โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ไม่ น้อยกว่ า 22 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 3 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1101 จํานวน 2 หน่ วยกิต แล้วเลือกเรี ยนรายวิชาอืนจนครบหน่วยกิตทีกําหนด
รหัสวิชา
ชื อวิชา
20000-1101 ภาษาไทยพืนฐาน
20000-1102 ภาษาไทยเพืออาชีพ
20000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ
20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ
20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ
20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้ างสรรค์
20000*1101 ถึง 20000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยทีสถานศึกษาอาชี วศึ กษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ มเติม

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

2. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่ น้อยกว่า หน่วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิช า 20000-1201 สําหรั บภาคเรี ย นที 1 และรายวิชา 20000-1208 สําหรั บภาคเรี ย นที 6
รวม 2 หน่ วยกิต และเลือกเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษรายวิชาอืนทีสอดคล้องกับประเภทวิช าทีเรี ยน จนครบ
หน่วยกิตทีกําหนด
2.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
20000-1201
20000-1202
20000-1203
20000-1204
20000-120
20000-1206

ชื อวิชา
ภาษาอังกฤษในชี วติ จริ ง
ภาษาอังกฤษฟั ง - พูด
การอ่านสื อสิ งพิมพ์ภาษาอังกฤษ
การเขียนภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน
ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ
ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต
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ท-ป-น
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
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รหัสวิชา
20000-1207
20000-1208
20000-1209
20000-1210
20000-1211
20000-1212
20000-1213
20000-1214
20000-1215
20000-1216
20000-1217
20000-1218
20000-1219

ชื อวิชา
ภาษาอังกฤษโครงงาน
ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อมเพือการทํางาน
ภาษาอังกฤษสําหรับงานช่างอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษสําหรับงานธุ รกิ จ
ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปกรรม
ภาษาอังกฤษสําหรับงานคหกรรม
ภาษาอังกฤษสําหรับงานเกษตร
ภาษาอังกฤษสําหรับงานประมง
ภาษาอังกฤษสําหรับงานท่องเทียว
ภาษาอังกฤษสําหรับงานโรงแรม
ภาษาอังกฤษสําหรับงานอุตสาหกรรมสิ งทอ
ภาษาอังกฤษสําหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษสําหรับงานดนตรี

ท-ป-น
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

2.2 กลุ่มภาษาต่ างประเทศอื น
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อ สถาบันสามารถเลือ กรายวิชาต่อไปนี ไปจัดการเรี ยนการสอน
เพิ มเติมในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ หรื อในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
20000-1220
20000-1221
20000-1222
20000-1223
20000-1224
20000-1225
20000-1226
20000-1227
20000-1228
20000-1229
20000-1230
20000-1231
20000-1232

ชื อวิชา
ภาษาจีนเพือการสือสารในชีวติ ประจําวัน
ภาษาจีนเพือการสื อสารในงานอาชีพ
ภาษาญีปุ่ นเพือการสื อสารในชี วติ ประจําวัน
ภาษาญีปุ่ นเพือการสื อสารในงานอาชี พ
ภาษาเกาหลีเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
ภาษาเกาหลีเพือการสื อสารในงานอาชีพ
ภาษาเวียดนามเพือการสื อสารในชี วติ ประจําวัน
ภาษาเวียดนามเพือการสื อสารในงานอาชีพ
ภาษาอินโดนีเซียเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
ภาษาอินโดนีเซียเพือการสื อสารในงานอาชีพ
ภาษาพม่าเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
ภาษาพม่าเพือการสื อสารในงานอาชีพ
ภาษาเขมรเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
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ท-ป-น
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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รหัสวิชา
ชื อวิชา
20000-1233 ภาษาเขมรเพือการสื อสารในงานอาชีพ
20000-1234 ภาษาลาวเพือการสือสารในชีวิตประจําวัน
20000-1235 ภาษาลาวเพือการสือสารในงานอาชีพ
20000-1236 ภาษามาเลเซี ยเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1237 ภาษามาเลเซี ยเพือการสื อสารในงานอาชีพ
20000-1238 ภาษาฟิ ลิปิโนเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1239 ภาษาฟิ ลิปิโนเพือการสื อสารในงานอาชีพ
20000-1240 ภาษารัสเซี ยเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1241 ภาษารัสเซี ยเพือการสื อสารในงานอาชีพ
20000-1242 ภาษาเยอรมันเพือการสื อสารในชี วติ ประจําวัน
20000-1243 ภาษาเยอรมันเพือการสื อสารในงานอาชี พ
20000-1244 ภาษาฝรั งเศสเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1245 ภาษาฝรั งเศสเพือการสื อสารในงานอาชีพ
20000*1201 ถึง 20000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิมเติม

ท-ป-น
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
*-*-*

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า หน่วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1301 จํานวน 2 หน่ วยกิต และเลือกเรี ยนรายวิชาอืนจนครบหน่วยกิ ตทีกําหนด
รหัสวิชา
ชื อวิชา
20000-1301 วิทยาศาสตร์ เพือพัฒนาทักษะชีวติ
20000-1302 วิทยาศาสตร์ เพือพัฒนาอาชีพช่ างอุตสาหกรรม
20000-1303 วิทยาศาสตร์ เพือพัฒนาอาชีพธุ รกิ จและบริ การ
20000-1304 วิทยาศาสตร์ เพือพัฒนาอาชีพศิลปกรรม
20000-1305 วิทยาศาสตร์ เพือพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
20000-1306 โครงงานวิทยาศาสตร์
20000*1301 ถึง 20000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ทีสถานศึ กษาอาชี วศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ มเติม
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ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
0-2-1
*-*-*
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4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่ น้อยกว่า หน่วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1401 จํานวน 2 หน่ วยกิต และเลือกเรี ยนรายวิชาอืนจนครบหน่วยกิ ตทีกําหนด
รหัสวิชา
ชื อวิชา
20000-1401 คณิตศาสตร์ พนฐานอาชี
ื
พ
20000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
20000-1403 คณิตศาสตร์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
20000-1404 คณิตศาสตร์ ธุรกิจและบริ การ
20000-1405 คณิ ตศาสตร์ เพือการออกแบบ
20000-1406 สถิติการทดลอง
20000*1401 ถึง 20000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ มเติม

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

5. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า 3 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี
รหัสวิชา
20000-1501
20000-1502

ชื อวิชา
หน้าทีพลเมืองและศีลธรรม
ประวัติศาสตร์ ชาติไทย

ท-ป-น
2-0-2
1-0-1

 รายวิชาในกลุ่มวิชาสั งคมศึกษาทีแนะนําเพิมเติม
สถานศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษาหรื อ สถาบัน สามารถเลือ กรายวิช าต่ อไปนี ไปจัดการเรี ยนการสอน
เพิ มเติมในกลุ่มวิชาสังคมศึ กษา หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
ชื อวิชา
20000-1503 ทักษะชี วติ และสังคม
20000-1504 ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ไทย
20000-1505 อาเซี ยนศึกษา
20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบนั
20000-1507 วัฒนธรรมอาเซี ยน
20000*1501 ถึง 20000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึ กษาทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ มเติม
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ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1
*-*-*
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6. กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา (ไม่น้อยกว่า หน่ วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มสุ ขศึกษา และกลุ่มพลศึกษา รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต หรื อเลือ ก
เรี ยนรายวิชาในกลุ่มบูรณาการ ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต
1.6.1 กลุ่มสุ ขศึกษา
รหัสวิชา
0 - 1
0 - 2

ชื อวิชา
ทักษะการดํารงชีวติ เพือสุ ขภาวะ
เพศวิถศี ึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1

1.6.2 กลุ่มพลศึกษา
รหัสวิชา
0 - 3
0 - 4

ชื อวิชา
พลศึกษาเพือพัฒนาสุ ขภาพ
พลศึกษาเพือพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1

1.6.3 กลุ่มบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื อวิชา
0 - 5 ทักษะสุ ขภาพ
0 -1606 การพัฒนาคุณภาพชี วติ
20000*1601 ถึง 20000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชาสุ ขศึ กษาและพลศึกษา
ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ มเติม
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ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
*-*-*
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
กลุ่มวิชาภาษาไทย
20000-1101
20000-1102
20000-1103
20000-1104
20000-1105
20000-1106

ภาษาไทยพืนฐาน
ภาษาไทยเพืออาชีพ
ภาษาไทยธุรกิจ
การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ
การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ
ภาษาไทยเชิงสร้ างสรรค์

กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
กลุ่มภาษาอังกฤษ
20000-1201 ภาษาอังกฤษในชี วติ จริ ง
20000-1202 ภาษาอังกฤษฟั ง - พูด
20000-1203 การอ่านสื อสิ งพิมพ์ภาษาอังกฤษ
20000-1204 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน
20000-120
ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ
20000-1206 ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต
20000-1207 ภาษาอังกฤษโครงงาน
20000-1208 ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อมเพือการทํางาน
20000-1209 ภาษาอังกฤษสําหรับงานช่างอุตสาหกรรม
20000-1210 ภาษาอังกฤษสําหรับงานธุ รกิ จ
20000-1211 ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปกรรม
20000-1212 ภาษาอังกฤษสําหรับงานคหกรรม
20000-1213 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเกษตร
20000-1214 ภาษาอังกฤษสําหรับงานประมง
20000-1215 ภาษาอังกฤษสําหรับงานท่องเทียว
20000-1216 ภาษาอังกฤษสําหรับงานโรงแรม
20000-1217 ภาษาอังกฤษสําหรับงานอุตสาหกรรมสิ งทอ
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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
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20000-1218 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
20000-1219 ภาษาอังกฤษสําหรับงานดนตรี
กลุ่มภาษาต่ างประเทศอื น
20000-1220 ภาษาจีนเพือการสือสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1221 ภาษาจีนเพือการสื อสารในงานอาชีพ
20000-1222 ภาษาญีปุ่ นเพือการสื อสารในชี วติ ประจําวัน
20000-1223 ภาษาญีปุ่ นเพือการสื อสารในงานอาชี พ
20000-1224 ภาษาเกาหลีเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1225 ภาษาเกาหลีเพือการสื อสารในงานอาชีพ
20000-1226 ภาษาเวียดนามเพือการสื อสารในชี วติ ประจําวัน
20000-1227 ภาษาเวียดนามเพือการสื อสารในงานอาชีพ
20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1229 ภาษาอินโดนีเซียเพือการสื อสารในงานอาชีพ
20000-1230 ภาษาพม่าเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1231 ภาษาพม่าเพือการสื อสารในงานอาชีพ
20000-1232 ภาษาเขมรเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1233 ภาษาเขมรเพือการสื อสารในงานอาชีพ
20000-1234 ภาษาลาวเพือการสือสารในชีวิตประจําวัน
20000-1235 ภาษาลาวเพือการสือสารในงานอาชีพ
20000-1236 ภาษามาเลเซี ยเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1237 ภาษามาเลเซี ยเพือการสื อสารในงานอาชีพ
20000-1238 ภาษาฟิ ลิปิโนเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1239 ภาษาฟิ ลิปิโนเพือการสื อสารในงานอาชีพ
20000-1240 ภาษารัสเซี ยเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1241 ภาษารัสเซี ยเพือการสื อสารในงานอาชีพ
20000-1242 ภาษาเยอรมันเพือการสื อสารในชี วติ ประจําวัน
20000-1243 ภาษาเยอรมันเพือการสื อสารในงานอาชี พ
20000-1244 ภาษาฝรั งเศสเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1245 ภาษาฝรั งเศสเพือการสื อสารในงานอาชีพ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
20000-1301 วิทยาศาสตร์ เพือพัฒนาทักษะชีวติ
20000-1302 วิทยาศาสตร์ เพือพัฒนาอาชีพช่ างอุตสาหกรรม
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20000-1303
20000-1304
20000-1305
20000-1306

วิทยาศาสตร์ เพือพัฒนาอาชีพธุ รกิ จและบริ การ
วิทยาศาสตร์ เพือพัฒนาอาชีพศิลปกรรม
วิทยาศาสตร์ เพือพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์

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

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

คณิตศาสตร์ พนฐานอาชี
ื
พ
คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม
คณิตศาสตร์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คณิตศาสตร์ ธุรกิจและบริ การ
คณิ ตศาสตร์ เพือการออกแบบ
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

หน้าทีพลเมืองและศีลธรรม
ประวัติศาสตร์ ชาติไทย
ทักษะชี วติ และสังคม
ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ไทย
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
กลุ่มสุขศึกษา
0 - 1 ทักษะการดํารงชีวติ เพือสุ ขภาวะ
0 - 2 เพศวิถศี ึกษา
กลุ่มพลศึกษา
0 - 3 พลศึกษาเพือพัฒนาสุ ขภาพ
0 - 4 พลศึกษาเพือพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
กลุ่มบูรณาการ
0 - 5 ทักษะสุ ขภาพ
0 -1606 การพัฒนาคุณภาพชี วติ
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กลุ่มวิชาภาษาไทย
20000-1101

