมรรถนะรายวิชา 

1. อ่านคูมื่อปฏิบติังานและสือสิงพิมพใ์นงานเกษตร 

2. สนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบติังานเกษตร 

3. สาธิตขนัตอนการปฏิบัติงานเกษตร 

4. เขียนรายงานการปฏิบติังานเกษตร 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานเกษตร 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 25    หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเกียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในงานเกษตร การใช้ศัพท์ เทคนิคพืนฐาน  

การฟัง-ดู เรืองราวเกียวกบัการเกษตร การอ่านคูมื่อปฏิบัติงาน การใช้เครืองมือ กฎระเบียบ ฉลาก คาํเตือนและสือ

สิงพมิพใ์นงานเกษตร สนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบัติงานเกษตร การนําเสนอผลิตภณัฑ์ การสาธิตการใช้

อุปกรณ์ เครืองมือ เทคโนโลยกีารเกษตร การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานเกษตร  

 

20000-1214 ภาษาอังกฤษสําหรับงานประมง  0-2-1 

 (English for Fisheries) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษสําหรับงานประมง 

2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขยีนภาษาองักฤษในงานประมง 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาองักฤษในงานประมง 

สมรรถนะรายวิชา 

1. อ่านคูมื่อปฏิบติังานและสือสิงพิมพใ์นงานประมง 

2. สนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบติังานประมง 

3. สาธิตขนัตอนปฏิบติังานประมง 

4. เขียนรายงานการปฏิบติังานประมง 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานประมง 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเกียวกบัการฟัง-ดู  พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในงานประมง การใช้ศพัท์เทคนิคพืนฐาน  

การฟัง-ดู เรืองราวเกียวกบัการประมง การอ่านคู่มือปฏิบัติงาน การใช้เครืองมือ กฎระเบียบ ฉลาก คาํเตือนและสือ

สิงพมิพใ์นงานประมง สนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบัติงานประมง การนําเสนอผลิตภณัฑ์ การสาธิตการใช้

อุปกรณ์ เครืองมือ เทคโนโลยีการประมง การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนรายงานการีล ปฏิบัติ งาน และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทักษะภาษาองักฤษในงานประมง  

 

20000-121  ภาษาอังกฤษสําหรับงานท่องเทียว  0-2-1  

  (English for Tourism) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษสําหรับงานท่องเทียว 

2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขยีนภาษาองักฤษในงานท่องเทียว 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาองักฤษสาํหรับงานท่องเทียว 
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สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟัง-ดูเรืองราวเกยีวกบัสถานทีท่องเทียว เทศกาล และวฒันธรรม 

2. อ่านป้ายประกาศ สัญลกัษณ์และกฎระเบียบทีเกียวขอ้งกบังานท่องเทียว 

3. สนทนาตามสถานการณ์ในงานท่องเทียว 

4. กรอกแบบฟอร์มในการปฏิบัติงานท่องเทียว 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานท่องเทียว 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกบัการฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษสําหรับการท่องเทียว การฟัง-ดูเรืองราวเกียวกบั

สถานทีท่องเทียวทงัในและต่างประเทศ เทศกาล วฒันธรรม ประเพณี การอ่านประกาศ สัญลกัษณ์และกฎระเบียบ 

ทีเกียวขอ้ง การสนทนาตามสถานการณ์ในงานท่องเทียว การต้อนรับ การให้ขอ้มูลท่องเทียว กาํหนดการเดินทาง 

การกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์ม การใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจา้ของภาษา และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานท่องเทียว 

 

20000-1216 ภาษาอังกฤษสําหรับงานโรงแรม  0-2-1  

  (English for Hotel and Hospitality) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใช้ภาษาองักฤษสําหรับงานโรงแรม 

2. สามารถฟัง-ดู พดู อา่นและเขยีนภาษาองักฤษในงานโรงแรม 

3. ตระหนกัถงึความสาํคญัและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาองักฤษสาํหรับงานโรงแรม 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟัง-ดูเรืองราวเกยีวกบัธุรกิจโรงแรมและบริการ 

2. อ่านเอกสารทีเกยีวขอ้งกบัการปฏิบัติงานโรงแรม 

3. สนทนาตามสถานการณ์ในงานโรงแรม 

4. กรอกแบบฟอร์มในงานโรงแรม 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานโรงแรม 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษสําหรับงานโรงแรม การฟัง-ดูเรืองราวเกียวกบั

ธุรกิจโรงแรมและบริการ การอ่านเอกสารทีเกียวขอ้งกบังานโรงแรม สัญลกัษณ์ กฎระเบียบทีเกียวขอ้ง การสนทนา

ตามสถานการณ์ในงานโรงแรม การตอ้นรับ การให้ขอ้มูลสิงอาํนวยความสะดวกและบริการในโรงแรม การกรอก

แบบฟอร์มในงานโรงแรม การใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทักษะภาษาองักฤษในงานโรงแรม 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 25    หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

20000-1217 ภาษาอังกฤษสําหรับงานสิงทอ  0-2-1  

  (English for Textiles) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษสําหรับงานสิงทอ 

2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขยีนภาษาองักฤษในงานสิงทอ 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาองักฤษสาํหรับงานสิงทอ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟัง-ดูเรืองราวเกยีวกบัประเภทและชนิดสิงทอ 

2. อ่านเอกสารทีเกยีวขอ้งกบังานสิงทอ 

3. สนทนาตามสถานการณ์ในงานสิงทอ 

4. กรอกแบบฟอร์มในงานสิงทอ 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานสิงทอ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกบัการฟัง-ดู พดู อา่นและเขียนภาษาองักฤษสาํหรับงานสิงทอ การใชศ้พัท์เทคนิคพนืฐาน วสัดุ 

อุปกรณ์ สารเคมี การฟัง-ดูเรืองราวเกียวกบัประเภทและชนิดของสิงทอ การอ่านคู่มือ สัญลักษณ์ กฎระเบียบ 

เอกสารทีเกียวขอ้ง การสนทนาตามสถานการณ์ในงานสิงทอ การให้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์ การกรอกแบบฟอร์มในงาน 

และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานสิงทอ 

 

20000-1218 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ                        0-2-1 

 (English for Information Technology) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใช้ภาษาองักฤษสําหรับงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขยีนภาษาองักฤษในการปฏิบติังานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ตระหนักถึงความสําคญัและเห็นประโยชน์ของการใช้โนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นขอ้มูลและ

พฒันาทักษะภาษาองักฤษ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. อ่านเรืองเกียวกบัการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในชีวติประจาํวนั 

2. สนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบติังานเกียวกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. เขียนขอ้ความบนสือสังคมออนไลน ์ 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกบัการฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษทีเกียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ คาํศพัท์และ

สาํนวนประโยคทีพบเห็นบ่อย ๆ การอ่านเรืองการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในชีวติประจาํวนั การสือสารในรูปแบบ

ต่าง ๆ ระบบปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์ Smart phone, Tablet, สือสังคมออนไลน์ (Social media) การเรียนรู้ออนไลน์ 

การใช้ Application ต่าง ๆ การสนทนาตามสถานการณ์ทีเกียวขอ้ง การเขียนขอ้ความบนสือสังคมออนไลน์ และ 

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

 

20000-1219 ภาษาอังกฤษสําหรับงานดนตรี  0-2-1 

 (English for Music) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1.  รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในงานดนตรี 

2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขยีนภาษาองักฤษเกียวกบังานดนตรี 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาองักฤษในงานดนตรี 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ใชค้าํศพัท์เทคนิคพนืฐานในงานดนตรี 

2. อ่านเรืองเกียวกบัผลงานและประเภทของดนตรี  

3. สาธิตการใช้และการบาํรุงรักษาเครืองดนตรี  

4. สนทนาตามสถานการณ์ในงานดนตรี 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานดนตรี 

คําอธิบายรายวชิา  

ปฏิบติัเกียวกบัการฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษสําหรับงานดนตรี การใช้คาํศพัท์เทคนิคพืนฐาน 

ชิ นส่วน และอุปกรณ์เครืองดนตรี การฟัง-ดูและอ่านเกียวกับผลงานและประเภทของดนตรี การใช้และ 

