
หลกัสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

หมวดวชิาสามัญ / กลุมวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ 
 

1. วิชาสามัญท่ัวไป (ไมนอยกวา 18 หนวยกิต) 
 

 1.1 กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต) 
 

  วิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 2000-1101 จํานวน 2 หนวยกิต และเลือก
เรียนรายวิชาอืน่อีกไมนอยกวา 2 หนวยกิต รวมไมนอยกวา 4 หนวยกิต 

2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 2 (2) 
2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 2 (2) 
2000-1103 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 2 (2) 
2000-1104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 (2) 
2000-1105 โครงงานภาษาไทย 2 (2) 
2000-1106 ศิลปะการพูด 2 (2) 

  วิชาภาษาอังกฤษ (4 หนวยกิต) 
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 1 2 (2) 
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 2 2 (2) 

 

 1.2 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 4 หนวยกติ) ใหเรียนรายวิชา 2000-1301 จํานวน 2 หนวยกิต และ
เลือกเรยีนรายวชิาอื่นอีกไมนอยกวา 2 หนวยกติ รวมไมนอยกวา 4 หนวยกิต 

2000-1301 วิถีธรรมวถิีไทย 2 (2) 
2000-1302 ภูมิเศรษฐศาสตร 2 (2) 
2000-1303 การดํารงชาติไทย 2 (2) 
2000-1304 โครงงานชุมชนสําคัญ 2 (2) 
2000-1305 คติไทยศึกษา 2 (2) 
2000-1306 ภูมิศาสตรกายภาพเพื่อชีวิต 2 (2) 
2000-1307 เหตุการณปจจบัุน 2 (2) 
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 1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (4 หนวยกิต) 
 

วิชาวิทยาศาสตร (2 หนวยกิต) 
2000-1401 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 (3) 
วิชาคณิตศาสตร (2 หนวยกิต) 
2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต 1 2 (2) 

 
 1.4 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)   
  ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมพลศึกษา ไมนอยกวา 1 หนวยกิต และเลือกรายวิชาในกลุมสุขศึกษาอีก
ไมนอยกวา 1 หนวยกิต รวมไมนอยกวา 2 หนวยกิต หรือ เลือกเรยีนรายวชิาในกลุมบูรณาการพลศึกษาและสุข
ศึกษา ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 

 

  วิชาพลศึกษา  
2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 1 (2) 
2000-1605 การออกกําลงักายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน 1 (2) 
2000-1606 การปองกันตนเองจากภยัสังคม 1 (2) 
2000-1607 พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง 1 (2) 

  วิชาสุขศึกษา 
2000-1602 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต 1 (1) 
2000-1608 พัฒนาการและทักษะในการดําเนินชีวิต 1 (1) 
2000-1609 สุขภาพกับการทํางาน 1 (1) 
2000-1610 ความปลอดภัยในโรงงาน 1 (1) 
2000-1611 ความปลอดภัยในงานเกษตร 1 (1) 
2000-1612 เพศศึกษา 1 (2) 

  วิชาบูรณาการพลศึกษาและสุขศึกษา  
2000-1603 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (3) 
2000-1604 การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข 2 (3) 

 
2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 - 10 หนวยกิต) 

 

 2.1 กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)  
  วิชาภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต) ใหเลือกเรยีนจากรายวิชาตอไปนี้ 