ภาษาไทยพืนฐาน

- -2

(Basic Thai)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการสื อสาร
2. สามารถเลือกใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา เหมาะสมกับบุ คคล กาลเทศะ โอกาสและ
สถานการณ์
3. สามารถนําความรู ้และทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียนไปใช้สือสารในชี วติ ประจําวัน
ได้ถูกต้องตามหลักการ
4. เห็ นคุณค่าและความสําคัญของการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้เกียวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียน
วิเคราะห์ ประเมินค่าสารจากการฟัง การดูและการอ่านตามหลักการ
พูดติดต่อกิจธุระและในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักการและมารยาทของสังคม
เขียนข้อความเพือติดต่อกิจธุระ สรุ ป อธิบาย บรรยายและกรอกข้อมูลตามหลักการ
เขียนรายงานเชิงวิชาการ และโครงการตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับ การรั บสารและส่ งสารด้วยภาษาไทย เขียนสะกดคํา การใช้ถ้อยคํา สํานวน ระดั บภาษา
การฟัง การดูและการอ่านข่าว บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรมหรื อภูมิปัญญาท้องถิ นด้านภาษาจาก
สื อสิ งพิมพ์และสื ออิเล็กทรอนิกส์ การกล่าวทักทาย แนะนําตนเองและผูอ้ นื การพูดในโอกาสต่ าง ๆ ตามมารยาทของสังคม
การตอบรับและปฏิเสธ การแสดงความยินดี แสดงความเสี ยใจ การพูดติ ดต่ อกิจธุระ พูดสรุ ปความ พูดแสดงความคิด เห็ น
การเขียนข้อความติ ด ต่ อกิจธุ ระ สรุ ปความ อธิ บาย บรรยาย การกรอกแบบฟอร์ ม การเขียนประวัติ ย่อ การเขียน
รายงานเชิงวิชาการและการเขียนโครงการ

20000-1102

ภาษาไทยเพืออาชีพ
(Thai for Careers)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีทักษะในการใช้ภาษาไทยเพือสื อสารในงานอาชีพถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
2. สามารถนําทักษะทางภาษาไทยไปใช้พฒั นาตนเองและงานอาชีพ
3. เห็ นคุณค่าและความสําคัญของการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากการฟัง การดูและการอ่านตามหลักการ

0-2-1

11
2. พูดสื อสารในงานอาชี พตามหลักการ
3. เขียนเอกสารในงานอาชีพตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บัติ เกียวกับการฟั ง คําสั งหรื อข้อแนะนําการปฏิ บัติ งาน การฟั งและดู ส ารในงานอาชี พจากสื อบุ คคล
สื อสิ งพิมพ์ สื ออิ เล็กทรอนิ กส์ และแหล่ง เรี ยนรู ้ ใ นชุ ม ชน การอ่า นคู่ มือการปฏิบัติ งาน คู่มื อการใช้อุปกรณ์ หรื อ
รายละเอียดของผลิต ภัณ ฑ์ การนํา เสนอผลงาน การสาธิ ต ขันตอนการปฏิบั ติง านหรื อกระบวนการผลิต ชิ นงาน
การสั ม ภาษณ์ ง าน การพูดติ ด ต่ อสื อสารงาน การเขียนรายงานการปฏิ บัติง าน การเขียนโครงการและแผนธุรกิจ
และการเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ

20000-1103

ภาษาไทยธุรกิจ

0-2-1

(Business Thai)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีทักษะในการใช้ภาษาไทยเพือสื อสารในงานธุรกิจถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
2. สามารถนําทักษะทางภาษาไทยไปใช้พฒั นาตนเองและงานธุรกิจ
3. เห็ นคุณค่าและความสําคัญของการใช้ภาษาไทยในงานธุรกิจ

สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานธุรกิจจากการฟัง การดูและการอ่านตามหลักการ
2. พูดในงานธุรกิจตามหลักการ
3. เขียนเอกสารในงานธุรกิจตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บัติเกียวกับการฟั งคําสั งหรื อข้อแนะนําการปฏิ บัติงาน การฟั งและดู สารในงานธุรกิจจากสื อบุ คคล
สื อสิ งพิมพ์ สื ออิ เล็กทรอนิ กส์ และแหล่ง เรี ยนรู ้ ใ นชุ ม ชน การอ่า นคู่ มือการปฏิบัติ งาน คู่มื อการใช้อุปกรณ์ หรื อ
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การนําเสนอผลงาน การเสนอขายสิ นค้าและบริ การ การพูดติ ดต่ อธุรกิจ การสั มภาษณ์ งาน
การเขียนเพือติ ดต่ อธุรกิจ การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน การเขียนโครงการและแผนธุรกิจ และการเขียนโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ในงานธุรกิจ

20000-1104

การพูดภาษาไทยในงานอาชี พ

0-2-1

(Thai Speaking for Careers)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีทักษะในการพูดสื อสารในงานอาชีพตามหลักการพูดและศิลปะการพูด
2. สามารถใช้ทกั ษะการพูดเพือพัฒนาบุคลิกภาพและงานอาชีพ
3. เห็ นคุณค่าและความสําคัญของการพูดในงานอาชี พ
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 25
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สมรรถนะรายวิชา
1. พูดติดต่อกิจธุระและธุรกิจในงานอาชีพตามหลักการ
2. พูดในโอกาสต่าง ๆ เกียวกับงานอาชี พตามหลักการพูดและศิลปะการพูด
3. แสดงบุคลิกภาพเหมาะสมในการพูดตามโอกาสและสถานการณ์

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ั ติ เ กี ยวกับการพู ด ในงานอาชี พ การทํา หน้า ที โฆษกและพิ ธีกร การเขี ยนเค้าโครงการพู ด การพู ด
ในโอกาสต่ าง ๆ เกี ยวกับงานอาชี พ การพู ดแสดงความคิ ดเห็ น การกล่าวรายงาน การนําเสนอผลงาน การบรรยาย
การสรุ ป การพูดเสนอขายสิ นค้าหรื อบริ การ การกล่าวต้อนรับ การกล่าวขอบคุณ กล่าวอําลาอาลัย การกล่าวสุ นทรพจน์
และการกล่าวอวยพร

20000-1105

การเขียนภาษาไทยในงานอาชี พ

0-2-1

(Thai Writing for Careers)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีทักษะในการเขียนสื อสารในงานอาชีพตามหลักการ
2. สามารถใช้ทกั ษะการเขียนเพือพัฒนาตนเองและงานอาชี พ
3. เห็ นคุณค่าและความสําคัญของการเขียนในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. เขียนสะกดคํา คําทับศัพท์ ศัพท์บญ
ั ญัติ ศัพท์เฉพาะวิชาชีพถูกต้องตามหลักการเขียน
2. เขียนแสดงความคิดเห็นและแสดงความรู้สึกในโอกาสและรู ปแบบต่าง ๆ
3. เขียนข้อความติดต่ อกิจธุระและธุรกิจในงานอาชีพตามรู ปแบบและหลักการ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บัติเ กียวกับการเขี ยนในงานอาชี พ การเรี ยบเรี ยงถ้อยคํา สํานวน โวหารทีใช้ในชี วิต ประจํา วันและ
งานอาชี พ การเขียนสะกดคํา การเขียนคําทับศัพท์ ศัพท์บญ
ั ญัติและศัพท์เฉพาะวิชาชี พ การเขียนแสดงความคิด เห็ น
และแสดงความรู ้สึ กในโอกาสต่ าง ๆ การเขียนรายงานการประชุ ม บันทึ กข้อความ จดหมาย กิจธุ ระและธุรกิจ
การเขียนบทร้อยกรอง และการเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานอาชี พ

20000-1106

ภาษาไทยเชิงสร้ างสรรค์
(Creative Thai)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มีทักษะในการพูดและเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ตามหลักการ
2. สามารถนําทักษะทางภาษาไทยไปใช้พฒั นาตนเองและงานอาชีพ
3. เห็ นคุณค่าความสําคัญของการใช้ภาษาไทยเชิ งสร้างสรรค์

0-2-1

13
สมรรถนะรายวิชา
1. พูดภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ตามรู ปแบบและหลักการพูด
2. เขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ตามรู ปแบบ โอกาสและหลักการเขียน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการใช้ภาษาไทยเชิงสร้ างสรรค์ การเรี ยบเรี ยงถ้อยคํา สํานวน โวหาร ภาพลักษณ์ ในภาษา
การพูด -เล่ าเรื อง การอธิบ าย การบรรยาย การพูด โน้ม น้าวใจ การนํา เสนอผลงาน การเขียนสรุ ปความ การเขียน
บรรยาย การเขียนแสดงความคิด เห็ นและแสดงความรู ้ สึกในโอกาสต่ าง ๆ การเขียนบทร้อยกรอง และโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ในงานอาชี พ

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มภาษาอังกฤษ
20000-1201

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง

0-2-1

(Real Life English)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในชี วิตประจําวันและในการปฏิบตั ิงาน
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงาน
3. ตระหนักถึง ความสํา คัญและเห็ นประโยชน์ของการใช้ ภาษาอัง กฤษในชี วิต ประจํา วันและในการ
ปฏิบัติงาน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ฟัง-ดูภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวันและในการปฏิบตั ิงาน
สนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวันและในการปฏิบตั ิงาน
อ่านข้อความ กําหนดการและป้ ายประกาศภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงาน
กรอกแบบฟอร์ มทีใช้ในชี วติ ประจําวันและในการปฏิบตั ิ งาน
เขียนข้อความและจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงาน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและในการปฏิบตั ิงาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอัง กฤษในชี วิต ประจําวันและในการปฏิบัติงาน คําศัพท์
สํานวนภาษาทีใช้บ่อย ๆ การสนทนาเกียวกับครอบครัว การศึกษา งานอดิเ รก สุ ขภาพ เทศกาล ทิ ศทาง ตําแหน่ ง
ที ตัง การเดิ นทาง ขันตอนการปฏิบัติ งาน การสนทนาทางโทรศัพท์ การอ่านข้อความ กําหนดการ ป้ ายประกาศ
การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนข้อความและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 25

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

14
20000-1202

ภาษาอังกฤษฟัง - พูด

0-2-1

(English Listening and Speaking)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้ และเข้าใจเกียวกับ หลักการฟั งและพูด ภาษาอัง กฤษตามสถานการณ์ ใ นชี วิต ประจํา วัน และในการ
ปฏิบตั ิงาน
2. สามารถฟัง-ดู และพูดภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ในชี วติ ประจําวันและการปฏิบตั ิงาน
3. ตระหนักถึง ความสํา คัญ และเห็ นประโยชน์ ของการฟั งและพูดภาษาอังกฤษในชี วิ ตประจํา วัน และ
ในการปฏิบตั ิ งาน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟัง-ดูการสื อสารด้วยภาษาอังกฤษจากสื อประเภทต่าง ๆ
ออกเสี ยงภาษาอังกฤษตามหลักการออกเสี ยง
สนทนาภาษาอังกฤษโต้ตอบตามสถานการณ์
ใช้ภาษาอังกฤษตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บัติเกียวกับการฟั ง -ดู และพูด ภาษาอังกฤษในชี วิต ประจําวัน และการปฏิบัติง าน หลักและวิ ธีการฟั ง
และพูด ภาษาอัง กฤษ การฟั ง -ดู การสื อสารด้วยภาษาอังกฤษจากสื อประเภทต่า ง ๆ การออกเสี ยงตามหลักการ
ออกเสี ยง การใช้คาํ ศัพท์ สํานวน และการสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ การใช้วจั นะภาษาและอวัจนะภาษา
(verbal and non-verbal language) การใช้ภาษาตามมารยาทสั งคมและวัฒนธรรมของเจ้า ของภาษา และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการฟั งและการพูดภาษาอังกฤษ

20000-1203

การอ่ านสื อสิ งพิมพ์ ภาษาอังกฤษ

0-2-1

(Reading Authentic Materials in English)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการอ่านสื อสิ งพิมพ์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและในการปฏิบตั ิงาน
2. สามารถอ่านสื อสิ งพิมพ์ภาษาอังกฤษชนิดต่าง ๆ ในชี วติ ประจําวันและในการปฏิบตั ิ งาน
3. ตระหนักถึง ความสําคัญ และเห็ นประโยชน์ของการอ่ านภาษาอัง กฤษในชี วิต ประจําวันและในการ
ปฏิบัติงาน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

อ่านสารคดีและหนังสื อพิมพ์ภาษาอังกฤษ
อ่านเอกสารประชาสัมพันธ์ ตาราง แผนภาพและแผนภูมิภาษาอังกฤษ
อ่านกําหนดการ บันทึกข้อความ และจดหมายภาษาอังกฤษ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

15
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บั ติ เ กี ยวกับ การอ่ า นสื อสิ งพิ ม พ์ภ าษาอัง กฤษชนิ ด ต่ า ง ๆ ในชี วิ ต ประจํา วัน หลักและกลวิ ธี
การอ่านแบบต่ าง ๆ การอ่านสารคดี บันเทิ งคดี หนังสื อพิมพ์ เอกสารประชาสัมพันธ์ โฆษณา แผ่นพับ แผ่นปลิว โปสการ์ ด
ประกาศ ฉลาก ป้ ายประกาศ ป้ ายเตื อน เครื องหมาย สั ญลักษณ์ ตาราง แผนภาพ แผนภู มิ กําหนดการ บันทึ กข้อความ
จดหมาย คู่มือ/กฎระเบี ยบการปฏิบตั ิงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

20000-1204

การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

0-2-1

(Everyday English Writing)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการเขียนภาษาอังกฤษในชี วิตประจําวันและในการปฏิบตั ิงาน
2. สามารถเขียนภาษาอังกฤษในชี วติ ประจําวันและในการปฏิบตั ิงาน
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็ นประโยชน์ของการเขียนภาษาอังกฤษในชี วิต ประจํา วัน และในการ
ปฏิบัติงาน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