การบาํรุงรักษาเครืองดนตรี สัญลกัษณ์ในงานดนตรี การสนทนาตามสถานการณ์ในงานดนตรี การเขียนขอ้มูล 

ทีเกียวขอ้ง และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานดนตรี 

 

กลุ่มภาษาต่างประเทศอืน  
 

20000-1220 ภาษาจีนเพือการสือสารในชีวติประจําวัน   0-2-1 

       (Chinese Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใชภ้าษาจีนในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3. ตระหนกัถงึความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาจีนในชีวิตประจาํวนั 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 25    หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาจนี 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาจนี 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรจีนตามหลกัการเขยีนภาษาจนี 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาจีนในชีวติประจาํวนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจ้าของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอักษรภาษาจีน การอ่านคาํและประโยค การใช้คาํศัพท์ สํานวน การ

สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขยีนอกัษรจีน และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทักษะภาษาจนีใน

ชีวิตประจาํวนั 

 

20000-1221 ภาษาจีนเพือการสือสารในงานอาชีพ  0-2-1 

       (Chinese Communication at Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1220 ภาษาจีนเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้  

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใช้ภาษาจนีในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขยีนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถงึความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาจีนในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาจนีในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเรืองสัน ๆ ภาษาจีนเกียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาจีนง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเกียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาจีนในสถานการณ์ 

งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ เรืองสัน ๆ การเขียนคาํศพัท์ 

สาํนวน รูปประโยคเบืองต้น และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทักษะภาษาจนีในงานอาชีพ 
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20000-1222 ภาษาญีปุ่ นเพือการสือสารในชีวิตประจําวนั  0-2-1 

       (Japanese Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาญีปุ่นในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขยีนภาษาญีปุ่นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาญีปุ่นในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาญปุ่ีน 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาญีปุ่ น 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรญีปุ่นตามหลกัการเขียนภาษาญีปุ่น 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาญีปุ่นในชีวิตประจาํวนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกบัการฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาญีปุ่นในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจ้าของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอักษรภาษาญีปุ่น การอ่านคาํและประโยค การใช้คาํศัพท์ สํานวน  

การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวัน การเขียนอกัษรญีปุ่น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทักษะ

ภาษาญีปุ่นในชีวติประจาํวนั 

 

20000-1223 ภาษาญีปุ่ นเพือการสือสารในงานอาชีพ  0-2-1 

(Japanese Communication at Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1222 ภาษาญีปุ่นเพอืการสือสารในชีวิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้  

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใช้ภาษาญีปุ่นในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขยีนภาษาญีปุ่นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถงึความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาญีปุ่นในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาญีปุ่ นในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเรืองสัน ๆ ภาษาญีปุ่นเกยีวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาญีปุ่นง่าย ๆ ในงานอาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 25    หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกบัการฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาญีปุ่นในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใชภ้าษาญีปุ่นในสถานการณ์

งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ เรืองสัน ๆ การเขียนคาํศพัท์ 

สาํนวน รูปประโยคเบืองต้น และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทักษะภาษาญีปุ่นในงานอาชีพ 

 

20000-1224   ภาษาเกาหลเีพือการสือสารในชีวิตประจําวนั  0-2-1 

       (Korean Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขยีนภาษาเกาหลีตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเกาหลีในชีวติประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาเกาหล ี

2. อ่านคาํและประโยค ตามหลกัการออกเสียงภาษาเกาหลี 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรเกาหลีตามหลกัการเขียนภาษาเกาหลี 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเกาหลีในชีวิตประจาํวนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกบัการฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาเกาหลีในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจ้าของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอักษรภาษาเกาหลี การอ่านคําและประโยค การใช้คาํศัพท์ สํานวน  

การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรเกาหลี และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทักษะ

ภาษาเกาหลีในชีวติประจาํวนั 

 

20000-1225 ภาษาเกาหลเีพือการสือสารในงานอาชีพ  0-2-1 

       (Korean Communication at Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1224 ภาษาเกาหลีเพอืการสือสารในชีวิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้  

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใชภ้าษาเกาหลใีนงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขยีนภาษาเกาหลีตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเกาหลีในงานอาชีพ 
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สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาเกาหลใีนสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเรืองสัน ๆ ภาษาเกาหลีเกยีวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาเกาหลีง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติ เกียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาเกาหลีใน

สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ  ในงานอาชีพ การอ่านขอ้ความ เรืองสัน ๆ การเขียน

คาํศพัท์ สาํนวน รูปประโยคเบืองต้น และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทักษะภาษาเกาหลีในงานอาชีพ 

 

20000-1226 ภาษาเวียดนามเพือการสือสารในชีวิตประจําวนั  0-2-1 

       (Vietnamese Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้  

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใชภ้าษาเวียดนามในชีวิตประจาํวันตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขยีนภาษาเวียดนามตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเวียดนามในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาเวียดนาม 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาเวียดนาม 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรเวียดนามตามหลกัการเขียนภาษาเวียดนาม 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเวียดนามในชีวิตประจาํวนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเกียวกบัการฟัง-ดู  พูด อ่านและเขียนภาษาเวียดนามในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและ

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาเวียดนาม การอ่านคาํและประโยค การใช้คาํศพัท์ 

สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวัน การเขียนอกัษรเวียดนาม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

พฒันาทักษะภาษาเวียดนามในชีวิตประจาํวนั 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 25    หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

20000-1227 ภาษาเวียดนามเพือการสือสารในงานอาชีพ  0-2-1 

       (Vietnamese Communication at Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1226 ภาษาเวียดนามเพอืการสือสารในชีวติประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้  

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใช้ภาษาเวียดนามในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขยีนภาษาเวียดนามตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถงึความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเวียดนามในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาเวียดนามในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเรืองสัน ๆ ภาษาเวียดนามเกียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาเวียดนามง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเกียวกบัการฟัง-ดู  พูด อ่านและเขียนภาษาเวียดนามในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาเวียดนาม 

ในสถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ เรืองสัน ๆ  

การเขียนคาํศพัท์  สํานวน รูปประโยคเบืองต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทักษะภาษาเวียดนาม 

ในงานอาชีพ 

 

20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพือการสือสารในชีวติประจําวนั  0-2-1 

       (Indonesian Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้  

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใช้ภาษาอินโดนีเซียในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจา้ของภาษา  

2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขยีนภาษาอินโดนีเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต ประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาอินโดนีเซียในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาอนิโดนีเซีย 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาอนิโดนีเซีย 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรอินโดนีเซียตามหลกัการเขียนภาษาอินโดนีเซีย 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซียในชีวิตประจาํวนั 
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สมรรถนะรายวิชา 

ปฏิบัติเกียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอินโดนีเซียในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและ

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาอินโดนีเซีย การอ่านคาํและประโยค การใช้คาํศพัท์ 

สาํนวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรอินโดนีเซีย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

พฒันาทักษะภาษาอินโดนีเซียในชีวิตประจาํวนั 

 

20000-1229 ภาษาอินโดนีเซียเพือการสือสารในงานอาชีพ  0-2-1 

       (Indonesian Communication at Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพอืการสือสารในชีวติประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้  

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใช้ภาษาอนิโดนีเซียในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขยีนภาษาอินโดนีเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถงึความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาอินโดนีเซียในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาอนิโดนีเซียในสถานการณง์านอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเรืองสัน ๆ ภาษาอินโดนีเซียเกียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาอินโดนีเซียง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกบัการฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาอินโดนีเซียในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใชภ้าษาอินโดนีเซียใน

สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ  ในงานอาชีพ การอ่านขอ้ความ เรืองสัน ๆ การเขียน

คาํศพัท์ สาํนวน รูปประโยคเบืองต้น และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทักษะภาษาอินโดนีเซียในงานอาชีพ 

 

20000-1230 ภาษาพม่าเพือการสือสารในชีวิตประจําวนั  0-2-1 

       (Burmese Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้  

1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจาํวันตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขยีนภาษาพม่าตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3. ตระหนกัถงึความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาพม่าในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาพม่า 
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2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาพม่า 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรพม่าตามหลกัการเขียนภาษาพม่า 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาพม่าในชีวิตประจาํวนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกบัการฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาพม่าในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจ้าของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอักษรภาษาพม่า การอ่านคําและประโยค การใช้คาํศัพท์ สํานวน  

การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขยีนอกัษรพม่า และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทักษะภาษา

พม่าในชีวิตประจาํวนั 

 

20000-1231 ภาษาพม่าเพือการสือสารในงานอาชีพ  0-2-1 

       (Burmese Communication at Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1230 ภาษาพม่าเพอืการสือสารในชีวิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้  

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใช้ภาษาพม่าในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขยีนภาษาพม่าตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถงึความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาพม่าในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาพม่าในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเรืองสัน ๆ ภาษาพม่าเกยีวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาพม่าง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกบัการฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาพม่าในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาพม่าในสถานการณ์

งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ เรืองสัน ๆ การเขียนคาํศพัท์ 

สาํนวน รูปประโยคเบืองต้น และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทักษะภาษาพม่าในงานอาชีพ 

 

20000-1232 ภาษาเขมรเพือการสือสารในชีวิตประจําวัน  0-2-1 

       (Khmer Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้  

1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลกัการใช้ภาษาเขมรในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขยีนภาษาเขมรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจาํวนั 

3. ตระหนกัถงึความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเขมรในชีวติประจาํวนั 
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สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาเขมร 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาเขมร 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรเขมรตามหลกัการเขยีนภาษาเขมร 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเขมรในชีวติประจาํวนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกบัการฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาเขมรในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจ้าของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอักษรภาษาเขมร การอ่านคาํและประโยค การใช้คาํศัพท์ สํานวน  

การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขยีนอกัษรเขมร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทักษะภาษา

เขมรในชีวติประจาํวนั 

 

20000-1233 ภาษาเขมรเพือการสือสารในงานอาชีพ  0-2-1 

       (Khmer Communication at Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1232 ภาษาเขมรเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้  

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใช้ภาษาเขมรในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขยีนภาษาเขมรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถงึความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเขมรในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาเขมรในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเรืองสัน ๆ ภาษาเขมรเกียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาเขมรง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกบัการฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาเขมรในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาเขมรในสถานการณ์

งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ เรืองสัน ๆ การเขียนคาํศพัท์ 

สาํนวน รูปประโยคเบืองต้น และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทักษะภาษาเขมรในงานอาชีพ 
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20000-1234 ภาษาลาวเพือการสือสารในชีวติประจําวัน  0-2-1 

       (Laotian Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้  

1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลกัการใช้ภาษาลาวในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขยีนภาษาลาวตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาลาวในชีวติประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาลาว 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาลาว 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรลาวตามหลกัการเขียนภาษาลาว 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาลาวในชีวิตประจาํวนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกบัการฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษาลาวในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจ้าของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอักษรภาษาลาว การอ่านคาํและประโยค การใช้คาํศัพท์ สํานวน การ

สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขยีนอกัษรลาว และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทักษะภาษาลาว

ในชีวติประจาํวนั 

 

20000-1235 ภาษาลาวเพือการสือสารในงานอาชีพ  0-2-1 

       (Laotian Communication at Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1234 ภาษาลาวเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้  

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใช้ภาษาลาวในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขยีนภาษาลาวตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถงึความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาลาวในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาลาวในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเรืองสัน ๆ ภาษาลาวเกียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัทส์ํานวนภาษาลาวง่าย ๆ ในงานอาชีพ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกบัการฟัง-ดู พดู อา่นและเขียนภาษาลาวในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใชภ้าษาลาวในสถานการณ์งาน

อาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ  ในงานอาชีพ การอ่านขอ้ความ เรืองสัน ๆ การเขยีนคาํศพัท์ สาํนวน 

รูปประโยคเบืองตน้ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทักษะภาษาลาวในงานอาชีพ 

 

20000-1236 ภาษามาเลเซียเพือการสือสารในชีวติประจําวัน  0-2-1 

       (Malaysian Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้  

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใชภ้าษามาเลเซียในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พดู อา่นและเขยีนภาษามาเลเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3. ตระหนกัถงึความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษามาเลเซียในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาบามาเลเซีย 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษามาเลเซีย 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรมาเลเซียตามหลกัการเขียนภาษามาเลเซีย 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียในชีวิตประจาํวนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเกียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษามาเลเซียในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมและ

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษามาเลเซีย การอ่านคาํและประโยค การใช้คาํศพัท์ 

สาํนวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขยีนอกัษรภาษามาเลเซีย และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

พฒันาทักษะภาษามาเลเซียในชีวิตประจาํวนั 

 

20000-1237 ภาษามาเลเซียเพือการสือสารในงานอาชีพ  0-2-1 

       (Malaysian Communication at Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1236 ภาษามาเลเซียเพอืการสือสารในชีวติประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใช้ภาษามาเลเซียในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขยีนภาษามาเลเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถงึความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษามาเลเซียในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟัง -ดูการใชภ้าษามาเลเซียในสถานการณ์งานอาชีพ 
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2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเรืองสัน ๆ ภาษามาเลเซียเกยีวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัทส์ํานวนภาษามาเลเซียง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเกียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษามาเลเซียในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษามาเลเซียใน

สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ  ในงานอาชีพ การอ่านขอ้ความ เรืองสัน ๆ การเขียน

คาํศพัท์ สาํนวน รูปประโยคเบืองต้น และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทักษะภาษามาเลเซียในงานอาชีพ 

 

20000-1238 ภาษาฟิลิปิโนเพือการสือสารในชีวติประจําวัน  0-2-1 

       (Filipino Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้  

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใชภ้าษาฟิลิปิโนในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขยีนภาษาฟิลิปิโนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจาํวนั 

3. ตระหนกัถงึความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาฟิลิปิโนในชีวติประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาฟิลปิิโน 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาฟิลปิิโน 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรฟิลิปิโนตามหลกัการเขยีนภาษาฟิลิปิโน 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโนในชีวติประจาํวนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเกียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฟิลิปิโนในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมและ

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาฟิลิปิโน การอ่านคาํและประโยค การใช้คาํศพัท์ 

สาํนวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรฟิลิปิโนและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันา

ทกัษะภาษาฟิลิปิโนในชีวิตประจาํวนั 

 

20000-1239 ภาษาฟิลิปิโนเพือการสือสารในงานอาชีพ  0-2-1 

       (Filipino Communication at Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1238 ภาษาฟิลิปิโนเพือการสือสารในชีวิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้  

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใชภ้าษาฟิลปิิโนในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขยีนภาษาฟิลิปิโนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถงึความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาฟิลิปิโนในงานอาชีพ 
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สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาฟิลิปิโนในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเรืองสัน ๆ ภาษาฟิลิปิโนเกียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาฟิลิปิโนง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเกียวกบัการฟัง-ดู  พูด อ่านและเขียนภาษาฟิลิปิโนในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาฟิลิปิโนใน

สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ  ในงานอาชีพ การอ่านขอ้ความ เรืองสัน ๆ การเขียน

คาํศพัท์ สาํนวน รูปประโยคเบืองต้น และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทักษะภาษาฟิลิปิโนในงานอาชีพ 

 

20000-1240 ภาษารัสเซียเพือการสือสารในชีวติประจําวัน   0-2-1 

       (Russian Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้  

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใช้ภาษารัสเซียในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขยีนภาษารัสเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3. ตระหนกัถงึความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษารัสเซียในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษารัสเซีย 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษารัสเซีย 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรรัสเซียตามหลกัการเขียนภาษารัสเซีย 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษารัสเซียในชีวิตประจาํวนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกบัการฟัง-ดู พดู อ่านและเขียนภาษารัสเซียในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจ้าของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอักษรภาษารัสเซีย การอ่านคาํและประโยค การใช้คาํศัพท์ สํานวน  

การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรรัสเซีย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทักษะ

ภาษารัสเซียในชีวติประจาํวนั 
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20000-1241 ภาษารัสเซียเพือการสือสารในงานอาชีพ  0-2-1 

       (Russian Communication at Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1240 ภาษารัสเซียเพอืการสือสารในชวีิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้  