2000-1220 ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารในงานอาชีพ 1 (2) 
2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 1 (2) 
2000-1222 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 1 (2) 
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2000-1223 ภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม 1 (2) 
2000-1224 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2) 
2000-1225 ภาษาอังกฤษอตุสาหกรรมการทองเที่ยว 1 (2) 
2000-1226 ภาษาอังกฤษศิลปกรรม 1 (2) 
2000-1227 ภาษาอังกฤษเพือ่งานคหกรรม 1 (2) 
2000-1228 ภาษาอังกฤษเพือ่การเกษตร 1 (2) 
2000-1229 ภาษาอังกฤษเพือ่การประมง 1 (2) 
2000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร 1 (2) 
2000-1231 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการประมง 1 (2) 
2000-1232 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 (2) 
2000-1233 ภาษาอังกฤษอนิเตอรเน็ต 1 (2) 
2000-1234 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
2000-1235 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
2000-1236 การศึกษาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
2000-1237 ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ 1 (2) 
2000-1238 ภาษาอังกฤษอาหารและโภชนาการ 1 (2) 
2000-1239 ภาษาอังกฤษเพือ่การออกแบบตัดเยบ็เสื้อผา 1 (2) 
2000-1240 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานชาง 1 (2) 
2000-1241 การเขียนจดหมายโตตอบ 1 (2) 
2000-1242 ภาษาอังกฤษเพือ่งานพาณิชยศิลป 1 (2) 
2000-1243 ภาษาอังกฤษเพือ่งานวิจิตรศิลป 1 (2) 
2000-1244 ภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ 1 (2) 
2000-1245 การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 (2) 
2000-1246 ภาษาอังกฤษเพือ่งานเครื่องประดับอัญมณี 1 (2) 
2000-1247 ภาษาอังกฤษเพือ่งานเครื่องเคลอืบดินเผา 1 (2) 
2000-1248 ภาษาอังกฤษเพือ่งานหัตถกรรม 1 (2) 
2000-1249 ภาษาอังกฤษเพือ่งานเครื่องหนงั 1 (2) 
2000-1250 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 1 (2) 
2000-1251 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 1 (2) 
2000-1252 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 1 1 (2) 
2000-1253 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 2 1 (2) 
2000-1254 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 1 (2) 
2000-1255 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2 1 (2) 
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2000-1256 ภาษาเยอรมันพืน้ฐาน 1 1 (2) 
2000-1257 ภาษาเยอรมันพืน้ฐาน 2 1 (2) 
2000-1258  ภาษาอังกฤษเพือ่อาชีพเสริมสวย 2 (2) 
 

 2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)   
  วิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรยีนจากรายวิชาตอไปนี้  

2000-1420 วิทยาศาสตรอุตสาหกรรม 2 (3) 
2000-1421 วิทยาศาสตรประยุกต 2 (3) 
2000-1422 วิทยาศาสตรเกษตร 2 (3) 
2000-1423 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 2 (3) 
2000-1424 โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*) 
2000-1425 ชีวเคมี 2 (3) 
2000-1426 เคมีพื้นฐาน 2 (3) 
2000-1427 ฟสิกสพื้นฐาน 1 2 (3) 
2000-1428 ฟสิกสพื้นฐาน 2 2 (3) 
2000-1429 ฟสิกสพื้นฐาน 3 2 (3) 
2000-1430 ชีววิทยาพื้นฐาน 2 (3) 
 

  วิชาคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา 2 – 4  หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 
2000-1520 คณิตศาสตรประยุกต 2 2 (2) 
2000-1521 คณิตศาสตรประยุกต 3 2 (2) 
2000-1522 คณิตศาสตรประยุกต 4 2 (2) 
2000-1523 คณิตศาสตรประยุกต 5 2 (2) 
2000-1524 คณิตศาสตรประยุกต 6 2 (2) 
2000-1525 คณิตศาสตรประยุกต 7 2 (2) 
2000-1526 คณิตศาสตรประยุกต 8 2 (2) 
2000-1527 คณิตศาสตรประยุกต 9 2 (2) 



 

หมวดวิชาสามัญ 

~ 5 ~ 

จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา 
 
2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 2 (2) 
  (Thai for the Workplace 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจธรรมชาติ  พลงัของภาษา  และภูมิปญญาทางภาษาไทย 
2. เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญ และประสิทธิภาพของการใชทักษะภาษาไทยใน

การสื่อสาร 
3. เพื่อใหใชทักษะทางภาษาไทยในการแสวงหาความรู เพือ่นําไปใชในการพฒันาตนเอง และงาน

อาชีพ 
4. นําความรู ขอคิดท่ีไดจากการศึกษาวรรณคดี  วรรณกรรม และภูมิปญญาทางภาษาไทยไปใชใน

การดํารงชีวิตและงานอาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายธรรมชาติ พลังของภาษา  และภูมิปญญาทางภาษาไทยได 
2. สรุปความสําคัญ และประสิทธิภาพของการเขียน การอาน การฟง การดู และการพูดได 
3. นําทักษะภาษาไทยไปใชในการสื่อสารไดถูกตองเหมาะสม และมีมารยาท 
4. นําความรู ขอคิดท่ีไดจากการศึกษาวรรณคดี วรรณกรรม และภูมิปญญาทางภาษาไทยไปใชใน