เขียนข้อมูลบุคคล ข้อความและบันทึ กย่อภาษาอังกฤษ
เขียนบัตรอวยพรภาษาอังกฤษในโอกาสต่าง ๆ
เขียนจดหมายส่ วนตัวและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาษาอังกฤษ
กรอกแบบฟอร์ มภาษาอังกฤษชนิ ดต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการเขียนภาษาอังกฤษในชี วิตประจําวัน หลักและวิธีการเขียนแบบต่ าง ๆ การเขียนข้อมู ล
บุ คคล ข้อความ บัน ทึ กย่อ บัต รอวยพรในโอกาสต่ า ง ๆ จดหมายส่ ว นตั ว จดหมายอิ เ ล็กทรอนิ กส์ การกรอก
แบบฟอร์ ม การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

20000-120

ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ

0-2-1

(English for the Workplace)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ในสถานประกอบการ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 25

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟัง-ดูเรื องราวเกียวกับการปฏิบตั ิ งาน
สนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในสถานประกอบการ
อ่านข้อมูล กฎระเบียบ ป้ ายประกาศและคําเตือนในสถานประกอบการ
เขียนบันทึ ก และกรอกแบบฟอร์ มในการปฏิบัติงาน
5. ใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศสื บค้นความก้าวหน้าของงานในสถานประกอบการและฝึ ก ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กียวกับ การใช้ภาษาอัง กฤษในสถานประกอบการ การฟั ง -ดู เรื องราวเกี ยวกับ การปฏิ บัติง าน
การสนทนาโต้ตอบเกียวกับการต้อนรับ ข้อมูลและโครงสร้างองค์กร ตําแหน่งและหน้าที งาน ทิศทาง ตําแหน่ งที ตัง
การซือขาย การให้บริ การ การสนทนาทางโทรศัพท์ ขันตอนการปฏิบตั ิ งาน การอ่านข้อมูล กฎระเบียบ ป้ ายประกาศ
คําเตื อนที พบในสถานประกอบการ การเขียนบันทึ ก การกรอกแบบฟอร์ ม และ การใช้เทคโนโลยีพฒั นาทักษะ
ภาษาอังกฤษที ใช้ในการปฏิบตั ิ งาน

20000-1206

ภาษาอังกฤษอินเทอร์ เน็ต

0-2-1

(English for the Internet)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษทีเกียวข้องกับอินเทอร์เน็ต
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้อนิ เทอร์เน็ตเพือสื บค้นข้อมูล ติ ดต่ อสื อสารและ
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

สื บค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตโดยใช้คาํ สําคัญ
อ่านคําสั งและปฏิบตั ิ ตามคําสังทีปรากฎบนหน้าจอ
นําเสนอข้อมูลทีสื บค้นจากเว็บไซต์
เขียนข้อความบนสื อสังคมออนไลน์
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะทางภาษาอังกฤษ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กียวกับการใช้ภ าษาอัง กฤษที เกียวข้องกับ อินเทอร์ เ น็ ต คํา ศัพ ท์ สํา นวนและโครงสร้ า งภาษา
ทีพบเห็นบ่อย ๆ การใช้ Web browsers และ Search engines การอ่านคําสั งและปฏิบตั ิ ตามคําสังทีปรากฎบนหน้าจอ
การสื บ ค้นข้อมู ลเรื องที สนใจ/เรื องทางวิช าชี พโดยใช้คาํ สําคัญ (Keywords) การอ่า น สรุ ป และนําเสนอข้อมู ล
ที สื บ ค้นจากเว็บไซต์ (Websites) การเขียนรู ปแบบต่ าง ๆ บนสื อสังคมออนไลน์ (Social media) และการใช้สื อ
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ

17
20000-1207

ภาษาอังกฤษโครงงาน
(English for Project Work)

0-2-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการทําโครงงานเป็ นภาษาอังกฤษ
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทําโครงงานในเรื องทีสนใจ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการทําโครงงานเป็ นภาษาอังกฤษ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

วางแผนการทําโครงงานในเรื องทีสนใจหรื อบูรณาการกับสาขาวิชาทีเรี ยน
สื บค้นข้อมูลในเรื องทีสนใจจากแหล่งการเรี ยนรู้ต่าง ๆ
ทําโครงงานภาษาอังกฤษตามรู ปแบบและขันตอนการทําโครงงาน
นําเสนอโครงงานตามขันตอน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทําโครงงานและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการทําโครงงานเป็ นภาษาอังกฤษ รู ปแบบและขันตอนการทําโครงงาน องค์ประกอบของ
โครงงาน ศัพท์ สํานวน ประโยค และโครงสร้างภาษาทีเกียวข้องกับการทําโครงงาน การวางแผนการทําโครงงาน
ในเรื องทีสนใจหรื อบู รณาการกับสาขาวิชาที เรี ยน การสื บค้นข้อมูลในเรื องที สนใจจากแหล่งการเรี ยนรู้ ต่ าง ๆ
การจัดทําโครงงานตามรู ปแบบและขันตอน นําเสนอโครงงานตามขันตอน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดทําโครงงานและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

20000-1208

ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้ อมเพือการทํางาน

0-2-1

(English for Career Preparation)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงานและการปฏิบัติงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในการสมัครงานและการปฏิบตั ิ งานอาชี พ
3. ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ และเห็ น ประโยชน์ ข องการใช้ ภ าษาอัง กฤษเพื อการสมัค รงานและ
การปฏิบตั ิ งานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

อ่านประกาศรับสมัครงาน
เขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
กรอกแบบฟอร์ มใบสมัครงาน
สนทนาตามสถานการณ์การในการปฏิบตั ิ งานอาชีพ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษเพือการสมัครงานและการปฏิบตั ิ งานอาชีพ
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 25

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการฟั ง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษที เกียวข้องกับการสมัครงานและการปฏิบัติงาน
อาชี พ การอ่านประกาศรับสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่ การกรอกแบบฟอร์ ม ใบสมัครงาน
การสมัครงานออนไลน์ การสั มภาษณ์ ง าน คําศัพท์ สํานวนประโยคที ใช้ ในการปฏิ บัติ งาน การสนทนาตาม
สถานการณ์ในการปฏิบตั ิ งานอาชี พ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือการสมัครงาน
และการปฏิบตั ิงานอาชีพ

20000-1209

ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานช่ างอุตสาหกรรม

0-2-1

(English for Industrial Trades)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับงานช่างอุตสาหกรรม
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในงานช่างอุตสาหกรรม
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานช่ างอุตสาหกรรม

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

อ่านคูม่ ือ ชือวัสดุ อุปกรณ์และเครื องมือในการปฏิบตั ิ งานช่างอุตสาหกรรม
อ่านเครื องหมาย สัญลักษณ์ ประกาศ คําเตื อนเกียวกับความปลอดภัยในสถานที ปฏิบัติงาน
นําเสนอขันตอนการปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม
เขียนรายงานการปฏิบตั ิงานช่างอุตสาหกรรม
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษในงานช่างอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในการปฏิ บัติ งานช่ างอุต สาหกรรม การอ่านคู่มือ
ชือวัส ดุ อุป กรณ์ เครื องมื อในการทํางาน คุณ ลักษณะเฉพาะของเครื องมื อ ขนาด สัด ส่ ว น รู ป ทรง เครื องหมาย
สัญลักษณ์ ประกาศ คําเตือนเกียวกับความปลอดภัยในสถานที ปฏิบัติงาน กฎระเบี ยบ การปฏิ บัติงาน ขันตอนการ
ปฏิบตั ิงาน การเขียนรายงานและการกรอกแบบฟอร์มการปฏิบตั ิงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษในงานช่างอุตสาหกรรม

20000-1210

ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานธุ รกิจ
(English for Business)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับงานธุรกิจ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพทางธุรกิจ

0-2-1

19
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

อ่านเอกสาร แผ่นพับและคู่มือการปฏิบตั ิงานในงานทางธุรกิจ
สนทนาตามสถานการณ์ทางธุรกิจ
การให้ขอ้ มูลสิ นค้าและบริ การ
กรอกแบบฟอร์ มทางธุรกิจ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กียวกับการฟั ง -ดู พูด อ่า นและเขียนภาษาอัง กฤษที เกี ยวข้องกับ งานธุ รกิ จ การฟั ง -ดู เ รื องราว
ทางธุ รกิจ การอ่ านเอกสาร แผ่นพับและคู่มื อการปฏิ บัติง าน การสนทนาตามสถานการณ์ท างธุ รกิจ การติ ด ต่ อ
ทางโทรศัพท์ การให้ขอ้ มู ลสิ นค้าและบริ การ การเขียนจดหมายธุ รกิจ บันทึ กข้อความ ข้อความแสดงความยินดี
ในโอกาสต่ าง ๆ จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ การกรอกแบบฟอร์ ม ทางธุรกิจ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ

20000-1211

ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานศิ ลปกรรม

0-2-1

(English for Arts)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปกรรม
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกียวกับงานศิลปกรรม
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานศิลปกรรม

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

อ่านคูม่ ือ เครื องหมายและสัญลักษณ์ในงานศิลปกรรม
สนทนาตามสถานการณ์ในงานศิลปกรรม
นําเสนอผลงานศิลปกรรม
เขียนบรรยายผลงานศิลปกรรม
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษในงานศิลปกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการฟัง-ดู พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปกรรม การใช้ศพั ท์เทคนิคพืนฐาน
รู ป ทรง สี ขนาด สัด ส่ ว น การฟั ง -ดู เ รื องราวและประเภทของงานศิลปะ การอ่ านคู่มื อ เครื องหมาย สั ญ ลักษณ์
การสนทนาตามสถานการณ์ ใ นงานศิลปกรรม ให้ขอ้ มู ล การแสดงความคิดเห็ น ความรู ้สึก การนําเสนอผลงาน
การเขียนบรรยายผลงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานศิลปกรรม

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 25

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
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20000-1212

ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานคหกรรม

0-2-1

(English for Home Economics)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับงานคหกรรม
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษทีเกียวข้องกับงานคหกรรม
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานคหกรรม

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟัง-ดูเรื องทีเกียวข้องกับงานคหกรรม
อ่านคูม่ ือ เอกสารการใช้เครื องมือและอุปกรณ์งานคหกรรม
นําเสนอผลงานในงานคหกรรม
สนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบตั ิ งานคหกรรม
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษในงานคหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการฟัง-พูด อ่านและเขียนในงานคหกรรม การใช้คาํ ศัพท์เทคนิ คพืนฐาน การฟั ง-ดู เรื องราว
ในงานคหกรรม การอ่ า นคู่มื อ เอกสารการใช้เ ครื องมื อ อุ ปกรณ์ เครื องหมาย สั ญ ลัก ษณ์ ตาราง แผนภาพ
การบรรยาย การสาธิ ต วิธีทาํ สนทนาตามสถานการณ์ใ นการปฏิ บัติง านคหกรรม การนํา เสนอผลงาน การเขียน
ข้อความ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานคหกรรม

20000-1213

ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานเกษตร
(English for Agriculture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับงานเกษตร
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในงานเกษตร
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานเกษตร

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

อ่านคูม่ ือปฏิบตั ิ งานและสื อสิ งพิมพ์ในงานเกษตร
สนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบตั ิ งานเกษตร
สาธิตขันตอนการปฏิบัติงานเกษตร
เขียนรายงานการปฏิบตั ิงานเกษตร
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษในงานเกษตร

0-2-1

21
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กียวกับ การฟั ง -ดู พูด อ่า น และเขี ย นภาษาอัง กฤษในงานเกษตร การใช้ศ ัพท์ เทคนิ คพืนฐาน
การฟัง-ดู เรื องราวเกียวกับการเกษตร การอ่านคูม่ ือปฏิบัติ งาน การใช้เครื องมือ กฎระเบียบ ฉลาก คําเตื อนและสื อ
สิ งพิมพ์ในงานเกษตร สนทนาตามสถานการณ์ ในการปฏิ บัติ งานเกษตร การนําเสนอผลิต ภัณฑ์ การสาธิ ต การใช้
อุปกรณ์ เครื องมือ เทคโนโลยีการเกษตร การกรอกแบบฟอร์ ม การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน และการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานเกษตร

20000-1214

ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานประมง

0-2-1

(English for Fisheries)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับงานประมง
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในงานประมง
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานประมง
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

อ่านคูม่ ือปฏิบตั ิ งานและสื อสิ งพิมพ์ในงานประมง
สนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบตั ิ งานประมง
สาธิตขันตอนปฏิบตั ิ งานประมง
เขียนรายงานการปฏิบตั ิงานประมง
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษในงานประมง

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กียวกับการฟั ง -ดู พูด อ่า น และเขี ยนภาษาอังกฤษในงานประมง การใช้ ศ พั ท์ เ ทคนิ คพืนฐาน
การฟัง-ดู เรื องราวเกียวกับการประมง การอ่านคู่มือปฏิบัติงาน การใช้เครื องมือ กฎระเบียบ ฉลาก คําเตื อนและสื อ
สิ งพิมพ์ในงานประมง สนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบัติงานประมง การนําเสนอผลิตภัณฑ์ การสาธิตการใช้
อุปกรณ์ เครื องมื อ เทคโนโลยีการประมง การกรอกแบบฟอร์ ม การเขียนรายงานการี ล ปฏิ บัติ งาน และการใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานประมง

20000-121

ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานท่ องเทียว

0-2-1

(English for Tourism)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับงานท่องเทียว
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในงานท่องเทียว
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับงานท่ องเที ยว
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 25