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใช้ภาษารัสเซียในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขยีนภาษารัสเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถงึความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษารัสเซียในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟัง -ดูการใชภ้าษารัสเซียในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเรืองสัน ๆ ภาษารัสเซียเกยีวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษารัสเซียง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติ เกียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษารัสเซียในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษารัสเซียใน

สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ  ในงานอาชีพ การอ่านขอ้ความ เรืองสัน ๆ การเขียน

คาํศพัท์ สาํนวน รูปประโยคเบืองต้น และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทักษะภาษารัสเซียในงานอาชีพ 

 

20000-1242 ภาษาเยอรมันเพือการสือสารในชีวิตประจําวนั  0-2-1 

       (German Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้  

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใช้ภาษาเยอรมนัในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขยีนภาษาเยอรมนัตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติประจาํวนั 

3. ตระหนกัถงึความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเยอรมนัในชีวติประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาเยอรมนั 

4. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาเยอรมนั 

5. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 

6. เขียนอกัษรเยอรมันตามหลกัการเขยีนภาษาเยอรมนั 

7. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเยอรมันในชีวติประจาํวนั 
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คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติ เกียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเยอรมันในชีวิตประจาํวันตามมารยาทสังคมและ

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาเยอรมัน การอ่านคาํและประโยค การใช้คาํศพัท์ 

สาํนวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขยีนอกัษรเยอรมนั และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันา

ทกัษะภาษาเยอรมนัในชีวิตประจาํวนั 

 

20000-1243 ภาษาเยอรมันเพือการสือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

       (German Communication at Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1242 ภาษาเยอรมนัเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้  

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใช้ภาษาเยอรมนัในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขยีนภาษาเยอรมนัตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถงึความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาเยอรมนัในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาเยอรมนัในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเรืองสัน ๆ ภาษาเยอรมนัเกียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาเยอรมนัง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเกียวกบัการฟัง-ดู  พูด อ่านและเขียนภาษาเยอรมันในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาเยอรมันใน

สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ  ในงานอาชีพ การอ่านขอ้ความ เรืองสัน ๆ การเขียน

คาํศพัท์ สาํนวน รูปประโยคเบืองต้น และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทักษะภาษาเยอรมนัในงานอาชีพ 

 

20000-1244 ภาษาฝรังเศสเพือการสือสารในชีวติประจําวัน 0-2-1 

       (French Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้  

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใช้ภาษาฝรังเศสในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของ

เจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขยีนภาษาฝรังเศสตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3. ตระหนกัถงึความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาฝรั งเศสในชีวติประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาฝรังเศส 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาฝรังเศส 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 25    หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรฝรั งเศสตามหลกัการเขียนภาษาฝรังเศส 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฝรั งเศสในชีวิตประจาํวนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเกียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั งเศสในชีวิตประจาํวันตามมารยาทสังคมและ

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาฝรั งเศส การอ่านคาํและประโยค การใช้คาํศพัท์ 

สาํนวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขยีนอกัษรฝรั งเศส และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันา

ทกัษะภาษาฝรั งเศสในชีวิตประจาํวนั 

 

20000-1245 ภาษาฝรังเศสเพือการสือสารในงานอาชีพ  0-2-1 

       (French Communication at Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1244 ภาษาฝรังเศสเพอืการสือสารในชีวิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้  

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใช้ภาษาฝรังเศสในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พดู อ่านและเขยีนภาษาฝรั งเศสตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถงึความคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาฝรั งเศสในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาฝรั งเศสในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเรืองสัน ๆ ภาษาฝรังเศสเกยีวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาฝรั งเศสง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเกียวกบัการฟัง-ดู  พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั งเศสในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาฝรั งเศสใน

สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ  ในงานอาชีพ การอ่านขอ้ความ เรืองสัน ๆ การเขียน

คาํศพัท์ สาํนวน รูปประโยคเบืองต้น และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทักษะภาษาฝรั งเศสในงานอาชีพ 
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

20000-1301   วิทยาศาสตร์เพือพัฒนาทักษะชีวิต  1-2-2 

 (Science for Life Skills) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหน่วยและการวดั แรงและการเคลือนที นาโนเทคโนโลยี อะตอมและตารางธาตุ 

สารและการเปลยีนแปลง  

2. สามารถสาํรวจตรวจสอบเกียวกบัการวดั การเคลอืนที อะตอมและธาตุ สาร และทาํกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร์โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพือนาํไปประยุกต์ใชใ้นวิชาชีพและชีวิตประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาและสํารวจตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัหลกัการและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ หน่วย

และการวดั อะตอมและตารางธาตุ สารและการเปลยีนแปลง นาโนเทคโนโลยแีละระบบนิเวศ 

2. คิดคาํนวณเกยีวกบัหน่วยและการวดั แรงและการเคลือนทีตามหลกัการ 

3. ปฏิบตัิกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

4. ปฏิบตัิทดลองเกียวกบัสาร การเปลียนแปลงและปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจาํวนัโดยใชก้ระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบักระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ หน่วยและการวดั 

แรง การเคลือนที นาโนเทคโนโลย ีโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ สารและการเปลียนแปลง ปฏิกิริยาเคมีใน

ชีวิตประจาํวนั ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีชีวภาพและระบบนิเวศ 

 

20000-1302  วิทยาศาสตร์เพือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม                       1-2-2 

 (Science for Industry) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1.  รู้และเขา้ใจเกียวกบัเวกเตอร์ แรง สมดุล การเคลอืนที งานพลงังานและกาํลงั คลืนและคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า 

2.  สามารถคาํนวณและทดลองทดสอบเกยีวกบัเวกเตอร์ แรง สมดุล การเคลือนที งานพลงังานและกาํลงั คลืน

และคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพือนาํไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวนั

และงานอาชีพ 

3.  มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาและสํารวจตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัเวกเตอร์ แรง สมดุล การเคลือนที งานพลงังานและกาํลงั คลืนและคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 

2. คาํนวณเวกเตอร์ แรง การสมดุลและการเคลอืนทีแบบต่าง ๆ ตามหลกัการ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 25    หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

3. สาํรวจตรวจสอบเกียวกบัลกัษณะของคลืน สมบัติของคลืน งานพลงังานและกาํลงัตามหลกัการและ

กระบวนการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัเวกเตอร์ แรง แรงเสียดทาน สมดุล การเคลือนทีแนวเส้นตรง การเคลือนทีแบบ

โปรเจคไทล ์งานพลงังานและกาํลงั คลนื และคลืนแมเ่หลก็ไฟฟ้า 

 

20000-1303  วิทยาศาสตร์เพือพัฒนาอาชีพธุรกจิและบริการ  1-2-2 

 (Science for Business and Services) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. รู้และเข้าใจเกียวกับพนัธุกรรม สารเคมีในชีวิตประจาํวัน เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรียใ์นอาหาร 

ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์ ไฟฟ้าและคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า  

2. สามารถสาํรวจตรวจสอบเกียวกบัการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม ผลกระทบของสารเคมีและคลืน

แม่เหลก็ไฟฟ้าต่อมนุษยโ์ดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

3. สามารถทดลองทดสอบเกยีวกบัสารเคมีในชีวิตประจาํวนัและในงานอาชีพ จุลินทรียใ์นอาหาร สมบัติ

ของปิโตรเลียมและพอลเิมอร์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

4. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาและสํารวจตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัพนัธุกรรม สารเคมีในชีวิตประจาํวนั เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรียใ์นอาหาร 

ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์ ไฟฟ้าและคลืนแมเ่หลก็ไฟฟ้า 

2. สาํรวจตรวจสอบเกียวกบัการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมตามหลกัพนัธุศาสตร์ 

3. วิเคราะห์ผลกระทบของสารเคมีและคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าต่อมนุษยต์ามหลกัการ 

4. สาํรวจตรวจสอบเกียวกบัสมบติัของปิโตรเคมแีละพอลเิมอร์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

5. สาํรวจตรวจสอบเกียวกบัไฟฟ้าในชีวิตประจาํวนัและคลนืแม่เหล็กไฟฟ้าตามหลกัการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม สารเคมีในชีวิตประจาํวนั และในงานอาชีพ 