การดํารงชีวิตและงานอาชีพ 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับธรรมชาติและพลังของภาษาไทย ภูมิปญญาทางภาษาไทย ความสําคัญ
และประสิทธิภาพการเขียน ในการอาน การฟง การดู และการพูด การวิเคราะห สังเคราะห วิจารณสารใน
รูปแบบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับงานอาชีพการเขียนเรียงความ ยอความ อธิบายความ ช้ีแจงรายงานการปฏิบัติงาน 
จดหมายที่จําเปนตองานอาชีพ การกรอกแบบฟอรม การพูดแสดงความคิดเห็น พูดสาธิต การศึกษาวรรณคดี 
วรรณกรรมพื้นบานที่สงเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม และประยุกตใช 
 
2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 2 (2) 
  (Thai for the Workplace 2) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการเรียบเรียงถอยคําในการสื่อสารไดถูกตอง 
2. เพื่อใหใชภาษาไทยเปนเครื่องมือในการสื่อสารอยางมีประสทิธิภาพ 
3. เพื่อใหเห็นคุณคาและความงามของภาษาไทย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนประโยคเพื่อสื่อสารไดตรงตามความตองการในโอกาสตาง ๆ 
2. ใชวิจารณญาณในการเลือกถอยคําสํานวนโวหารในการรับสารและสงสาร 
3. ประเมินคุณคา วรรณคดี และวรรณกรรม ท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และนําไปใชในชีวิตและงาน

อาชีพ 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและฝกทักษะ การใชประโยคตามเจตนาของการสื่อสาร การวิเคราะห สังเคราะห วิจารณ 
ประเมินคาสิ่งท่ีไดจากการอาน การฟง และการดู การเขียนแสดงทรรศนะ การเขียนบันทึกท่ีจําเปนในงาน
อาชีพ การเขียนโนมนาวใจ การเขียนบทประพันธท่ีเกี่ยวของกับงานอาชีพ การพูดในที่ประชุมชน และในงาน
ของสังคม การศึกษาวรรณคดี และวรรณกรรมที่เสริมสราง และสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
 
2000-1103 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 2 (2) 
  (Thai for the Workplace 3) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในการใชถอยคํา สํานวน โวหาร สุภาษิต คําพังเพยที่เหมาะกับการ
สื่อสาร 

2. เพื่อใหเลือกใชถอยคํา สํานวนในการเขียนสารประเภทตาง ๆ ไดเหมาะสมตามความตองการ 
3. เพื่อใหอางองิขอมูล สารสนเทศในงานเขียนไดถูกตอง 
4. เพื่อใหเห็นคุณคาความงดงามของภาษาไทย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ระบุความหมาย วิธีการใชถอยคํา สํานวน สุภาษิต คําพังเพยได 
2. เลือกใชถอยคํา สํานวน ในการเขียนสารประเภทตาง ๆ ไดถูกตองตามความตองการ 
3. เขียนแหลงท่ีมาของขอมูลและสารสนเทศที่นํามาอางอิงในงานเขียนไดถูกตอง 
4. สรุปขอคิดท่ีไดจากการอานวรรณคดี วรรณกรรมพื้นบานที่สงเสริมความรกัชาติ ศาสน  กษัตริย  

และนําไปใชประโยชนได 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและฝกทักษะ การใชถอยคํา สํานวนโวหาร สุภาษิต คําพังเพยในการสื่อสาร การใชภาษากับ
วัฒนธรรมไทย การเขียนเชิงสรางสรรค การเขียนโครงการ การเขียนรายงานเชิงวิชาการ การอางอิงขอมูล
สารสนเทศ การพูดท่ีสรางสรรคในงานอาชีพ การอานวรรณคดี วรรณกรรม ท่ีเสริมสรางความรักชาติ ศาสน 
กษัตริย 
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2000-1104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 (2) 
  (Thai for Communication) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะการใชภาษาไทย ในการสื่อสารถกูตองเหมาะสมกับกาลเทศะ  บุคคล  
และโอกาส 

2. เพื่อใหนําความรูและทักษะทางภาษาไทย ไปใชสื่อสารในชีวิตประจําวันและในอาชีพอยาง
สัมฤทธิ์ผล 