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

22
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟัง-ดูเรื องราวเกียวกับสถานที ท่องเทียว เทศกาล และวัฒนธรรม
อ่านป้ ายประกาศ สัญลักษณ์และกฎระเบียบที เกียวข้องกับงานท่องเทียว
สนทนาตามสถานการณ์ในงานท่องเทียว
กรอกแบบฟอร์ มในการปฏิบัติงานท่องเทียว
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษในงานท่องเทียว

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอัง กฤษสําหรั บการท่ องเที ยว การฟั ง-ดู เรื องราวเกียวกับ
สถานทีท่ องเที ยวทังในและต่างประเทศ เทศกาล วัฒนธรรม ประเพณี การอ่านประกาศ สั ญลักษณ์ และกฎระเบี ยบ
ทีเกียวข้อง การสนทนาตามสถานการณ์ในงานท่องเที ยว การต้อนรับ การให้ขอ้ มู ลท่ องเที ยว กําหนดการเดิ นทาง
การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ ม การใช้ภาษาตามมารยาททางสัง คมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานท่องเทียว

20000-1216

ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานโรงแรม

0-2-1

(English for Hotel and Hospitality)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับงานโรงแรม
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในงานโรงแรม
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับงานโรงแรม

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟัง-ดูเรื องราวเกียวกับธุรกิจโรงแรมและบริ การ
อ่านเอกสารทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงานโรงแรม
สนทนาตามสถานการณ์ในงานโรงแรม
กรอกแบบฟอร์ มในงานโรงแรม
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษในงานโรงแรม

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษสําหรั บงานโรงแรม การฟั ง-ดู เรื องราวเกียวกับ
ธุรกิจโรงแรมและบริ การ การอ่านเอกสารที เกียวข้องกับงานโรงแรม สัญลักษณ์ กฎระเบียบที เกียวข้อง การสนทนา
ตามสถานการณ์ในงานโรงแรม การต้อนรับ การให้ขอ้ มูลสิ งอํานวยความสะดวกและบริ การในโรงแรม การกรอก
แบบฟอร์ ม ในงานโรงแรม การใช้ภ าษาตามมารยาททางสั ง คมและวัฒ นธรรมของเจ้า ของภาษา และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานโรงแรม

23
20000-1217

ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานสิ งทอ

0-2-1

(English for Textiles)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับงานสิ งทอ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในงานสิ งทอ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับงานสิ งทอ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟัง-ดูเรื องราวเกียวกับประเภทและชนิ ดสิ งทอ
อ่านเอกสารทีเกียวข้องกับงานสิ งทอ
สนทนาตามสถานการณ์ในงานสิ งทอ
กรอกแบบฟอร์ มในงานสิ งทอ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษในงานสิ งทอ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษสําหรับงานสิ งทอ การใช้ศพั ท์เทคนิคพืนฐาน วัสดุ
อุป กรณ์ สารเคมี การฟั ง-ดู เรื องราวเกียวกับ ประเภทและชนิ ดของสิ งทอ การอ่ า นคู่มือ สัญ ลักษณ์ กฎระเบี ยบ
เอกสารที เกียวข้อง การสนทนาตามสถานการณ์ในงานสิ งทอ การให้ขอ้ มู ลผลิตภัณฑ์ การกรอกแบบฟอร์ มในงาน
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานสิ งทอ

20000-1218

ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

0-2-1

(English for Information Technology)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ตระหนักถึง ความสํา คัญ และเห็ นประโยชน์ ของการใช้ โนโลยีส ารสนเทศในการสื บค้นข้อมู ลและ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

สมรรถนะรายวิชา
1. อ่านเรื องเกียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวติ ประจําวัน
2. สนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบตั ิ งานเกียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เขียนข้อความบนสื อสังคมออนไลน์
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 25

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

24
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษทีเกียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ คําศัพท์และ
สํานวนประโยคทีพบเห็นบ่อย ๆ การอ่านเรื องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชี วติ ประจําวัน การสื อสารในรู ปแบบ
ต่าง ๆ ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ Smart phone, Tablet, สื อสังคมออนไลน์ (Social media) การเรี ยนรู ้ ออนไลน์
การใช้ Application ต่ าง ๆ การสนทนาตามสถานการณ์ ทีเกียวข้อง การเขียนข้อความบนสื อสั งคมออนไลน์ และ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษ

20000-1219

ภาษาอังกฤษสํ าหรับงานดนตรี

0-2-1

(English for Music)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในงานดนตรี
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเกียวกับงานดนตรี
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานดนตรี

สมรรถนะรายวิชา
1. ใช้คาํ ศัพท์เทคนิคพืนฐานในงานดนตรี
2. อ่านเรื องเกียวกับผลงานและประเภทของดนตรี
3. สาธิตการใช้และการบํารุ งรักษาเครื องดนตรี
4. สนทนาตามสถานการณ์ในงานดนตรี
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษในงานดนตรี
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอัง กฤษสําหรั บงานดนตรี การใช้คาํ ศัพท์เ ทคนิ คพืนฐาน
ชิ นส่ ว น และอุ ป กรณ์ เ ครื องดนตรี การฟั ง -ดู และอ่ า นเกี ยวกับ ผลงานและประเภทของดนตรี การใช้ และ
การบํา รุ งรั กษาเครื องดนตรี สัญลักษณ์ ในงานดนตรี การสนทนาตามสถานการณ์ ในงานดนตรี การเขียนข้อมู ล
ทีเกียวข้อง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานดนตรี

กลุ่มภาษาต่ างประเทศอืน
20000-1220

ภาษาจีนเพือการสื อสารในชี วติ ประจําวัน

0-2-1

(Chinese Communication in Daily Life)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในชี วติ ประจําวัน

25
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาจีน
อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษาจีน
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน
เขียนอักษรจีนตามหลักการเขียนภาษาจีน
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาจีนในชี วติ ประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการฟั ง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนในชี วิต ประจําวันตามมารยาทสั งคมและวัฒนธรรม
ของเจ้า ของภาษา การฟัง -ดู และออกเสี ยงอักษรภาษาจี น การอ่ านคําและประโยค การใช้คาํ ศัพท์ สํา นวน การ
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน การเขียนอักษรจีน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาจีนใน
ชีวิตประจําวัน

20000-1221

ภาษาจีนเพือการสื อสารในงานอาชี พ

0-2-1

(Chinese Communication at Work)

วิชาบังคับก่อน : 20000-1220 ภาษาจีนเพือการสื อสารในชี วติ ประจําวัน

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาจีนในงานอาชี พ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูการใช้ภาษาจีนในสถานการณ์งานอาชี พ
2. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. อ่านข้อความและเรื องสัน ๆ ภาษาจีนเกียวกับงานอาชีพ
4. เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษาจีนง่าย ๆ ในงานอาชี พ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บัติ เกียวกับการฟั ง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจี นในงานอาชี พ ฟั ง-ดู การใช้ภาษาจีน ในสถานการณ์
งานอาชี พ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ ต่าง ๆ ในงานอาชี พ การอ่านข้อความ เรื องสัน ๆ การเขียนคําศัพท์
สํานวน รู ปประโยคเบืองต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาจีนในงานอาชี พ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 25

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

26
20000-1222

ภาษาญีปุ่ นเพือการสื อสารในชีวิตประจําวัน

0-2-1

(Japanese Communication in Daily Life)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้ และเข้าใจเกียวกับ หลักการใช้ภาษาญี ปุ่ นในชี วิต ประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญีปุ่ นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญีปุ่นในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาญีปุ่น
อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษาญีปุ่ น
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน
เขียนอักษรญีปุ่ นตามหลักการเขียนภาษาญีปุ่ น
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาญีปุ่ นในชีวิตประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญีปุ่นในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้า ของภาษา การฟั ง -ดู และออกเสี ยงอักษรภาษาญี ปุ่ น การอ่ านคํา และประโยค การใช้ คาํ ศัพท์ สํา นวน
การสนทนาในสถานการณ์ ชี วิต ประจําวัน การเขียนอักษรญีปุ่ น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะ
ภาษาญีปุ่ นในชี วติ ประจําวัน

20000-1223

ภาษาญีปุ่ นเพือการสื อสารในงานอาชีพ
(Japanese Communication at Work)

วิชาบังคับก่อน : 20000-1222 ภาษาญีปุ่ นเพือการสื อสารในชีวิตประจําวัน

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาญีปุ่นในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญีปุ่ นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญีปุ่ นในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูการใช้ภาษาญีปุ่ นในสถานการณ์งานอาชีพ
2. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. อ่านข้อความและเรื องสัน ๆ ภาษาญีปุ่ นเกียวกับงานอาชี พ
4. เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษาญีปุ่ นง่าย ๆ ในงานอาชีพ

0-2-1

27
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญีปุ่นในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาญีปุ่นในสถานการณ์
งานอาชี พ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ ต่าง ๆ ในงานอาชี พ การอ่านข้อความ เรื องสัน ๆ การเขียนคําศัพท์
สํานวน รู ปประโยคเบืองต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาญีปุ่ นในงานอาชีพ

20000-1224

ภาษาเกาหลีเพือการสื อสารในชีวิตประจําวัน

0-2-1

(Korean Communication in Daily Life)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้ และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาเกาหลีในชี วิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณ์ต่ าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาเกาหลี
อ่านคําและประโยค ตามหลักการออกเสี ยงภาษาเกาหลี
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน
เขียนอักษรเกาหลีตามหลักการเขียนภาษาเกาหลี
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้า ของภาษา การฟั ง -ดู และออกเสี ยงอักษรภาษาเกาหลี การอ่ า นคําและประโยค การใช้ คาํ ศัพท์ สํา นวน
การสนทนาในสถานการณ์ ชีวิตประจําวัน การเขียนอักษรเกาหลี และการใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ภาษาเกาหลีในชี วติ ประจําวัน

20000-1225

ภาษาเกาหลีเพือการสื อสารในงานอาชีพ

0-2-1

(Korean Communication at Work)

วิชาบังคับก่อน : 20000-1224 ภาษาเกาหลีเพือการสื อสารในชีวิตประจําวัน

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาเกาหลีในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณ์ต่ าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเกาหลีในงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 25

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

28
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูการใช้ภาษาเกาหลีในสถานการณ์งานอาชีพ
2. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. อ่านข้อความและเรื องสัน ๆ ภาษาเกาหลีเกียวกับงานอาชี พ
4. เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษาเกาหลีง่าย ๆ ในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กียวกับการฟั ง -ดู พู ด อ่ า นและเขี ยนภาษาเกาหลีใ นงานอาชี พ ฟั ง-ดู การใช้ภ าษาเกาหลี ใ น
สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ เรื องสัน ๆ การเขียน
คําศัพท์ สํานวน รู ปประโยคเบืองต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีในงานอาชีพ

20000-1226

ภาษาเวียดนามเพือการสื อสารในชีวิตประจําวัน

0-2-1

(Vietnamese Communication in Daily Life)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาเวียดนามในชี วิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเวียดนามตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาเวียดนาม
อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษาเวียดนาม
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน
เขียนอักษรเวียดนามตามหลักการเขียนภาษาเวียดนาม
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กียวกับการฟั ง -ดู พูด อ่า นและเขียนภาษาเวี ยดนามในชี วิ ตประจํา วันตามมารยาทสั ง คมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การฟั ง-ดู และออกเสี ยงอักษรภาษาเวียดนาม การอ่านคําและประโยค การใช้คาํ ศัพท์
สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ ชีวิต ประจําวัน การเขียนอักษรเวียดนาม และการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน

29
20000-1227

ภาษาเวียดนามเพือการสื อสารในงานอาชีพ

0-2-1

(Vietnamese Communication at Work)

วิชาบังคับก่อน : 20000-1226 ภาษาเวียดนามเพือการสื อสารในชี วติ ประจําวัน

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาเวียดนามในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเวียดนามตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชี พ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเวียดนามในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟัง-ดูการใช้ภาษาเวียดนามในสถานการณ์งานอาชีพ
สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
อ่านข้อความและเรื องสัน ๆ ภาษาเวียดนามเกียวกับงานอาชี พ
เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษาเวียดนามง่าย ๆ ในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กียวกับการฟั ง -ดู พูด อ่า นและเขียนภาษาเวี ยดนามในงานอาชี พ ฟั ง-ดู การใช้ภาษาเวี ยดนาม
ในสถานการณ์ งานอาชี พ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ ต่ าง ๆ ในงานอาชี พ การอ่ านข้อความ เรื องสัน ๆ
การเขียนคํา ศัพท์ สํา นวน รู ปประโยคเบืองต้ น และการใช้ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาเวี ยดนาม
ในงานอาชีพ

20000-1228

ภาษาอินโดนีเซี ยเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน

0-2-1

(Indonesian Communication in Daily Life)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาอินโดนี เซี ยในชี วิต ประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอินโดนีเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต ประจําวัน
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอินโดนีเซียในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาอินโดนีเซี ย
อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษาอินโดนีเซีย
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน
เขียนอักษรอินโดนีเซียตามหลักการเขียนภาษาอินโดนีเซีย
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาอินโดนีเซียในชีวิตประจําวัน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 25

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

30
สมรรถนะรายวิชา
ปฏิ บัติเ กียวกับการฟั ง -ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอิน โดนี เ ซี ยในชี วิ ตประจําวันตามมารยาทสั งคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การฟั ง-ดูและออกเสี ยงอักษรภาษาอินโดนีเซีย การอ่านคําและประโยค การใช้คาํ ศัพท์
สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ ชีวิตประจําวัน การเขียนอักษรอินโดนี เซี ย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซี ยในชีวิตประจําวัน

20000-1229

ภาษาอินโดนีเซี ยเพือการสื อสารในงานอาชีพ

0-2-1

(Indonesian Communication at Work)

วิชาบังคับก่อน : 20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาอินโดนีเซียในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอินโดนีเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชี พ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอินโดนีเซียในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง-ดูการใช้ภาษาอินโดนีเซียในสถานการณ์งานอาชีพ
2. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. อ่านข้อความและเรื องสัน ๆ ภาษาอินโดนีเซียเกียวกับงานอาชี พ
4. เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษาอินโดนีเซียง่าย ๆ ในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอินโดนีเซียในงานอาชี พ ฟัง-ดูการใช้ภาษาอินโดนี เซี ยใน
สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ เรื องสัน ๆ การเขียน
คําศัพท์ สํานวน รู ปประโยคเบืองต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซี ยในงานอาชีพ

20000-1230

ภาษาพม่ าเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน

0-2-1

(Burmese Communication in Daily Life)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้ และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภ าษาพม่ าในชี วิตประจําวัน ตามมารยาทสั งคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาพม่า
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2.
3.
4.
5.

อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษาพม่า
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน
เขียนอักษรพม่าตามหลักการเขียนภาษาพม่า
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาพม่าในชีวิตประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าในชี วิต ประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้า ของภาษา การฟั ง-ดู และออกเสี ยงอักษรภาษาพม่ า การอ่ า นคําและประโยค การใช้ คาํ ศัพ ท์ สํ า นวน
การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน การเขียนอักษรพม่า และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษา
พม่าในชีวิตประจําวัน

20000-1231

ภาษาพม่ าเพือการสื อสารในงานอาชีพ

0-2-1

(Burmese Communication at Work)

วิชาบังคับก่อน : 20000-1230 ภาษาพม่าเพือการสื อสารในชีวิตประจําวัน

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาพม่าในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาพม่าในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟัง-ดูการใช้ภาษาพม่าในสถานการณ์งานอาชีพ
สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
อ่านข้อความและเรื องสัน ๆ ภาษาพม่าเกียวกับงานอาชี พ
เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษาพม่าง่าย ๆ ในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่ าในงานอาชี พ ฟั ง-ดูการใช้ภาษาพม่าในสถานการณ์
งานอาชี พ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ ต่าง ๆ ในงานอาชี พ การอ่านข้อความ เรื องสัน ๆ การเขียนคําศัพท์
สํานวน รู ปประโยคเบืองต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาพม่าในงานอาชีพ

20000-1232

ภาษาเขมรเพือการสื อสารในชีวิตประจําวัน

0-2-1

(Khmer Communication in Daily Life)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้ และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาเขมรในชี วิต ประจํา วันตามมารยาทสั งคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเขมรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจําวัน
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเขมรในชี วติ ประจําวัน
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 25

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาเขมร
อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษาเขมร
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน
เขียนอักษรเขมรตามหลักการเขียนภาษาเขมร
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาเขมรในชี วติ ประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเขมรในชีวติ ประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้า ของภาษา การฟั ง -ดู และออกเสี ย งอักษรภาษาเขมร การอ่ า นคํา และประโยค การใช้ คาํ ศัพ ท์ สํ า นวน
การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน การเขียนอักษรเขมร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษา
เขมรในชี วติ ประจําวัน

20000-1233

ภาษาเขมรเพือการสื อสารในงานอาชีพ

0-2-1

(Khmer Communication at Work)

วิชาบังคับก่อน : 20000-1232 ภาษาเขมรเพือการสื อสารในชี วติ ประจําวัน

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาเขมรในงานอาชี พ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเขมรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเขมรในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟัง-ดูการใช้ภาษาเขมรในสถานการณ์งานอาชี พ
สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
อ่านข้อความและเรื องสัน ๆ ภาษาเขมรเกียวกับงานอาชีพ
เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษาเขมรง่าย ๆ ในงานอาชี พ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเขมรในงานอาชีพ ฟัง-ดู การใช้ภาษาเขมรในสถานการณ์
งานอาชี พ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ ต่าง ๆ ในงานอาชี พ การอ่านข้อความ เรื องสั น ๆ การเขียนคําศัพท์
สํานวน รู ปประโยคเบืองต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเขมรในงานอาชี พ
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20000-1234

ภาษาลาวเพือการสื อสารในชี วติ ประจําวัน

0-2-1

(Laotian Communication in Daily Life)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้ และเข้าใจเกี ยวกับ หลักการใช้ภ าษาลาวในชี วิต ประจํา วันตามมารยาทสั งคมและวัฒ นธรรมของ
เจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาลาวตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาลาวในชี วิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาลาว
อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษาลาว
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน
เขียนอักษรลาวตามหลักการเขียนภาษาลาว
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาลาวในชีวิตประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาลาวในชี วิต ประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา การฟั ง-ดู และออกเสี ยงอักษรภาษาลาว การอ่ านคําและประโยค การใช้คาํ ศัพท์ สํ านวน การ
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน การเขียนอักษรลาว และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาลาว
ในชี วติ ประจําวัน

20000-1235

ภาษาลาวเพือการสื อสารในงานอาชี พ

0-2-1

(Laotian Communication at Work)

วิชาบังคับก่อน : 20000-1234 ภาษาลาวเพือการสื อสารในชี วติ ประจําวัน

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาลาวในงานอาชี พ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาลาวตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาลาวในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟัง-ดูการใช้ภาษาลาวในสถานการณ์งานอาชีพ
สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
อ่านข้อความและเรื องสัน ๆ ภาษาลาวเกียวกับงานอาชีพ
เขียนคําศัพท์สํานวนภาษาลาวง่าย ๆ ในงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 25

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

34
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาลาวในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาลาวในสถานการณ์งาน
อาชี พ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชี พ การอ่านข้อความ เรื องสัน ๆ การเขียนคําศัพท์ สํานวน
รู ปประโยคเบืองต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาลาวในงานอาชีพ

20000-1236

ภาษามาเลเซี ยเพือการสื อสารในชี วติ ประจําวัน

0-2-1

(Malaysian Communication in Daily Life)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษามาเลเซี ยในชี วิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษามาเลเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษามาเลเซียในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาบามาเลเซี ย
อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษามาเลเซีย
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน
เขียนอักษรมาเลเซียตามหลักการเขียนภาษามาเลเซีย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษามาเลเซียในชีวิตประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กียวกับการฟั ง -ดู พูด อ่านและเขียนภาษามาเลเซี ย ในชี วิ ต ประจําวัน ตามมารยาทสั ง คมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การฟั ง-ดู และออกเสี ยงอักษรภาษามาเลเซี ย การอ่านคําและประโยค การใช้คาํ ศัพท์
สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน การเขียนอักษรภาษามาเลเซี ย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษามาเลเซี ยในชีวิตประจําวัน

20000-1237

ภาษามาเลเซี ยเพือการสื อสารในงานอาชี พ
(Malaysian Communication at Work)

วิชาบังคับก่อน : 20000-1236 ภาษามาเลเซียเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษามาเลเซียในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษามาเลเซี ยตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษามาเลเซียในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟัง -ดูการใช้ภาษามาเลเซียในสถานการณ์งานอาชีพ

0-2-1
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2. สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. อ่านข้อความและเรื องสัน ๆ ภาษามาเลเซี ยเกียวกับงานอาชี พ
4. เขียนคําศัพท์สํานวนภาษามาเลเซียง่าย ๆ ในงานอาชี พ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เกียวกับ การฟั ง-ดู พูด อ่า นและเขียนภาษามาเลเซี ย ในงานอาชี พ ฟั ง-ดู การใช้ภาษามาเลเซี ยใน
สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ เรื องสัน ๆ การเขียน
คําศัพท์ สํานวน รู ปประโยคเบืองต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียในงานอาชีพ

20000-1238

ภาษาฟิ ลิปิโนเพือการสื อสารในชี วติ ประจําวัน

0-2-1

(Filipino Communication in Daily Life)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในชี วิตประจําวันตามมารยาทสั งคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฟิ ลิปิโนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจําวัน
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในชีวติ ประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาฟิ ลปิ ิ โน
อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษาฟิ ลปิ ิ โน
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน
เขียนอักษรฟิ ลิปิโนตามหลักการเขียนภาษาฟิ ลิปิโน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาฟิ ลิปิโนในชีวติ ประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ั ติ เ กียวกับการฟั ง -ดู พูด อ่า นและเขียนภาษาฟิ ลิ ปิ โนในชี วิต ประจํา วัน ตามมารยาทสั ง คมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การฟั ง-ดู และออกเสี ยงอักษรภาษาฟิ ลิ ปิโน การอ่ านคําและประโยค การใช้คาํ ศัพท์
สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน การเขียนอักษรฟิ ลิปิโนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะภาษาฟิ ลิปิโนในชีวิตประจําวัน

20000-1239

ภาษาฟิ ลิปิโนเพือการสื อสารในงานอาชี พ

0-2-1

(Filipino Communication at Work)

วิชาบังคับก่อน : 20000-1238 ภาษาฟิ ลิปิโนเพือการสื อสารในชีวิตประจําวัน

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาฟิ ลปิ ิ โนในงานอาชี พ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฟิ ลิปิโนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในงานอาชีพ
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 25
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟัง-ดูการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในสถานการณ์งานอาชี พ
สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
อ่านข้อความและเรื องสัน ๆ ภาษาฟิ ลิปิโนเกียวกับงานอาชีพ
เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษาฟิ ลิปิโนง่าย ๆ ในงานอาชี พ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กียวกับการฟั ง -ดู พูด อ่า นและเขียนภาษาฟิ ลิ ปิโนในงานอาชี พ ฟั ง -ดู การใช้ภาษาฟิ ลิปิ โนใน
สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ เรื องสัน ๆ การเขียน
คําศัพท์ สํานวน รู ปประโยคเบืองต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฟิ ลิปิโนในงานอาชี พ

20000-1240

ภาษารั สเซี ยเพือการสือสารในชี วติ ประจําวัน

0-2-1

(Russian Communication in Daily Life)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้ และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษารัสเซี ยในชี วิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษารัสเซี ยตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษารัสเซียในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษารัสเซีย
อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษารัสเซีย
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน
เขียนอักษรรัสเซี ยตามหลักการเขียนภาษารัสเซีย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษารัสเซียในชีวิตประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษารัสเซี ยในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้า ของภาษา การฟั ง -ดู และออกเสี ยงอักษรภาษารัส เซี ย การอ่ า นคําและประโยค การใช้ คาํ ศัพท์ สํา นวน
การสนทนาในสถานการณ์ ชีวิตประจําวัน การเขียนอักษรรั สเซี ย และการใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ภาษารัสเซียในชี วติ ประจําวัน
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20000-1241

ภาษารั สเซี ยเพือการสือสารในงานอาชี พ

0-2-1

(Russian Communication at Work)

วิชาบังคับก่อน : 20000-1240 ภาษารัสเซี ยเพือการสื อสารในชีวิตประจําวัน

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษารัสเซียในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษารัสเซี ยตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชี พ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษารัสเซียในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟัง -ดูการใช้ภาษารัสเซียในสถานการณ์งานอาชีพ
สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
อ่านข้อความและเรื องสัน ๆ ภาษารัสเซี ยเกียวกับงานอาชีพ
เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษารัสเซี ยง่าย ๆ ในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กียวกับ การฟั ง -ดู พู ด อ่า นและเขีย นภาษารั ส เซี ยในงานอาชี พ ฟั ง-ดู การใช้ภ าษารั ส เซี ย ใน
สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ เรื องสัน ๆ การเขียน
คําศัพท์ สํานวน รู ปประโยคเบืองต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษารัสเซียในงานอาชีพ

20000-1242

ภาษาเยอรมันเพือการสื อสารในชีวิตประจําวัน

0-2-1

(German Communication in Daily Life)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาเยอรมันในชี วิตประจํา วันตามมารยาทสัง คมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเยอรมันตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ ประจําวัน
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเยอรมันในชี วติ ประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาเยอรมัน
อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษาเยอรมัน
สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน
เขียนอักษรเยอรมันตามหลักการเขียนภาษาเยอรมัน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาเยอรมันในชี วติ ประจําวัน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 25

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กียวกับการฟั ง -ดู พูด อ่า นและเขียนภาษาเยอรมัน ในชี วิ ต ประจํา วัน ตามมารยาทสั ง คมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การฟั ง-ดู และออกเสี ยงอักษรภาษาเยอรมัน การอ่านคําและประโยค การใช้คาํ ศัพท์
สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน การเขียนอักษรเยอรมัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน

20000-1243

ภาษาเยอรมันเพือการสื อสารในงานอาชีพ

0-2-1

(German Communication at Work)