เทคโนโลยชีีวภาพ จุลินทรียใ์นอาหาร ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ ์พอลิเมอร์และผลิตภณัฑ์ ไฟฟ้าในชีวิตประจาํวนั 

และคลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 

 

20000-1304   วิทยาศาสตร์เพือพัฒนาอาชีพศิลปกรรม  1-2-2

 (Science for Arts) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1.  รู้และเขา้ใจเกียวกบัสาร สารเคมีในงานอาชีพ พอลิเมอร์ ทรัพยากรแร่ธาตุ แสงและความร้อน 
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2.  สามารถทดลองทดสอบเกยีวกบัสารละลาย คอลลอยด์ อมีลัชนั พอลิเมอร์ ทรัพยากรแร่ธาตุและ สมบัติ

ของแร่รัตนชาติ สมบตัิของแสงและผลของความร้อนต่อวตัถุ โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

3.  มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาและสํารวจตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัสาร สารเคมีในงานอาชีพ พอลเิมอร์ ทรัพยากรแร่ธาตุ แสงและความร้อน 

2. สาํรวจตรวจสอบเกียวกบัสารละลาย คอลลอยด์ อีมลัชนัและสารเคมีในงานอาชีพดว้ยกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 

3. สาํรวจตรวจสอบเกียวกบัพอลิเมอร์และผลิตภณัฑด์้วยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

4. สาํรวจตรวจสอบเกียวกบัทรัพยากรแร่ธาตุและสมบัติของแร่รัตนชาติตามหลกัการและกระบวนการ 

5. สาํรวจตรวจสอบเกียวกบัแสงและความร้อนดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัสารละลาย คอลลอยด์ อีมัลชั น สารเคมีในงานอาชีพ พอลิเมอร์และผลิตภณัฑ ์

ทรัพยากรแร่ธาตุและสมบติัของแร่รัตนชาติ แสงและการมองเห็น ความร้อนและผลของความร้อนต่อวตัถุ 

 

20000-1305   วิทยาศาสตร์เพือพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม                       1-2-2 

 (Science for Agriculture) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1.  รู้และเขา้ใจเกียวกบัเซลล์พืชและเซลลสั์ตว์ ระบบการทาํงานของอวยัวะในพืชและสัตว์ พนัธุกรรม 

เทคโนโลยชีีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพและสารชีวโมเลกลุ 

2.  สาม ารถสํารว จตรวจสอบ เกียวกับ เซลล์พืชและเซ ลล์สัต ว์  ระบ บต่าง  ๆ ของพืชและสัต ว ์          

 การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม และการจาํแนกสิงมีชีวิตโดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

3.  มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาและสํารวจตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ระบบการทาํงานของอวยัวะในพืชและสัตว์ พนัธุกรรม 

เทคโนโลยชีีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพและสารชีวโมเลกลุ 

2. สาํรวจตรวจสอบเกียวกบัโครงสร้าง หน้าที องคป์ระกอบของเซลล์พืชและสัตว์ และระบบการทํางาน

ของอวยัวะในพืชและสัตวต์ามหลกัการ 

3. สาํรวจตรวจสอบเกียวกบัการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมตามหลกัพนัธุศาสตร์ 

4. สํารวจตรวจสอบเกียวกับเทคโนโลยีชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพและสารชีวโมเลกุล 

ดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัโครงสร้าง หนา้ที องคป์ระกอบของเซลลพ์ืชและเซลลส์ัตว ์ระบบการทาํงานของ

อวยัวะในพืชและสัตว ์พนัธุกรรม เทคโนโลยชีีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพและสารชีวโมกุล 
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20000-1306  โครงงานวิทยาศาสตร์                  0-2-1 

 (Science Projects) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1.  มีทักษะในการคิดและแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์จดัทําโครงงาน 

วิทยาศาสตร์ เขียนรายงาน และนาํเสนอผลงานอยา่งเป็นระบบ 

2.  สามารถนาํทกัษะกระบวนการและวิธีการทางวทิยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้พฒันาตนเองและงานอาชีพ 

3.  มีเจตคติและกจินิสัยทีดีต่อการศึกษาและสํารวจตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. วิเคราะห์สภาพปัญหาและเหตุผลความจาํเป็นในการแกปั้ญหาหรือพฒันางาน 

2. เขียนโครงงานวทิยาศาสตร์ตามหลกัการและรูปแบบทีกาํหนด 

3. แกปั้ญหาหรือพฒันางานในโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพือสืบเสาะ 

หาความรู้ ทดลอง ทดสอบและสรุปรายงาน 

4. เขียนรายงานการทาํโครงงานวทิยาศาสตร์ 

5. เสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบทีกาํหนด 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกบัทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ วธีิการทางวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ขนัตอน

การทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ การเขียนรายงาน การจดันิทรรศการและการนาํเสนอผลงานโครงงานวทิยาศาสตร์ 

 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
 

20000-1401 คณิตศาสตร์พืนฐานอาชีพ   2-0-2 

 (Basic Mathematics for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร สถิติเบืองต้น การวดั

แนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลาง การวดัตาํแหน่งและการวดัการกระจายของขอ้มูล 

2.  มีทักษะกระบวนการคิดและแกปั้ญหาเกียวกบัสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตัว

แปร สถิติเบืองต้น การวดัแนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลาง การวดัตาํแหน่งและการวดัการกระจายของขอ้มูล 

และนาํไปประยกุต์ใช้ในงานอาชีพ 

3.  มีเจตคติและกจินิสัยทีดีในการคิด วเิคราะห์ แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และมีความ

ละเอยีดรอบคอบในการปฏิบัติงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1.  ประยุกต์ความรู้เกียวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ไปใช้ใน

สถานการณ์หรือปัญหาทีกาํหนด  
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2.  สร้างตารางแจกแจงความถี กราฟหรือแผนภูมิ และตีความหมายหรือวิเคราะห์ขอ้มูลจากตาราง กราฟ

หรือแผนภูมิ  

3.  เลือกใชค่้าเฉลียเลขคณิต มธัยฐาน และฐานนิยมให้เหมาะสมกบัขอ้มูล 

4.  วดัตาํแหน่งทีของขอ้มูลโดยใช้เปอร์เซ็นไทล ์

5.  วดัการกระจายของขอ้มูลโดยใช้พสิัย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิของพิสัย และสัมประสิทธิ

ของการแปรผนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้น

สองตวัแปร สถิติเบืองตน้ การวดัแนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลาง การวดัตําแหน่งและการวดัการกระจายของขอ้มูล และ

การประยกุต์ใชใ้นงานอาชีพ 

 

20000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม                         2-0-2 

 (Mathematics for Industry) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1.  รู้และเข้าใจเกียวกับมุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ  ตรีโกณมิติของวงกลมหนึงหน่วย  

กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอนัดับสาม 

2.   มีทักษะกระบวนการคิดและแกปั้ญหาเกียวกบัมุมและการวัดมุม อตัราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของ

วงกลมหนึงหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอนัดับสาม และนาํไป

ประยกุต์ใช้ในงานอาชีพ 

3.   มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และ  

มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1.  คาดคะเนระยะทางและความสูงโดยใชอ้ตัราส่วนตรีโกณมิติของมุมทีกาํหนด 

2.  แกปั้ญหาการวดัโดยใชค้วามรู้เรืองอตัราส่วนตรีโกณมิติ 

3.  ประยกุต์ความรู้เกียวกบัดีเทอร์มิแนนต์หาคาํตอบของระบบสมการเชิงเส้นไม่เกนิสามตัวแปร 

4.  ประยกุต์ความรู้เกียวกบัมุมและการวดัมุม อตัราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหนึงหน่วย  

กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอนัดับสามไปใชใ้นงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกียวกับมุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ 

ตรีโกณมิติของวงกลมหนึงหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดี เทอร์มิแนนต์ไม่เกินอนัดับสาม  

และประยกุต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นไม่เกินสามตัวแปร และการประยุกต์ใช้ในงาน

อาชีพด้านอุตสาหกรรม 
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20000-1403 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                          2-0-2 

 (Mathematics for Electricals and Electronics) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. รู้และเข้าใจเกียวกับมุมและการวัดมุม อตัราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหนึงหน่วย  

กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จาํนวนเชิงซ้อน เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกนิอนัดับสาม 

2. มีทักษะกระบวนการคิดและแกปั้ญหาเกียวกบัมุมและการวัดมุม อตัราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของ

วงกลมหนึงหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จาํนวนเชิงซ้อน เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอนัดับสาม 

และนาํไปประยกุต์ใช้ในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีในการคิด วเิคราะห์ แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบ และมีความ

ละเอยีดรอบคอบในการปฏิบัติงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. คาดคะเนระยะทางและความสูงโดยใชอ้ตัราส่วนตรีโกณมิติของมุมทีกาํหนด 

2. แกปั้ญหาการวดัโดยใชค้วามรู้เรืองอตัราส่วนตรีโกณมิติ 

3. ประยกุต์ความรู้เกียวกบัดีเทอร์มิแนนต์หาคาํตอบของระบบสมการเชิงเส้นไม่เกนิสามตัวแปร 

4. ประยกุต์ใช้จาํนวนเชิงซอ้นในรูปพิกดัฉากและพิกดัเชิงขวัในงานอาชีพ 

5. ประยกุต์ใช้จาํนวนเชิงซอ้นทีอยู่ในรูปเลขยกกาํลงัและรูปกรณฑใ์นงานอาชีพ 

6. ประยกุต์ความรู้เกียวกบัมุมและการวดัมุม อตัราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหนึงหน่วย  

กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอนัดับสามไปใชใ้นงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกียวกับมุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ 

ตรีโกณมิติของวงกลมหนึงหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จาํนวนเชิงซ้อน เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกิน

อันดับสาม และประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นไม่เกินสามตัวแปร และการ

ประยกุต์ใช้ในงานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

 

20000-1404 คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ  2-0-2 

 (Mathematics for Business and Services) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัร้อยละ การตงัราคาขาย การซือขายในระบบผ่อนชาํระ ดอกเบีย อสมการและความ

น่าจะเป็น 

2. มีทักษะกระบวนการคิดและแกปั้ญหาเกียวกบัร้อยละ การตังราคาขาย การซือขายในระบบผ่อนชาํระ 

ดอกเบีย อสมการ และความน่าจะเป็น 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีในการคิด วเิคราะห์ แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบ และมีความ

ละเอยีดรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
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สมรรถนะรายวิชา 

1. แกปั้ญหาเกียวกบัร้อยละ การตังราคาขาย การซือขายในระบบผ่อนชาํระ ดอกเบีย อสมการและความ

น่าจะเป็น  

2. ประยกุต์ใช้ความรู้เกียวกบัร้อยละ การตังราคาขาย การซือขายในระบบผ่อนชาํระ ดอกเบีย อสมการ 

และความน่าจะเป็นไปใชใ้นชีวติประจาํวนัและงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกียวกบัร้อยละ การตังราคาขาย การซือขายในระบบผ่อน

ชาํระ ดอกเบีย อสมการ และความน่าจะเป็น และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพด้านพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม

การท่องเทียว 

 

20000-1405 คณิตศาสตร์เพือการออกแบบ 2-0-2 

 (Mathematics for Design) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัคณิตศาสตร์กบัธรรมชาติ พนืที พนืทีผวิ ปริมาตร เส้นตรงบนระนาบ รูปเรขาคณิต 

และรูปทรงเรขาคณิต 

2. มีทักษะกระบวนการคิดและแกปั้ญหาเกียวกบัจาํนวนธรรมชาติ พืนที พืนทีผวิ ปริมาตร เส้นตรงบน

ระนาบ รูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิต 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีในการคิด วเิคราะห์ แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบ และมีความ

ละเอยีดรอบคอบในการปฏิบัติงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ประมาณค่า ความยาว พนืที พนืทีผวิและปริมาตร ในหน่วยมาตราวดัต่าง ๆ 

2. วดัและเปรียบเทียบความยาว พนืที พนืทีผวิและปริมาตร ในหน่วยมาตราวดัต่าง ๆ 

3. ขยายส่วนและย่อส่วนภาพและแกปั้ญหาเกียวกบัรูปเรขาคณิตและรูปทรงเรขาคณิตจากของจริง 

4. ประยกุต์ความรู้เกียวกบัคณิตศาสตร์กบัธรรมชาติ พืนที พืนทีผวิ ปริมาตร เส้นตรงบนระนาบ     

รูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิตไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัและงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกียวกบัคณิตศาสตร์กบัธรรมชาติ พนืที พนืทีผวิ ปริมาตร 

เส้นตรงบนระนาบ รูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิต และการประยกุต์ใช้ในงานอาชีพด้านศลิปกรรมและคหกรรม 

 

20000-1406 สถิติการทดลอง       2-0-2 

 (Experimental Statistics) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัสถิติวิจยัเบืองต้นและแบบแผนการทดลอง 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 25    หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

2. มีทักษะกระบวนการคิดและแกปั้ญหาเกียวกบัสถิติวิจยัเบืองต้น และแบบแผนการทดลองประยุกต์ใช้

ในชีวติประจาํวนัและงานอาชีพ 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีในการคิด วเิคราะห์ แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบ และมีความ

ละเอยีดรอบคอบในการปฏิบัติงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แกปั้ญหาเกียวกบันาํความรู้เกียวกบักระบวนการทางสถิติไปใชใ้นการวจิยัเบืองตน้ 

2. เลือกใชข้อ้มูลข่าวสาร ค่าสถติิ และคา่สถติิทีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลในการตดัสินใจ 

3. ประยกุต์ความรู้เกียวกบัแบบแผนการทดลองทีเหมาะสมกบั สถานการณ์หรือปัญหาทีกาํหนด 

4. วิเคราะห์ขอ้มูลตามขนัตอนและใชส้ถิติได้เหมาะสมกบัแบบแผนการทดลอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกียวกบัสถิติวิจยัเบืองต้น และแบบแผนการทดลอง และ

การประยกุต์ใชใ้นงานอาชีพ 

 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
 

20000-1501 หน้าทีพลเมืองและศีลธรรม  2-0-2 

 (Civil Duties and Morals) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัสังคม วฒันธรรม สิทธิหนา้ทีพลเมืองดีและหลกัธรรมหรือคาํสอนของศาสนา 

2. ประพฤติปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และ

เป็นศาสนิกชนทีดีตามหลกัธรรมคาํสอนของศาสนาทีตนนบัถือ 

3. นอ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุต์ใช้ในการพฒันาตนและการดาํเนินชีวติ 

4. ตระหนกัถึงการดํารงชีวติทีถูกต้องดีงามในฐานะศาสนิกชนและพลเมืองดี 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัสังคม วฒันธรรม สิทธิหนา้ทีพลเมืองดี และหลกัธรรมหรือคาํสอนของศาสนา 

2. ประพฤติปฏิบตัิตนเป็นพลเมอืงดีตามบรรทดัฐานทางสังคม คา่นิยมพืนฐาน และระบอบประชาธิปไตย

อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

3. ประพฤติปฏิบตัิตนตามหลกัจริยธรรม วฒันธรรมและหลกัธรรมหรือคาํสอนของศาสนาทีตนนบัถอื 

4. วิเคราะห์สภาพปัญหาในสังคมและแนวทางแกไ้ขตามศกัยภาพของตน 

5. นอ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุต์ใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัความสําคญัของสถาบันทางสังคม บรรทัดฐานทางสังคม วฒันธรรม คุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม ปัญหาในสังคม สิทธิหนา้ทีของพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 

การดาํรงชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และหลกัธรรมหรือคาํสอนของศาสนาทีตนนบัถือ 

 

20000-1502 ประวัติศาสตร์ชาติไทย                         1-0-1 

 (Thai History) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบักระบวนการทางประวตัิศาสตร์และประวตัิศาสตร์ชาติไทย 

2. สามารถนาํความรู้ทางประวตัิศาสตร์มาประยุกต์ใชเ้ป็นพนืฐานในการดาํรงชีวิต 

3. ตระหนกัในความสาํคญัของประวตัิศาสตร์ชาติไทย เพือธาํรงไวซึ้งสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบักระบวนการทางประวติัศาตร์และประวตัิศาสตร์ชาติไทย 