3. เพื่อใหเห็นคุณคาความงดงามของภาษาไทย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายหลักเกณฑการใชภาษาในการสื่อสารตามสถานการณไดตาง ๆ ได 
2. ใชภาษาไทยในการสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. วิเคราะห  วิจารณ และประเมินคาของสิ่งท่ีไดจากการฟง  การดู การอานได 
4. ใชภาษาไทยเขียนเชิงวิชาการ เขียนโนมนาวใจได 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและฝกทักษะการใชวัจนภาษาและอวัจนะภาษาในการสื่อสารอยางถุกตองเหมาะสมตาม
กาลเทศะ บุคคลและโอกาส การวิเคราะห วิจารณ และประเมินคาสิ่งท่ีไดจากการฟง การดู การอาน การสรุป
ความ การขยายความ ศิลปะการใชภาษาเพื่อโนมนาวใจ การแสดงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางสรางสรรค 
การเขียนรายงาน การเขียนโครงการ 
 
2000-1105 โครงงานภาษาไทย 2 (2) 
  (Thai Project Work) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเรื่องโครงงาน 
2. เพื่อใหจัดทําโครงงานภาษาไทยได 
3. เพื่อสงเสริมใหมีนิสัยรักการอานและการสืบคน 
4. เพื่อใหเห็นคุณคาของภาษาไทย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายข้ันตอนการจัดทําโครงงานภาษาไทยได 
2. นําเสนอผลงานที่เกิดจากการทําโครงงานภาษาไทยได 
3. นําสิ่งท่ีไดรับจากการจัดทําโครงงานไปใชประโยชนในชีวิตได 
4. ใชกระบวนการจัดทําโครงงานไปประยุกตใชในการแกปญหาได 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ รูปแบบและกระบวนการจัดทําโครงงาน  วิธีการ
ประเมินและเกณฑการประเมิน การทําโครงงานภาษาไทย 
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2000-1106 ศิลปะการพูด 2 (2) 
  (Speech Art) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจในหลักการพูด  ศิลปะในการพูด 
2. เพื่อใหการพูดในโอกาสตาง ๆ มีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อใหเห็นคุณคาและความสําคัญของการพูด 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สรุปหลักการพดู และศิลปะการพูดตามที่ตองการได 
2. พูดในโอกาสตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการพูด และใชการพูดเปนเครื่องมอืในการสือ่สารไดสัมฤทธิ์ผล 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและฝกทักษะหลักการพูดและวิธีการพูด ศิลปะในการพูด การพูดสัมภาษณ การกลาวสุนทร
พจน การกลาวปราศรัย การอภิปราย การพูดโนมนาวใจ การทําหนาท่ีพิธีกรและโฆษก การพูดในโอกาสตาง ๆ 
ของสังคม และในงานอาชีพ 
 
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2 (2) 

(English for Communication 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ  
2. เพื่อใหเขาใจวัฒนธรรม สังคมตามบริบทที่พบ 
3. เพื่อใชกลยุทธในการเรียนเพือ่พัฒนาทักษะทางภาษา 
4. เพื่อเห็นประโยชนของการรูภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูและเขาสูสังคม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ พูดและเขียนแนะนําตนเอง สมาชิกในครอบครัว เพื่อน 

สถานศึกษา  ฯลฯ 
2. กลาวและตอบรับการทักทาย การกลาวลา ขอบคุณ และขอโทษ พูดแทรก พูดเพื่อขอความ

กระจาง  และขอใหพูดซ้ํา  เลือกใชศัพท สํานวน เลือกใชภาษาทาทางที่เหมาะสมกับบุคคลและ
กาลเทศะ 

3. บอกใจความสําคัญ และรายละเอียดของเรื่องท่ีฟงและอาน จากสื่อแระเภทตาง ๆ โดยใชกลยุทธ
ในการฟงและอานที่เหมาะสมกับบริบท 

4. บูรณาการการเรียนรูในชั้นเรียนกับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียน โดยมีหลักฐานการเรียน 
บันทึกการเรียนรู การประเมินผลตนเอง 
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คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน เขียน เรื่องราวเนื้อหา  สนทนาเรื่องเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน    การ

แนะนําตนเอง ครอบครัว การถามและการใหขอมูลบุคคล วัน เวลา เหตุการณในอดีต ปจจุบัน เสนอใหความ
ชวยเหลอื การตอบรับ-ปฏิเสธ การพูดแทรกอยางสุภาพ การใชภาษาและทาทางสื่อสารไดอยางถูกตองตาม
มารยาทสังคมเหมาะสมกับกาลเทศะ ศึกษาความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาองักฤษ และภาษาไทย 
การใช คํา การอาน สัญลักษณ แผนที่ ฯลฯ ถายโอนขอมลูจากเรื่องที่อานและฟง เขาใจเกี่ยวกับวันสําคัญและ
ประเพณีของเจาของภาษา การวางแผนการเรยีนโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษา  