วิชาบังคับก่อน : 20000-1242 ภาษาเยอรมันเพือการสื อสารในชี วติ ประจําวัน

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาเยอรมันในงานอาชี พ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเยอรมันตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเยอรมันในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟัง-ดูการใช้ภาษาเยอรมันในสถานการณ์งานอาชี พ
สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
อ่านข้อความและเรื องสัน ๆ ภาษาเยอรมันเกียวกับงานอาชีพ
เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษาเยอรมันง่าย ๆ ในงานอาชี พ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เกียวกับ การฟั ง-ดู พูด อ่า นและเขียนภาษาเยอรมันในงานอาชี พ ฟั ง -ดู การใช้ภาษาเยอรมัน ใน
สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ เรื องสัน ๆ การเขียน
คําศัพท์ สํานวน รู ปประโยคเบืองต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเยอรมันในงานอาชี พ

20000-1244

ภาษาฝรังเศสเพือการสื อสารในชี วติ ประจําวัน

0-2-1

(French Communication in Daily Life)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาฝรั งเศสในชี วิตประจําวันตามมารยาทสั งคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั งเศสตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฝรั งเศสในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงอักษรภาษาฝรั งเศส
2. อ่านคําและประโยคตามหลักการออกเสี ยงภาษาฝรั งเศส
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3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน
4. เขียนอักษรฝรั งเศสตามหลักการเขียนภาษาฝรั งเศส
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษาฝรั งเศสในชีวิตประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ั ติ เ กียวกับการฟั ง -ดู พูด อ่า นและเขียนภาษาฝรั งเศสในชี วิต ประจํา วันตามมารยาทสั ง คมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การฟั ง-ดู และออกเสี ยงอักษรภาษาฝรั งเศส การอ่านคําและประโยค การใช้คาํ ศัพท์
สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวัน การเขียนอักษรฝรั งเศส และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะภาษาฝรั งเศสในชีวิตประจําวัน

20000-1245

ภาษาฝรังเศสเพือการสื อสารในงานอาชี พ

0-2-1

(French Communication at Work)

วิชาบังคับก่อน : 20000-1244 ภาษาฝรั งเศสเพือการสื อสารในชีวิตประจําวัน

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาฝรั งเศสในงานอาชีพ
2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั งเศสตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฝรั งเศสในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ฟัง-ดูการใช้ภาษาฝรั งเศสในสถานการณ์งานอาชีพ
สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ
อ่านข้อความและเรื องสัน ๆ ภาษาฝรั งเศสเกียวกับงานอาชีพ
เขียนคําศัพท์ สํานวนภาษาฝรั งเศสง่าย ๆ ในงานอาชี พ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กียวกับการฟั ง -ดู พูด อ่า นและเขียนภาษาฝรั งเศสในงานอาชี พ ฟัง -ดู การใช้ภ าษาฝรั งเศสใน
สถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ เรื องสัน ๆ การเขียน
คําศัพท์ สํานวน รู ปประโยคเบืองต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฝรั งเศสในงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 25

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
20000-1301

วิทยาศาสตร์ เพือพัฒนาทักษะชีวิต

1-2-2

(Science for Life Skills)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหน่ วยและการวัด แรงและการเคลือนที นาโนเทคโนโลยี อะตอมและตารางธาตุ
สารและการเปลียนแปลง
2. สามารถสํารวจตรวจสอบเกียวกับการวัด การเคลือนที อะตอมและธาตุ สาร และทํากิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพือนําไปประยุกต์ใช้ในวิชาชี พและชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีต่อการศึกษาและสํารวจตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ หน่ วย
และการวัด อะตอมและตารางธาตุ สารและการเปลียนแปลง นาโนเทคโนโลยีและระบบนิเวศ
2. คิดคํานวณเกียวกับหน่วยและการวัด แรงและการเคลือนทีตามหลักการ
3. ปฏิบตั ิกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. ปฏิบตั ิทดลองเกียวกับสาร การเปลียนแปลงและปฏิกิริยาเคมีในชี วิตประจําวันโดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ หน่ วยและการวัด
แรง การเคลือนที นาโนเทคโนโลยี โครงสร้ างอะตอมและตารางธาตุ สารและการเปลียนแปลง ปฏิ กิริยาเคมีใ น
ชีวิตประจําวัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพและระบบนิเวศ

20000-1302

วิทยาศาสตร์ เพือพัฒนาอาชีพช่ างอุตสาหกรรม

1-2-2

(Science for Industry)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับเวกเตอร์ แรง สมดุ ล การเคลือนที งานพลังงานและกําลัง คลืนและคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า
2. สามารถคํานวณและทดลองทดสอบเกียวกับเวกเตอร์ แรง สมดุล การเคลือนที งานพลังงานและกําลัง คลืน
และคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพือนําไปประยุกต์ ใช้ในชี วิตประจําวัน
และงานอาชีพ
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยที ดีต่อการศึกษาและสํารวจตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับเวกเตอร์ แรง สมดุล การเคลือนที งานพลังงานและกําลัง คลืนและคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า
2. คํานวณเวกเตอร์ แรง การสมดุลและการเคลือนทีแบบต่าง ๆ ตามหลักการ
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3. สํารวจตรวจสอบเกียวกับลักษณะของคลืน สมบัติของคลืน งานพลัง งานและกําลังตามหลักการและ
กระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับเวกเตอร์ แรง แรงเสี ยดทาน สมดุ ล การเคลือนที แนวเส้นตรง การเคลือนที แบบ
โปรเจคไทล์ งานพลังงานและกําลัง คลืน และคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า

20000-1303

วิทยาศาสตร์ เพือพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ

1-2-2

(Science for Business and Services)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้ แ ละเข้าใจเกี ยวกับ พัน ธุ กรรม สารเคมี ในชี วิ ต ประจําวัน เทคโนโลยีชี วภาพ จุลิน ทรี ยใ์ นอาหาร

ปิ โตรเลียมและพอลิเมอร์ ไฟฟ้าและคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า
2. สามารถสํารวจตรวจสอบเกียวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ผลกระทบของสารเคมีและคลืน
แม่เหล็กไฟฟ้าต่อมนุษย์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3. สามารถทดลองทดสอบเกียวกับสารเคมีในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ จุลิน ทรี ยใ์ นอาหาร สมบัติ
ของปิ โตรเลียมและพอลิเมอร์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. มีเจตคติ และกิจนิสัยที ดีต่อการศึกษาและสํารวจตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้ เ กียวกับพันธุ กรรม สารเคมี ในชี วิ ต ประจําวัน เทคโนโลยีชี วภาพ จุ ลินทรี ยใ์ นอาหาร
ปิ โตรเลียมและพอลิเมอร์ ไฟฟ้าและคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า
2. สํารวจตรวจสอบเกียวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามหลักพันธุศาสตร์
3. วิเคราะห์ผลกระทบของสารเคมีและคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าต่อมนุ ษย์ตามหลักการ
4. สํารวจตรวจสอบเกียวกับสมบัติของปิ โตรเคมีและพอลิเมอร์ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
5. สํารวจตรวจสอบเกียวกับไฟฟ้าในชี วิตประจําวันและคลืนแม่เ หล็กไฟฟ้าตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารเคมี ในชี วิต ประจําวัน และในงานอาชี พ
เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรี ยใ์ นอาหาร ปิ โตรเลียมและผลิตภัณฑ์ พอลิเมอร์และผลิต ภัณฑ์ ไฟฟ้ าในชี วิตประจําวัน
และคลืนแม่เหล็กไฟฟ้า

20000-1304

วิทยาศาสตร์ เพือพัฒนาอาชีพศิลปกรรม

1-2-2

(Science for Arts)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับสาร สารเคมีในงานอาชี พ พอลิเมอร์ ทรัพยากรแร่ ธาตุ แสงและความร้อน
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 25
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2. สามารถทดลองทดสอบเกียวกับสารละลาย คอลลอยด์ อีมลั ชัน พอลิเมอร์ ทรัพยากรแร่ ธาตุ และ สมบัติ
ของแร่ รัตนชาติ สมบัติของแสงและผลของความร้อนต่อวัตถุ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยที ดีต่อการศึกษาและสํารวจตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับสาร สารเคมีในงานอาชีพ พอลิเมอร์ ทรัพยากรแร่ ธาตุ แสงและความร้อน
2. สํารวจตรวจสอบเกียวกับสารละลาย คอลลอยด์ อีมลั ชันและสารเคมีในงานอาชี พด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
3. สํารวจตรวจสอบเกียวกับพอลิเมอร์ และผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. สํารวจตรวจสอบเกียวกับทรัพยากรแร่ ธาตุและสมบัติของแร่ รัตนชาติ ตามหลักการและกระบวนการ
5. สํารวจตรวจสอบเกียวกับแสงและความร้อนด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บ ัติเกียวกับสารละลาย คอลลอยด์ อีม ัลชั น สารเคมี ในงานอาชี พ พอลิเมอร์และผลิตภัณ ฑ์
ทรัพยากรแร่ ธาตุ และสมบัติของแร่ รัตนชาติ แสงและการมองเห็น ความร้อนและผลของความร้อนต่ อวัตถุ

20000-1305

วิทยาศาสตร์ เพือพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม

1-2-2

(Science for Agriculture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้ และเข้าใจเกียวกับ เซลล์พืช และเซลล์สัตว์ ระบบการทํางานของอวัยวะในพืชและสั ต ว์ พัน ธุกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ ความหลากหลายทางชี วภาพและสารชีวโมเลกุล
2. สามารถสํ า รวจตรวจสอบเกี ยวกั บ เซลล์ พื ช และเซลล์สั ต ว์ ระบบต่ า ง ๆ ของพื ช และสั ต ว์
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และการจําแนกสิ งมีชวี ิตโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยที ดีต่อการศึกษาและสํารวจตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ระบบการทํางานของอวัยวะในพืช และสั ตว์ พันธุกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ ความหลากหลายทางชี วภาพและสารชีวโมเลกุล
2. สํารวจตรวจสอบเกียวกับโครงสร้าง หน้าที องค์ประกอบของเซลล์พืชและสั ตว์ และระบบการทํางาน
ของอวัยวะในพืชและสัตว์ตามหลักการ
3. สํารวจตรวจสอบเกียวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามหลักพันธุศาสตร์
4. สํา รวจตรวจสอบเกียวกับ เทคโนโลยีชี ว ภาพ ความหลากหลายทางชี ว ภาพและสารชี ว โมเลกุล
ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับโครงสร้าง หน้าที องค์ประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ระบบการทํางานของ
อวัยวะในพืชและสัตว์ พันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ ความหลากหลายทางชี วภาพและสารชีวโมกุล
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20000-1306

โครงงานวิทยาศาสตร์

0-2-1

(Science Projects)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. มี ทั กษะในการคิด และแก้ปั ญ หาโดยใช้กระบวนการและวิ ธีการทางวิท ยาศาสตร์ จ ดั ทํา โครงงาน
วิทยาศาสตร์ เขียนรายงาน และนําเสนอผลงานอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถนําทักษะกระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้พฒั นาตนเองและงานอาชี พ
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยที ดีต่อการศึกษาและสํารวจตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะห์สภาพปั ญหาและเหตุผลความจําเป็ นในการแก้ปัญหาหรื อพัฒนางาน
2. เขียนโครงงานวิทยาศาสตร์ตามหลักการและรู ปแบบทีกําหนด
3. แก้ปัญหาหรื อพัฒนางานในโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ เพือสื บเสาะ
หาความรู ้ ทดลอง ทดสอบและสรุ ปรายงาน
4. เขียนรายงานการทําโครงงานวิทยาศาสตร์
5. เสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามรู ปแบบทีกําหนด

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ขันตอน
การทําโครงงานวิทยาศาสตร์ การเขียนรายงาน การจัดนิ ทรรศการและการนําเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
20000-1401

คณิตศาสตร์ พืนฐานอาชีพ

2-0-2

(Basic Mathematics for Careers)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิ งเส้นสองตัว แปร สถิติเบืองต้น การวัด
แนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดตําแหน่งและการวัดการกระจายของข้อมูล
2. มีทักษะกระบวนการคิดและแก้ปั ญหาเกียวกับสมการเชิ งเส้นตัวแปรเดี ยว ระบบสมการเชิ งเส้นสองตัว
แปร สถิติเบืองต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัด ตําแหน่ งและการวัดการกระจายของข้อมูล
และนําไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ และมีความ
ละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

สมรรถนะรายวิชา
1. ประยุกต์ ความรู ้ เ กี ยวกับ สมการเชิ ง เส้ นตั ว แปรเดี ย ว ระบบสมการเชิ งเส้ น สองตัว แปร ไปใช้ใ น
สถานการณ์หรื อปั ญหาทีกําหนด
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 25
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2. สร้างตารางแจกแจงความถี กราฟหรื อแผนภู มิ และตี ความหมายหรื อวิเ คราะห์ ขอ้ มู ลจากตาราง กราฟ
หรื อแผนภูมิ
3. เลือกใช้ค่าเฉลียเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมให้เหมาะสมกับข้อมูล
4. วัดตําแหน่ งที ของข้อมูลโดยใช้เปอร์ เซ็นไทล์
5. วัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้พสิ ัย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน สัม ประสิ ท ธิของพิสัย และสัม ประสิ ท ธิ
ของการแปรผัน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์เกียวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดี ยว ระบบสมการเชิ งเส้น
สองตัวแปร สถิติเบืองต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่ว นกลาง การวัดตําแหน่ ง และการวัด การกระจายของข้อมู ล และ
การประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