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมของประวติัศาสตร์ชาติไทย  

3. นอ้มนาํแนวพระราชดาํริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระมหากษตัริย ์

องคปั์จจุบนัในการดําเนินชีวิต 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบักระบวนการทางประวติัศาสตร์ ประวติัศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรีและ

รัตนโกสินทร์ ดา้นการเมอืง การปกครอง เศรษฐกจิ สังคม วฒันธรรม โครงการพระราชดาํริใน และพระราชกรณียกิจ

ทีสําคญัของพระมหากษตัริยอ์งคปั์จจุบนั 

 

20000-1503 ทักษะชีวติและสังคม 2-0-2 

 (Life Skills and Society) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการดาํเนินชีวิตในสังคมภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สามารถประยกุต์ใช้หลกัมนุษยสัมพนัธใ์นงานอาชีพ มรรยาท ความเป็นพลเมืองดีเพือพฒันาคุณภาพ

ชีวิต และการอยูร่่วมกนัในสังคม 

3. มีเจตคติทีดีต่อการพฒันาคุณภาพชีวติและการอยูร่่วมกนัในสังคม 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เ กียวกับหลักการดํา เนินชี วิตในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

หลกัมนุษยสัมพนัธ์และหลกัการพฒันาคณุภาพชีวิต 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 25    หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

2. ประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัมนุษยสัมพนัธ์ ความมีมรรยาทและความเป็น

พลเมืองดีในสถานการณ์ต่าง ๆ 

3. วางแผนการพฒันาคุณภาพชีวิตตามกรอบแนวคดิของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัการมีทักษะชีวิตในสังคมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัมนุษยสัมพนัธ์ใน 

การทํางาน มรรยาทไทย มรรยาทสังคม ความเป็นพลเมืองดี  การพฒั นาคุณภาพชี วิตตามกรอบแนวคิดของ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

20000-1504 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย  2-0-2 

 (Thai Geography and History) 

จุดประสงค์รายวิชา เพือให ้

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัภูมิศาสตร์ประเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ วธีิการศึกษาประวติัศาสตร์

และประวติัศาสตร์ชาติไทย และการธาํรงความเป็นไทยอยา่งยงัยนื 

2. สามารถประยกุต์ใช้ความรู้เรืองภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ในงานอาชีพและการดาํรงชีวิต 

3. ตระหนกัในความสาํคญัของประวตัิศาสตร์ชาติไทย เพือธาํรงไวซึ้งสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์  

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกับภูมิศาสตร์ประเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  วิธีการศึกษา

ประวติัศาสตร์และประวติัศาสตร์ชาติไทย และการธาํรงความเป็นไทยอยา่งยงัยนื 

2. รวบรวมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ตามหลกัการและกระบวนการ 

3. ประยกุต์ใชค้วามรู้ทางภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ในชีวิตประจาํวนัและงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัภูมิศาสตร์เศรษฐกิจไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิธีการศึกษาประวติัศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ชาติไทย และสถาบนัสําคญัของชาติเพอืธาํรงความเป็นไทยอยา่งยงัยนื 

 

20000-1505 อาเซียนศึกษา 1-0-1 

 (ASEAN Studies) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัประชาคมอาเซียน 

2. สามารถประยกุต์ใช้ความรู้เพอืสร้างความเขา้ใจอนัดีในฐานะประชากรอาเซียน 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัในการเป็นประชากรอาเซียนเพือการดาํรงตนและพฒันาสังคม ประเทศชาติ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัประชาคมอาเซียน 
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2. วางแผนการดาํเนินชีวติสอดคลอ้งกบัพฒันาการของประชาคมอาเซียนด้านต่าง ๆ 

3. ประพฤติปฏิบตัิตนเป็นประชากรอาเซียนทีดี 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัประวตัิความเป็นมาและพฒันาการของประชาคมอาเซียน ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  

การปกครอง การศึกษา วฒันธรรม สิงแวดลอ้ม เทคโนโลย ีและความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน

กบัภูมิภาคอืนในโลก 

 

20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบัน                   1-0-1 

 (Current Affairs) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษาเทคโนโลยีและ

สิงแวดลอ้มของไทยในปัจจุบนั 

2. สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลทีศึกษาเพอืการวางแผนพฒันาตน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

3. ตระหนกัถึงผลของการเปลียนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบนัเพอืสร้างสังคมสันติสุข 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษา เทคโนโลยีและ

สิงแวดลอ้มของไทยในปัจจุบนั 

2. วางแผนสร้างภูมิคุม้กนัตน ชุมชนและสังคมโดยประยกุต์ใชข้อ้มูลจากเหตุการณ์ปัจจบุัน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษา เทคโนโลยแีละสิงแวดลอ้ม

ของไทยในปัจจบุัน  

 

20000-1507 วัฒนธรรมอาเซียน  1-0-1 

 (ASEAN Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัวฒันธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

2. สามารถประยกุต์ใชข้อ้มูลดา้นวฒันธรรมอาเซียนเพอืการพฒันาชีวิตและสังคม 

3. ตระหนกัถึงความแตกต่างทางวฒันธรรมเพือการแลกเปลยีนเรียนรู้ในกลุม่ประชาคมอาเซียน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัวฒันธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

2. สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศเกียวกบัวฒันธรรมและความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3. วางแผนการดาํเนินชีวติสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 25    หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัวฒันธรรม ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ ความแตกต่างทางวฒันธรรม การแลกเปลียน

เรียนรู้ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

 

กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่มสุขศึกษา 
 

20000-1601  ทักษะการดํารงชีวิตเพือสุขภาวะ     1-0-1 

(Life Skills for Health) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้  

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัทกัษะทีจาํเป็นในการดาํรงชีวิต หลกัการดูแลรักษาสุขภาพ และการปฏิบัติตนตาม

กฎหมายทีเกยีวขอ้งกบัสุขภาพ 

2. สามารถดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ป้องกนัและหลีกเลียงปัจจยัเสียงจากโรคติดต่อ สิงเสพติด การใช้ยา

และอบุัติเหตุ 

3. มีเจตคติและกจินิสัยทีดีในการดาํเนินชีวิตตามวิถีทางทีถูกต้อง 

สมรรถนะรายวิชา 

1.  แสดงความรู้เกยีวกบัทักษะทีจาํเป็นในการดาํรงชีวิต หลกัการดูแลรักษาสุขภาพและการปฏิบัติตนตาม

กฎหมายทีเกยีวขอ้ง 

2.  วางแผนป้องกนัและหลีกเลยีงปัจจยัเสียงจากโรคติดต่อ สิงเสพติดและการใชย้า 

3.  วางแผนป้องกนัและแกปั้ญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิตวยัรุ่น 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัทักษะทีจาํเป็นในการดํารงชีวิต การดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของวยัรุ่น 

สัมพนัธภาพทีดี การดูแลสุขภาพเบืองต้นของผูสู้งอาย ุโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การใช้ยาและสมุนไพรไทย  

สิงเสพติดและกฎหมายทีควรรู้ อุบติัเหตุและกฎหมายทีควรรู้  

 

20000-1602 เพศวถิีศึกษา  1-0-1 

(Sexuality Education) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัพฒันาการทางเพศ หลกัการดูแลสุขภาพ และการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศ

ภายใตก้รอบของสังคมและวฒันธรรม 

2. สามารถกาํหนดเป้าหมายและแนวปฏิบติัในการเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศ สร้างสัมพนัธภาพทีดีกบั

ผูอ้นื สือสารความต้องการตามความคดิและความรู้สึก โดยใชห้ลกัการตดัสินใจและการต่อรอง 
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3. ตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพืนฐานของการเคารพในสิทธิของผูอื้น และเก็นความสําคญัของ 

การเลอืกแนวทางการดาํเนินชีวติอยา่งมีสุข 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัพฒันาการทางเพศ หลกัการดูแลสุขภาพ และการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศ

ภายใตก้รอบของสังคมและวฒันธรรม 

2. สร้างสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลตามบทบาทและความรับผิดชอบ  

3. สือสารความต้องการตามความคิดและความรู้สึก โดยใช้หลกัการตัดสินใจ การต่อรองและการตระหนัก 