 
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2 (2) 
   (English for Communication 2) 
   เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 1 มากอน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียน  ตอเนื่องจากภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
2. เพื่อใชกลยุทธในการเรียนเพือ่พัฒนาทักษะทางภาษา 
3. เพื่อเห็นประโยชนของการรูภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูและเขาสูสังคม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง  ๆ โดยเลือกใชภาษาทาทางที่เหมาะสมกับบุคคลและ

กาลเทศะ 
2. ใชภาษาเพื่อใหคําแนะนํา  ขอและใหขอมูล บรรยาย เปรียบเทียบ   บรรยายเหตุการณ  บุคคล 

สิ่งของ  และสัญลักษณ ดวยประโยคหรอืขอความสั้น ๆ  
3. ถาม-ตอบ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลโดยใชคําถามประเภทตาง ๆ  
4. ใชกลยุทธในการฟงและอานที่เหมาะสมกับบริบทเพื่อความเขาใจ 
5. บูรณาการการเรียนรูในชั้นเรียนกับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียน โดยมีหลักฐานการเรียน 

บันทึกการเรียนรู การประเมินผลความกาวหนาของตนเอง 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษา ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน เขียน เรื่องราว เหตุการณสําคัญตาง ๆ เหตุการณในอดีต อนาคต การ
ใช คําสํานวน วลีในการสนทนาในชีวิตประจําวันและการทํางาน  การบรรยายบุคคล  สิ่งของ   สถานที่ สุขภาพ 
การบอกทิศทาง อานสื่อสิ่งพมิพ  ขาว  เรื่องท่ัวไป ประเภทตาง ๆ เขาใจ ความเหมือนและความแตกตาง
ระหวางภาษาองักฤษ และภาษาไทย การใชภาษและทาทางไดถูกตองตามมารยาทสังคมเหมาะสมกับกาลเทศะ 
ถายโอนขอมลูจากเรื่องท่ีอาน และฟง เขาใจเกี่ยวกับวันสําคัญ และประเพณีของเจาของภาษา วางแผนการเรียน
โดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษา 
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2000-1220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1 (2) 
(English for Communication in the Workplace) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจชื่ออาชีพ ลักษณะงาน สถานที่ทํางานในอาชีพตาง ๆ และสํานวน

ภาษาที่ใชในที่ทํางาน 
2. เพื่อใหมีความเขาใจการอานสัญลักษณ แผนภาพ แผนภูมิ ปายประกาศตาง ๆ และคูมือ และการ

ฟงคําแนะนําในการปฏิบัติงาน 
3. เพื่อใหรูจัดวิธีการแสดงหาความรูโดยใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
4. เพื่อใหเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูและอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาเกี่ยวกับสถานการณตาง ๆ ในที่ทํางานบอกเลาเกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ ลักษณะงานและ

สถานที่ทํางาน 
2. เขียนใบลาหยุดดวยเหตุผลตาง ๆ กรอกแบบฟอรม หรือ เอกสารทางธุรกิจ  
3. ตีความและถายโอน  สัญลักษณ  เครื่องหมาย   แผนภาพ  แผนภูมิ เปนคํา หรือประโยค 
4. อาน และ ปฏิบัติตามคําสั่ง   คูมือ คําแนะนํา   อานโฆษณา  ฉลาก ปายเตือน   ปายประกาศที่พบ

ในที่การทํางานตาง ๆ 
5. อานประกาศรับสมัครงาน กรอกใบสมัครงาน และเขียนประวัติยอ 
6. เลือกใชสื่อและเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจภาษาตามความจําเปนและ

ความสนใจ 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา ฝกปฏิบัติ การใชภาษาอังกฤษในการทํางาน ลักษณะงาน และสถานที่ทํางาน การตอนรับ การ
นัดหมาย การรับโทรศัพท การใหและขอมูล นําเสนอ รายงานสั้น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับอาชีพ อานโฆษณาสินคา 
บริการ ประกาศรับสมัครงาน แผนภูมิ คูมือ ฉลาก ประกาศ ตาราง การกรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ ใบ
สมัคร ประวัติยอ การศึกษา ประสบการณ/อาชีพ ในการสัมภาษณงาน โดยใชภาษา ทาทาง ในการสื่อสารได
เหมาะสมตามมารยาทสังคม และกาลเทศะ วางแผนการเรียนแสวงหาวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับตนเองโดยใช
สื่อและเทคโนโลยี จากศูนยการเรียนรูในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
 