20000-1402

คณิตศาสตร์ อุตสาหกรรม

2-0-2

(Mathematics for Industry)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู ้ และเข้าใจเกี ยวกับ มุ ม และการวัดมุม อัต ราส่ วนตรี โกณมิ ติ ตรี โกณมิ ติ ของวงกลมหนึ งหน่ วย
กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริ กซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม
2. มีทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเกียวกับมุมและการวัดมุม อัต ราส่ วนตรี โกณมิ ติ ตรี โกณมิ ติของ
วงกลมหนึงหน่ วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริ กซ์ ดี เทอร์ มิแนนต์ไม่เ กินอันดับสาม และนําไป
ประยุกต์ใช้ในงานอาชี พ
3. มีเ จตคติ และกิจนิ สั ยที ดี ใ นการคิ ด วิเ คราะห์ แก้ปัญ หาในสถานการณ์ ต่า ง ๆ อย่างเป็ นระบบ และ
มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบตั ิงาน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

คาดคะเนระยะทางและความสู งโดยใช้อตั ราส่ วนตรี โกณมิติของมุมทีกําหนด
แก้ปัญหาการวัด โดยใช้ความรู ้เรื องอัตราส่วนตรี โกณมิติ
ประยุกต์ความรู้เกียวกับดีเทอร์ มิแนนต์หาคําตอบของระบบสมการเชิ งเส้นไม่เกินสามตัวแปร
ประยุกต์ความรู ้ เกียวกับมุมและการวัด มุม อัตราส่ วนตรี โกณมิ ติ ตรี โกณมิ ติของวงกลมหนึ งหน่ วย
กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริ กซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสามไปใช้ในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทั กษะกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ เ กียวกับ มุ ม และการวัด มุ ม อัต ราส่ ว นตรี โกณมิ ติ
ตรี โกณมิ ติ ของวงกลมหนึ งหน่ ว ย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริ กซ์ ดี เทอร์ มิ แนนต์ ไม่เ กิน อันดั บสาม
และประยุกต์ใช้ดีเทอร์ มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิ งเส้นไม่ เกินสามตัวแปร และการประยุกต์ ใช้ในงาน
อาชี พด้านอุตสาหกรรม
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20000-1403

คณิตศาสตร์ ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์

2-0-2

(Mathematics for Electricals and Electronics)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้ และเข้าใจเกี ยวกับ มุม และการวัด มุ ม อัต ราส่ ว นตรี โกณมิ ติ ตรี โกณมิติ ของวงกลมหนึ งหน่ วย
กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จํานวนเชิงซ้อน เมทริ กซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม
2. มีทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเกียวกับมุมและการวัดมุม อัต ราส่ วนตรี โกณมิ ติ ตรี โกณมิ ติของ
วงกลมหนึงหน่ วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จํานวนเชิ งซ้อน เมทริ กซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม
และนําไปประยุกต์ใช้ในงานอาชี พ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ และมีความ
ละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คาดคะเนระยะทางและความสู งโดยใช้อตั ราส่ วนตรี โกณมิติของมุมทีกําหนด
แก้ปัญหาการวัด โดยใช้ความรู ้เรื องอัตราส่วนตรี โกณมิติ
ประยุกต์ความรู ้เกียวกับดีเทอร์ มิแนนต์หาคําตอบของระบบสมการเชิ งเส้นไม่เกินสามตัวแปร
ประยุกต์ใช้จาํ นวนเชิงซ้อนในรู ปพิกดั ฉากและพิกดั เชิงขัวในงานอาชีพ
ประยุกต์ใช้จาํ นวนเชิงซ้อนที อยูใ่ นรู ปเลขยกกําลังและรู ปกรณฑ์ในงานอาชี พ
ประยุกต์ความรู ้ เกียวกับมุมและการวัด มุม อัตราส่ วนตรี โกณมิ ติ ตรี โกณมิ ติของวงกลมหนึ งหน่ วย
กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริ กซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสามไปใช้ในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทั กษะกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ เ กียวกับ มุ ม และการวัด มุ ม อัต ราส่ ว นตรี โกณมิ ติ
ตรี โกณมิติ ของวงกลมหนึ งหน่ วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จํานวนเชิ งซ้อน เมทริ กซ์ ดี เทอร์มิ แนนต์ไม่เกิน
อันดับ สาม และประยุกต์ ใช้ดี เ ทอร์ มิแนนต์ ห าผลเฉลยของระบบสมการเชิ งเส้ นไม่ เ กินสามตัว แปร และการ
ประยุกต์ใช้ในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์

20000-1404

คณิตศาสตร์ ธุรกิจและบริการ

2-0-2

(Mathematics for Business and Services)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับร้อยละ การตังราคาขาย การซือขายในระบบผ่อนชําระ ดอกเบี ย อสมการและความ
น่าจะเป็ น
2. มีทักษะกระบวนการคิด และแก้ปัญหาเกียวกับร้อยละ การตังราคาขาย การซื อขายในระบบผ่อนชําระ
ดอกเบีย อสมการ และความน่ าจะเป็ น
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ และมีความ
ละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 25

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
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สมรรถนะรายวิชา
1. แก้ปัญหาเกียวกับร้อยละ การตังราคาขาย การซื อขายในระบบผ่อนชําระ ดอกเบี ย อสมการและความ
น่าจะเป็ น
2. ประยุกต์ใช้ความรู ้ เกียวกับร้อยละ การตังราคาขาย การซื อขายในระบบผ่อนชําระ ดอกเบี ย อสมการ
และความน่ าจะเป็ นไปใช้ในชี วติ ประจําวันและงานอาชี พ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์เกียวกับร้อยละ การตังราคาขาย การซื อขายในระบบผ่อน
ชําระ ดอกเบีย อสมการ และความน่ าจะเป็ น และการประยุกต์ใช้ในงานอาชี พด้านพาณิ ชยกรรมและอุต สาหกรรม
การท่องเทียว

20000-1405

คณิตศาสตร์ เพือการออกแบบ

2-0-2

(Mathematics for Design)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับคณิ ตศาสตร์ กบั ธรรมชาติ พืนที พืนทีผิว ปริ มาตร เส้นตรงบนระนาบ รู ปเรขาคณิ ต
และรู ปทรงเรขาคณิ ต
2. มีทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเกียวกับจํานวนธรรมชาติ พืนที พืนที ผิว ปริ มาตร เส้ นตรงบน
ระนาบ รู ปเรขาคณิ ต และรู ปทรงเรขาคณิ ต
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ และมีความ
ละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

สมรรถนะรายวิชา
1. ประมาณค่า ความยาว พืนที พืนทีผิวและปริ มาตร ในหน่ วยมาตราวัด ต่าง ๆ
2. วัดและเปรี ยบเทียบความยาว พืนที พืนทีผิวและปริ มาตร ในหน่ วยมาตราวัดต่าง ๆ
3. ขยายส่ วนและย่อส่ วนภาพและแก้ปัญหาเกียวกับรู ปเรขาคณิตและรู ปทรงเรขาคณิ ตจากของจริ ง
4. ประยุกต์ความรู ้ เ กี ยวกับ คณิ ต ศาสตร์ กบั ธรรมชาติ พืนที พืนที ผิว ปริ ม าตร เส้ นตรงบนระนาบ
รู ปเรขาคณิ ต และรู ปทรงเรขาคณิ ตไปใช้ในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์เกียวกับคณิ ตศาสตร์ กบั ธรรมชาติ พืนที พืนทีผิว ปริ มาตร
เส้นตรงบนระนาบ รู ปเรขาคณิต และรู ปทรงเรขาคณิ ต และการประยุกต์ใช้ในงานอาชี พด้านศิลปกรรมและคหกรรม

20000-1406

สถิติการทดลอง
(Experimental Statistics)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับสถิติวิจยั เบืองต้นและแบบแผนการทดลอง

2-0-2
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2. มีทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเกียวกับสถิติวิจยั เบืองต้น และแบบแผนการทดลองประยุกต์ ใช้
ในชี วติ ประจําวันและงานอาชี พ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ และมีความ
ละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แก้ปัญหาเกียวกับนําความรู ้เกียวกับกระบวนการทางสถิติไปใช้ในการวิจยั เบืองต้น
เลือกใช้ขอ้ มูลข่าวสาร ค่าสถิติ และค่าสถิติทีได้จากการวิเคราะห์ ขอ้ มูลในการตัดสิ นใจ
ประยุกต์ความรู ้เกียวกับแบบแผนการทดลองที เหมาะสมกับ สถานการณ์หรื อปั ญหาทีกําหนด
วิเคราะห์ขอ้ มูลตามขันตอนและใช้สถิติได้เหมาะสมกับแบบแผนการทดลอง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์เกียวกับสถิติวิจยั เบืองต้น และแบบแผนการทดลอง และ
การประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
20000-1501

หน้ าทีพลเมืองและศี ลธรรม

2-0-2

(Civil Duties and Morals)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับสังคม วัฒนธรรม สิ ทธิหน้าทีพลเมืองดีและหลักธรรมหรื อคําสอนของศาสนา
2. ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และ
เป็ นศาสนิกชนทีดี ตามหลักธรรมคําสอนของศาสนาทีตนนับถือ
3. น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนและการดําเนินชีวติ
4. ตระหนักถึงการดํารงชีวติ ทีถูกต้องดี งามในฐานะศาสนิกชนและพลเมืองดี

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับสังคม วัฒนธรรม สิ ทธิหน้าที พลเมืองดี และหลักธรรมหรื อคําสอนของศาสนา
2. ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตามบรรทัดฐานทางสังคม ค่านิยมพืนฐาน และระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
3. ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักจริ ยธรรม วัฒนธรรมและหลักธรรมหรื อคําสอนของศาสนาทีตนนับถือ
4. วิเคราะห์สภาพปั ญหาในสังคมและแนวทางแก้ไขตามศักยภาพของตน
5. น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 25

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับความสําคัญของสถาบันทางสังคม บรรทัด ฐานทางสังคม วัฒนธรรม คุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิ ยม ปัญหาในสังคม สิทธิหน้าทีของพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
การดํารงชี วติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมหรื อคําสอนของศาสนาทีตนนับถือ

20000-1502

ประวัติศาสตร์ ชาติไทย

1-0-1

(Thai History)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์และประวัติ ศาสตร์ ชาติ ไทย
2. สามารถนําความรู ้ทางประวัติศาสตร์ มาประยุกต์ใช้เป็ นพืนฐานในการดํารงชีวิต
3. ตระหนักในความสําคัญของประวัติศาสตร์ ชาติ ไทย เพือธํารงไว้ซึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับกระบวนการทางประวัติศาตร์และประวัติศาสตร์ชาติ ไทย
2. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของประวัติศาสตร์ชาติไทย
3. น้อมนําแนวพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุ ลยเดช และพระมหากษัต ริ ย ์
องค์ปัจจุบนั ในการดําเนินชีวิต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับ กระบวนการทางประวัติ ศาสตร์ ประวัติ ศาสตร์ ช าติ ไทยสมัยสุ โขทั ย อยุธยา ธนบุ รี และ
รัตนโกสิ นทร์ ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โครงการพระราชดํา ริ ในพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระราชกรณี ยกิจทีสําคัญของพระมหากษัต ริยอ์ งค์ปัจจุบนั

20000-1503

ทักษะชี วติ และสั งคม

2-0-2

(Life Skills and Society)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการดําเนิ นชีวิตในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักมนุ ษยสัมพันธ์ในงานอาชี พ มารยาท ความเป็ นพลเมืองดี เพือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
3. มีเจตคติทีดี ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ และการอยูร่ ่ วมกันในสังคม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี ยวกับ หลักการดํ า เนิ น ชี วิต ในสั ง คมภายใต้ ห ลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
หลักมนุษยสัมพันธ์และหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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2. ประยุกต์ใ ช้ห ลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุ ษ ยสั ม พันธ์ ความมี ม ารยาทและความเป็ น
พลเมืองดีในสถานการณ์ต่าง ๆ
3. วางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับ การมี ทักษะชี วิตในสังคมตามหลักปรั ช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุ ษยสัม พันธ์ใ น
การทํา งาน มารยาทไทย มารยาทสั งคม ความเป็ นพลเมื องดี การพัฒ นาคุณภาพชี วิต ตามกรอบแนวคิด ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

20000-1504

ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ไทย

2-0-2

(Thai Geography and History)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับภูมิศาสตร์ ประเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์
และประวัติศาสตร์ ชาติไทย และการธํารงความเป็ นไทยอย่างยังยืน
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้เรื องภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ในงานอาชีพและการดํารงชีวิต
3. ตระหนักในความสําคัญของประวัติศาสตร์ ชาติไทย เพือธํารงไว้ซึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี ยวกับ ภู มิ ศ าสตร์ ป ระเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ วิ ธี การศึ กษา
ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ชาติไทย และการธํารงความเป็ นไทยอย่างยังยืน
2. รวบรวมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ตามหลักการและกระบวนการ
3. ประยุกต์ใช้ความรู ้ทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับ ภูมิ ศ าสตร์ เ ศรษฐกิจ ไทย ระบบสารสนเทศทางภู มิ ศาสตร์ วิ ธีการศึกษาประวัติ ศาสตร์
ประวัติศาสตร์ ชาติ ไทย และสถาบันสําคัญของชาติเพือธํารงความเป็ นไทยอย่างยังยืน

20000-1505

อาเซี ยนศึ กษา

1-0-1

(ASEAN Studies)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับประชาคมอาเซียน
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้เพือสร้างความเข้าใจอันดีในฐานะประชากรอาเซียน
3. ตระหนักถึงความสําคัญในการเป็ นประชากรอาเซียนเพือการดํารงตนและพัฒนาสังคม ประเทศชาติ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับประชาคมอาเซียน
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 25