ในคุณคา่ของตนเองบนพนืฐานของการเคารพในสิทธิของผูอื้น 

4. ประเมินโอกาสเสียงจากพฤติกรรมทางเพศและปัญหาจากการมีเพศสัมพนัธ์ไม่พร้อม 

5. กาํหนดเป้าหมายและแนวปฏิบติัในการเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศส่วนบุคคล 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัพฒันาการทางเพศในวัยรุ่น การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพนัธภาพกับความคาดหวัง 

ต่อบทบาทและความรับผิดชอบ ภาพลกัษณ์ทีส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรม ทักษะการตัดสินใจ การต่อรอง     

การสือสารความตอ้งการตามความคิดและความรู้สึก การตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพืนฐานของการเคารพ 

ในสิทธิของผูอื้น กฎหมายว่าด้วยเพศ สิทธิในการแสดงออกตามวิถีชี วิตทางเพศภายใต้กรอบของสังคมและ

วฒันธรรม และการเลือกใชแ้หล่งบริการช่วยเหลือทีเป็นมิตรในพนืที 

 

กลุ่มพลศึกษา 

20000-1603  พลศึกษาเพือพัฒนาสุขภาพ      0-2-1 

(Physical Education for Health Development) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการออกกาํลงักาย หลกัการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลกัการปฐม

พยาบาลการบาดเจบ็จากการเล่นกีฬา และหลกัการปฏิบัติตนในการดูและเลน่กฬีา 

2. สามารถพฒันาบุคลิกภาพและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามหลกัการออกกาํลงักายด้วยกิจกรรม

ทางกาย/กีฬาไทย/กีฬาสากลโดยคาํนึงถงึกฎ กติกา มารยาท 

3. มีเจตคติและพฤติกรรมลกัษณะนิสัยทีพึงประสงคใ์นการดูและเล่นกีฬาตามกฎ กติกา มารยาทและ

ความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการออกกาํลังกาย หลกัการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลักการปฐม

พยาบาลการบาดเจบ็จากการเล่นกีฬา และหลกัการปฏิบัติตนในการดูและเลน่กฬีา 

2. พฒันาบุคลิกภาพและสมรรถภาพตามหลกัการและกระบวนการออกกาํลงักาย 

3. ปฏิบัติกิจกรรมกีฬาไทย/กฬีาสากลตามกฎ กติกาและมารยาททีกาํหนด 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 25    หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

4. คาํนวณค่าดชันีมวลกายตามหลกัการและกระบวนการ 

5. ปฐมพยาบาลการบาดเจบ็จากการเลน่กฬีาตามหลกัการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติ เกียวกับหลักการและรูปแบบการออกกาํลังกายด้วยกิจกรรมทางกาย/กีฬาไทย/กีฬาสากล 

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การคาํนวณค่าดชันีมวลกาย หลกัการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลกัการปฐม

พยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การมีนาํใจนักกีฬา วินัยและความซือสัตยใ์นการเป็นนักกีฬา กฎกติกาและ

มารยาทในการดูและเล่นกีฬา  

 

20000-1604    พลศึกษาเพือพัฒนากายภาพเฉพาะทาง      0-2-1 

(Physical Education for Specific Purposes) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบักฎ กติกา มารยาทในการดูและเล่นกีฬา หลกัการเคลือนไหวร่างกาย ออกกาํลงักาย

และเล่นกีฬาเฉพาะทาง 

2. สามารถเคลอืนไหวร่างกาย ออกกาํลงักายและเล่นกีฬาเฉพาะทางตามความสามารถของร่างกาย และ

นาํไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาบุคลิกภาพ 

3. มีเจตคติและพฤติกรรมทีพึงประสงคใ์นการออกกาํลงักายและเล่นกีฬาเฉพาะทางเพือพฒันากายภาพ

และบุคลกิภาพโดยคาํนึงถึงกฎ กติกา มารยาทและความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบักฎ กติกา มารยาทในการดูและเลน่กีฬา หลกัการเคลือนไหวร่างกาย ออกกาํลงักาย

และเล่นกีฬาเฉพาะทาง 

2. เคลือนไหวร่างกายเพอืพฒันากลา้มเนือเฉพาะส่วนบุคคล 

3. เล่นกีฬาทีเหมาะสมกบัสภาพร่างกายตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ออกกาํลงักายเพอืพฒันาบุคลิกภาพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกบักฎ กติกา มารยาทในการดูและเล่นกีฬา หลกัความปลอดภยัในการเล่นกีฬาทีเหมาะสมกบั

สภาพร่างกาย การเคลือนไหวเบืองต้นของกีฬาเฉพาะทางแต่ละชนิด การพฒันากลา้มเนือตามลักษณะเฉพาะส่วน

บุคคล และการออกกาํลงักายในชีวิตประจาํวนัเพอืพฒันาบุคลิกภาพของตนเอง 

 

 

 

 

 



54 

กลุ่มบูรณาการ 

20000-1605   ทักษะสุขภาพ           1-2-2 

(Health Skills) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการและกระบวนการพฒันาสุขภาพ การป้องกนัและหลีกเลียงผลกระทบต่อ

สุขภาพ 

2. สามารถดูแลสุขภาพส่วนบุคคลและเสริมสร้างสภาวะความปลอดภยั 

3. มีเจตคติทีดีต่อการดาํเนินชีวิตทีปลอดภยัและมีความมนัคงทางจติใจ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัหลกัการและกระบวนการพฒันาสุขภาพ การป้องกนัและหลีกเลียงผลกระทบต่อ

สุขภาพ 

2. สาธิตการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลตามหลกัการและกระบวนการ 

3. สาธิตการปฐมพยาบาลเบืองต้นตามหลกัการและกระบวนการ 

4. วางแผนการประพฤติปฏิบัติตนเพือเสริมสร้างสภาวะความปลอดภยั 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัความสัมพนัธ์ของสุขภาพกบัสิงแวดลอ้ม โภชนาการกบัสุขภาพ โรคติดต่อและ

โรคไม่ติดต่อ ผลกระทบจากปัญหาสารเสพติดและกฎหมายทีควรรู้ ภยัพิบัติ อุบัติเหตุและกฎหมายทีควรรู้ การปฐม

พยาบาลเบืองตน้ วิกฤติวยัรุ่นไทยกบัปัญหาทางเพศ ยาและสมุนไพรไทยในชีวิตประจาํวนั และสิทธิผูบ้ริโภค 

 

20000-1606   การพัฒนาคุณภาพชีวิต                                   1-2-2 

(Quality of Life Development) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการกระบวนการในการเสริมสร้างทกัษะสุขภาพ 

2. สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามหลกัการออกกาํลงักาย 

3. มีเจตคติทีดี มีคุณลกัษณะทีพงึประสงค์ มีนาํใจนกักฬีา มีการดาํเนินชีวิตทีปลอดภยัเขม้แขง็ มนัคง 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกยีวกบัสุขภาพอนามยั หลกัการและกระบวนการดูแลสุขภาพและเสริมสร้างสมรรถภาพ

ทางกาย  

2. ประพฤติปฏิบตัิตนเพือพฒันาสุขภาพและสร้างเสริมสภาวะความปลอดภยั 

3. ปฏิบัติกิจกรรมกีฬาไทย/กฬีาสากลตามกฎ กติกา มารยาททีกาํหนด 

4. คาํนวณค่าดชันีมวลกายตามหลกัการและกระบวนการ 

5. สาธิตการปฐมพยาบาลเบืองต้นตามหลกัการและกระบวนการ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 25    หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัสุขภาพอนามยั ทักษะทีจาํเป็นในการดํารงชีวิต การดูแลรักษาสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตของวยัรุ่น สัมพนัธภาพทีดี การดูแลสุขภาพเบืองต้นของผูสู้งอายุ โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ยาและ

สมุนไพรไทย สิงเสพติดและกฎหมายทีควรรู้ อุบติัเหตุและกฎหมายทีควรรู้ หลกัการและรูปแบบ การออกกาํลงักาย

ดว้ยกิจกรรมทางกาย/กีฬาไทย/กีฬาสากล การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การคาํนวณค่าดัชนีมวลกาย หลกัการ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลกัการปฐมพยาบาลการบาดเจบ็จากการเล่นกีฬา กฎ กติกา มารยาทในการดูและ

เล่นกีฬา 