2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 1 (2) 
  (English Conversation 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจภาษาที่ใชระหวางภาษาในการสนทนาในชีวิตประจําวันและในงาน
อาชีพ 

2. เพื่อพัฒนาการใช  สํานวนภาษาและทาทางในการสื่อสารที่เหมาะสมกับบุคคล 
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3. เพื่อใหมีเขาใจดานวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกตางของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
นําไปใชอยางถูกตองเหมาะสมกับบุคล และกาลเทศะ 

4. เพื่อใหเห็นคุณคาของการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในชีวิตประจํา   
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาโตตอบเรื่องในชีวิตประจําวันและการทํางาน โดยใชบทบาทสมมุติ หรือสถานการณ
จําลอง 

2. บอกใจความสําคัญ และรายละเอียดจากเรือ่งท่ีฟง และอาน 
3. บรรยาย นําเสนอเรือ่งราวที่สนใจ หรือเรือ่งทางวชิาชีพท่ีเหมาะสมกับระดับ 
4. เปรียบเทียบการใชถอยคํา สํานวนของภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 
5. กําหนดแผนการเรียนและเลอืกกลยุทธในการเรียนที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนา

ภาษาอังกฤษ โดยใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา และฝกปฏิบัติ การฟง พูด เรื่องราวเกี่ยวกับชิวตประจําวันและเนื้อหาที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ 
หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณสําคัญตาง ๆ เหตุการณในอดีต ปจจุบัน การแสดงความคิดเห็น เขาใจน้ําเสียง 
ความรูสึกของผูพูด ใชภาษาและทาทาง ไดถูกตองตามมารยาทสังคม เหมาะสมกับกาลเทศะ ภาษาที่เกี่ยวของ
กับอาชีพ ศึกษาความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษ และภาษาไทย การใชคํา สํานวน วลี ถาย
โอนขอมูลจากเรื่องท่ีอาน และฟง วางแผนการเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูใน
สถานศึกษา 
 
2000-1222 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 1 (2) 
 (English Conversation 2) 
 เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ 1 มากอน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ตอเนื่องจากการสนทนาภาษาอังกฤษ  
2. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ   ท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันและงานในอาชีพ  
2. ใชภาษาและทาทางที่เหมาะสมตามมารยาทสังคมเพื่อความเขาใจที่ดีในการสื่อสาร 
3. บอกใจความสําคัญ รายละเอียด เหตุผล จากเรื่องท่ีฟง หรือ อาน 
4. บรรยายภาพ สญัลักษณ แผนภูมิ แผนที่ โดยถายโอนความหมายเปนประโยค หรือขอความสั้น ๆ  
5. กําหนดแผนการเรียนและเลอืกกลยุทธในการเรียนที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนา

ภาษาอังกฤษ โดยใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
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คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน เขียน เรื่องราวท่ัวไป สนทนาที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน และเรื่อง
เนื้อหาดานอาชีพ ตอเนื่องจากสนทนาภาษาอังกฤษ 1 การบรรยาย การเปรียบเทียบ ใชภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารเพื่อการทํางาน เขาใจน้ําเสียง ความรูสึกของผูพูด ใชภาษาและทาทางไดถูกตองตามมารยาทสังคม 
เหมาะสมกับกาลเทศะ ศึกษาความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษ และภาษาไทย การใชคํา 
สํานวน วลี ถายโอนขอมูลจากเรื่องท่ีอาน และฟง วางแผนการเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการ
เรียนรูในสถานศึกษา 
 
2000-1223 ภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม 1 (2) 
 (English for Industrial Trades) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพท และสํานวนพื้นฐานที่ใชในการปฏิบัติงานทางดานวิชาชีพ
ชางอุตสาหกรรม 

2. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ วัฒนธรรมของเจาของภาษา    ตลอดจนสํานวนภาษาและทาทางใน
การสื่อสารที่เหมาะสม 

3. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ ในขบวนการเรียนรูแบบพึ่งพาตนเองโดยการเลือกใชสื่อ และ
เทคโนโลยีตามความถนัดและสนใจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบาย บรรยาย ใหขอมูล สัดสวน ขนาด รูปทรง เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ คุณลักษณะเฉพาะโดย