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
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2. วางแผนการดําเนินชี วติ สอดคล้องกับพัฒนาการของประชาคมอาเซียนด้านต่าง ๆ
3. ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นประชากรอาเซียนที ดี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับ ประวัติ ความเป็ นมาและพัฒนาการของประชาคมอาเซี ยน ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม สิ งแวดล้อม เทคโนโลยี และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประชาคมอาเซี ยน
กับภูมิภาคอืนในโลก

20000-1506

เหตุการณ์ ปัจจุบัน

1-0-1

(Current Affairs)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษาเทคโนโลยีและ
สิ งแวดล้อมของไทยในปั จจุบนั
2. สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลทีศึกษาเพือการวางแผนพัฒนาตน ชุ มชน สังคมและประเทศชาติ
3. ตระหนักถึงผลของการเปลียนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบนั เพือสร้างสังคมสันติสุข

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษา เทคโนโลยีและ
สิ งแวดล้อมของไทยในปั จจุบนั
2. วางแผนสร้างภูมิคมุ ้ กันตน ชุ มชนและสังคมโดยประยุกต์ใช้ขอ้ มูลจากเหตุ การณ์ปัจจุบัน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษา เทคโนโลยีและสิ งแวดล้อม
ของไทยในปั จจุบัน

20000-1507

วัฒนธรรมอาเซียน

1-0-1

(ASEAN Culture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
2. สามารถประยุกต์ใช้ขอ้ มูลด้านวัฒนธรรมอาเซียนเพือการพัฒนาชีวิตและสังคม
3. ตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมเพือการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ในกลุม่ ประชาคมอาเซียน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซี ยน
2. สื บค้นข้อมูลสารสนเทศเกียวกับวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุม่ ประชาคมอาเซียน
3. วางแผนการดําเนินชีวติ สอดคล้องกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับ วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความแตกต่ างทางวัฒนธรรม การแลกเปลียน
เรี ยนรู ้ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน

กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสุ ขศึกษา
20000-1601

ทักษะการดํารงชีวิตเพือสุขภาวะ

1-0-1

(Life Skills for Health)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับทักษะทีจําเป็ นในการดํารงชีวิต หลักการดูแลรั กษาสุ ขภาพ และการปฏิบ ัติตนตาม
กฎหมายทีเกียวข้องกับสุขภาพ
2. สามารถดูแลสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิต ป้ องกันและหลีกเลียงปั จจัยเสี ยงจากโรคติ ดต่ อ สิ งเสพติด การใช้ยา
และอุบัติเหตุ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที ดีในการดําเนินชีวิตตามวิถที างทีถูกต้อง

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับทักษะที จําเป็ นในการดํารงชี วิต หลักการดูแลรักษาสุ ขภาพและการปฏิบ ัติตนตาม
กฎหมายทีเกียวข้อง
2. วางแผนป้ องกันและหลีกเลียงปั จจัยเสี ยงจากโรคติดต่อ สิ งเสพติดและการใช้ยา
3. วางแผนป้ องกันและแก้ปัญหาสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิตวัยรุ่ น

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับ ทักษะที จํา เป็ นในการดํา รงชี วิต การดู แลรั กษาสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิ ต ของวัยรุ่ น
สัม พันธภาพที ดี การดู แลสุ ขภาพเบืองต้น ของผูส้ ู งอายุ โรคติ ด ต่ อและโรคไม่ ติ ดต่ อ การใช้ยาและสมุ นไพรไทย
สิ งเสพติดและกฎหมายทีควรรู ้ อุบตั ิ เหตุและกฎหมายทีควรรู ้

20000-1602

เพศวิถีศึกษา
(Sexuality Education)

1-0-1

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้ และเข้าใจเกียวกับพัฒนาการทางเพศ หลักการดู แลสุ ขภาพ และการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศ
ภายใต้กรอบของสังคมและวัฒนธรรม
2. สามารถกําหนดเป้ าหมายและแนวปฏิบตั ิในการเสริ ม สร้างสุ ขภาวะทางเพศ สร้ างสัมพันธภาพที ดี กบั
ผูอ้ นื สื อสารความต้องการตามความคิดและความรู ้สึก โดยใช้หลักการตัดสินใจและการต่อรอง
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 25

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
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3. ตระหนักในคุณ ค่าของตนเองบนพืนฐานของการเคารพในสิ ทธิของผูอ้ ืน และเห็ น ความสํ า คัญของ
การเลือกแนวทางการดําเนินชี วติ อย่างมีสุข

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับพัฒนาการทางเพศ หลักการดู แลสุ ขภาพ และการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศ
ภายใต้กรอบของสังคมและวัฒนธรรม
2. สร้างสัมพันธภาพระหว่างบุ คคลตามบทบาทและความรับผิดชอบ
3. สื อสารความต้องการตามความคิดและความรู ้ สึก โดยใช้หลักการตัดสิ นใจ การต่ อรองและการตระหนัก
ในคุณค่าของตนเองบนพืนฐานของการเคารพในสิ ทธิของผูอ้ ืน
4. ประเมินโอกาสเสี ยงจากพฤติกรรมทางเพศและปั ญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ไม่พร้อม
5. กําหนดเป้ าหมายและแนวปฏิบตั ิ ในการเสริ มสร้างสุ ขภาวะทางเพศส่ วนบุคคล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับ พัฒ นาการทางเพศในวัยรุ่ น การดู แลสุ ขภาพทางเพศ สั ม พัน ธภาพกับ ความคาดหวัง
ต่อบทบาทและความรั บผิด ชอบ ภาพลักษณ์ ทีส่ งผลต่ อความรู ้ สึกและพฤติ กรรม ทักษะการตัดสิ นใจ การต่ อรอง
การสื อสารความต้องการตามความคิด และความรู ้ สึ ก การตระหนักในคุณค่า ของตนเองบนพืนฐานของการเคารพ
ในสิ ท ธิ ของผูอ้ ืน กฎหมายว่า ด้วยเพศ สิ ท ธิ ใ นการแสดงออกตามวิ ถีชี วิต ทางเพศภายใต้ กรอบของสั ง คมและ
วัฒนธรรม และการเลือกใช้แหล่งบริการช่วยเหลือทีเป็ นมิตรในพืนที

กลุ่มพลศึกษา
20000-1603

พลศึ กษาเพือพัฒนาสุ ขภาพ

0-2-1

(Physical Education for Health Development)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้ และเข้าใจเกียวกับ หลักการออกกําลัง กาย หลักการเสริ ม สร้า งสมรรถภาพทางกาย หลักการปฐม
พยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และหลักการปฏิบัติตนในการดู และเล่นกีฬา
2. สามารถพัฒนาบุ คลิกภาพและเสริ ม สร้ างสมรรถภาพทางกายตามหลักการออกกําลังกายด้วยกิจกรรม
ทางกาย/กีฬาไทย/กีฬาสากลโดยคํานึงถึงกฎ กติกา มารยาท
3. มีเจตคติ และพฤติ กรรมลัก ษณะนิ สัยที พึงประสงค์ในการดู และเล่นกี ฬาตามกฎ กติกา มารยาทและ
ความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เ กียวกับ หลักการออกกําลังกาย หลักการเสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทางกาย หลักการปฐม
พยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และหลักการปฏิบัติตนในการดู และเล่นกีฬา
2. พัฒนาบุ คลิกภาพและสมรรถภาพตามหลักการและกระบวนการออกกําลังกาย
3. ปฏิบัติกิจกรรมกีฬาไทย/กีฬาสากลตามกฎ กติ กาและมารยาททีกําหนด
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4. คํานวณค่าดัชนีมวลกายตามหลักการและกระบวนการ
5. ปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี ยวกับ หลัก การและรู ปแบบการออกกํา ลัง กายด้ ว ยกิ จ กรรมทางกาย/กี ฬ าไทย/กี ฬ าสากล
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การคํานวณค่าดัชนีมวลกาย หลักการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย หลักการปฐม
พยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การมีนาํ ใจนักกีฬา วินัยและความซื อสัตย์ในการเป็ นนักกีฬา กฎกติ กาและ
มารยาทในการดู และเล่นกีฬา

20000-1604

พลศึ กษาเพือพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

0-2-1

(Physical Education for Specific Purposes)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับกฎ กติกา มารยาทในการดูและเล่นกีฬา หลักการเคลือนไหวร่ างกาย ออกกําลัง กาย
และเล่นกีฬาเฉพาะทาง
2. สามารถเคลือนไหวร่ างกาย ออกกําลังกายและเล่นกีฬาเฉพาะทางตามความสามารถของร่ างกาย และ
นําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลิกภาพ
3. มีเจตคติ และพฤติกรรมที พึงประสงค์ในการออกกําลังกายและเล่นกีฬ าเฉพาะทางเพือพัฒนากายภาพ
และบุคลิกภาพโดยคํานึงถึงกฎ กติ กา มารยาทและความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับกฎ กติ กา มารยาทในการดูและเล่นกีฬา หลักการเคลือนไหวร่ างกาย ออกกําลัง กาย
และเล่นกีฬาเฉพาะทาง
2. เคลือนไหวร่ างกายเพือพัฒนากล้ามเนือเฉพาะส่ วนบุคคล
3. เล่นกีฬาทีเหมาะสมกับสภาพร่ างกายตามหลักการและกระบวนการ
4. ออกกําลังกายเพือพัฒนาบุ คลิกภาพ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับกฎ กติ กา มารยาทในการดูและเล่นกีฬา หลักความปลอดภัยในการเล่นกีฬ าที เหมาะสมกับ
สภาพร่ างกาย การเคลือนไหวเบืองต้นของกีฬาเฉพาะทางแต่ ละชนิ ด การพัฒ นากล้ามเนื อตามลักษณะเฉพาะส่ วน
บุคคล และการออกกําลังกายในชีวิต ประจําวันเพือพัฒนาบุ คลิกภาพของตนเอง
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กลุ่มบูรณาการ
20000-1605

ทักษะสุ ขภาพ

1-2-2

(Health Skills)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการและกระบวนการพัฒนาสุ ขภาพ การป้ องกันและหลีกเลียงผลกระทบต่ อ
สุ ขภาพ
2. สามารถดูแลสุ ขภาพส่ วนบุคคลและเสริ มสร้างสภาวะความปลอดภัย
3. มีเจตคติ ทีดี ต่อการดําเนินชีวิตทีปลอดภัยและมีความมันคงทางจิตใจ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการและกระบวนการพัฒนาสุ ขภาพ การป้ องกันและหลีกเลียงผลกระทบต่ อ
สุ ขภาพ
2. สาธิตการดูแลสุ ขภาพส่ วนบุคคลตามหลักการและกระบวนการ
3. สาธิตการปฐมพยาบาลเบืองต้นตามหลักการและกระบวนการ
4. วางแผนการประพฤติปฏิบัติตนเพือเสริ มสร้างสภาวะความปลอดภัย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับความสัมพันธ์ของสุ ขภาพกับสิ งแวดล้อม โภชนาการกับสุ ขภาพ โรคติ ด ต่ อและ
โรคไม่ติดต่อ ผลกระทบจากปั ญหาสารเสพติ ดและกฎหมายที ควรรู ้ ภัยพิบัติ อุบัติ เหตุและกฎหมายที ควรรู้ การปฐม
พยาบาลเบืองต้น วิกฤติวยั รุ่นไทยกับปั ญหาทางเพศ ยาและสมุนไพรไทยในชี วติ ประจําวัน และสิ ทธิผบู ้ ริ โภค

20000-1606

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1-2-2

(Quality of Life Development)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับหลักการกระบวนการในการเสริ มสร้างทักษะสุ ขภาพ
2. สามารถเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายตามหลักการออกกําลังกาย
3. มีเจตคติทีดี มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ มีนาใจนั
ํ กกีฬา มีการดําเนินชีวิตที ปลอดภัยเข้มแข็ง มันคง

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับสุ ขภาพอนามัย หลักการและกระบวนการดู แลสุ ขภาพและเสริ ม สร้ างสมรรถภาพ
ทางกาย
2. ประพฤติปฏิบตั ิตนเพือพัฒนาสุ ขภาพและสร้างเสริ มสภาวะความปลอดภัย
3. ปฏิบัติกิจกรรมกีฬาไทย/กีฬาสากลตามกฎ กติ กา มารยาททีกําหนด
4. คํานวณค่าดัชนีมวลกายตามหลักการและกระบวนการ
5. สาธิตการปฐมพยาบาลเบืองต้นตามหลักการและกระบวนการ

55
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติเ กียวกับสุ ขภาพอนามัย ทักษะที จําเป็ นในการดํารงชี วิต การดู แลรั กษาสุ ขภาพกายและ
สุ ขภาพจิตของวัยรุ่ น สั มพัน ธภาพที ดี การดู แลสุ ขภาพเบื องต้นของผูส้ ู งอายุ โรคติ ด ต่ อและโรคไม่ติด ต่ อ ยาและ
สมุนไพรไทย สิ งเสพติดและกฎหมายทีควรรู ้ อุบตั ิเหตุและกฎหมายที ควรรู ้ หลักการและรู ปแบบ การออกกําลังกาย
ด้วยกิจกรรมทางกาย/กีฬ าไทย/กีฬาสากล การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การคํานวณค่าดัชนี ม วลกาย หลักการ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลักการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬ า กฎ กติ กา มารยาทในการดู และ
เล่นกีฬา
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