ใชคําศัพทเทคนิคพื้นฐานหรือประโยคสั้น ๆ  
2. อานและปฏิบัติตามวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติคูมือ ปายเตือนภัย และคําแนะนําความปลอดภัยใน

โรงฝกงาน 
3. สนทนาเพื่อขอหรือใหขอมูล คําแนะนํา การใหบริการ และขั้นตอนการปฏิบัติ โดยใชภาษา  และ

ทาทางที่เหมาะสม 
4. วางแผนการเรยีน เก็บบันทึกหลักฐานการเรยีน และประเมินผลการเรยีนรูดวยตนเอง จากการ

เลือกใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูหรอืแหลงสื่อนอกสถานศึกษา 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเนื้อหาสาระที่เห็นพื้นฐานทางชางอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ สัดสวน 
ขนาด รูปทรง ช่ือวัสดุอุปกรณ เครื่องมือในการทํางาน คุณลักษณะเฉพาะ ของเครื่องมอื เครื่องหมาย ปายเตือน
ภัย (Warning Signs) ความปลอดภยัในโรงฝกงาน (Workshop Safety) คูมือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานชาง สาธิต
วิธีการ ช้ันตอนการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานสั้น ๆ  (Job report) การรบังาน (Job work Order) การกรอก
แบบฟอรมตาง ๆ ศึกษาความหมายของคําและศัพทเทคนิคพื้นฐาน การบรรยายลักษณะงาน การแนะนํา ให
ขอมูลและการใหบริการ ฯลฯ ใชภาษาที่ใชในการปฏิบัติงาน สนทนาเรื่องเกีย่วกับอาชีพชางอุตสาหกรรม การ
วางแผนการเรยีนโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  
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2000-1224 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2) 
 (Business English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจคําศัพท พื้นฐานทางธุรกิจ 
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการอานเอกสารทางธุรกิจ 
3. เพื่อใหมีความรูความเขาใจการฟง พูดในสถานการณตาง ๆ ในที่ทํางานที่เหมาะสมกับวัฒนธรรม

สังคม 
4. เพื่อใหเห็นประโยชนจากการใชภาษาอังกฤษที่นําไปใชในงานธุรกิจตาง ๆ 
5. เพื่อใหวางแผนและจัดการเรียนรูดวยตนเอง โดยเลอืกกลยทุธการเรียน แหลงการเรียนรูสื่อและ

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกจําแนกความหมายของคําศัพททางธุรกิจ ท่ีพบในเรื่องท่ีฟงหรอือาน และนําคําศัพท  สํานวน
ภาษาตาง ๆ ท่ีใชในบริบททางธุรกิจ 

2. ถายโอนและสรุปขอมูลจากเรือ่งท่ีฟง หรอื อาน  
3. ถายโอนและบรรยาย แผนภูมิ กราฟ ตาราง ฯลฯ เปนประโยคและ/หรอืขอความสั้น ๆ 
4. สนทนาสถานการณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการติดตอในสํานักงาน และการสมัครงาน โดยใช

สํานวนทางภาษาและมารยาทสังคมที่เหมาะสม 
5. กําหนดแผนการเรียนรูไดดวยตนเอง และปฏิบัติงานตามแผน โดยเลือกใชกลยุทธในการเรียน 

แหลงการเรยีนรู สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมทั้งในและนอกสถานศึกษา 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา ปฏิบัติ ทักษะการฟง พูด อาน เขียน เนื้อหา/เอกสารทางธุรกิจ แผนพับ คูมือ ศึกษาความหมาย
ของคําและศัพทเทคนิคพื้นฐานทางธุรกิจ งานสํานักงาน การตอนรับ การนัดหมาย การสนทนาทางโทรศัพท 
การใหบริหาร การซื้อ–ขาย จดหมายเชิญ จดหมายทางธุรกิจ การสอบถาม การสั่งซื้อ การสมัครงาน การกรอก
แบบฟอรมประเภทตาง ๆ การใชภาษาในการขอและใหขอมูล การใหบริการ การใชภาษาและทาทางในการ
สื่อสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา คนควาเรื่องราวอาชีพจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
การวางแผนการเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษา  และนอกสถานศึกษา  
 
2000-1225 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการทองเทีย่ว 1 (2) 
 (English for the Tourism Industry) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจคําศัพทเทคนิคพื้นฐานของการทองเที่ยว 
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจการอาน เนื้อหาทางธุรกิจการทองเท่ียวในชุมชน 
3. เพื่อใหมีความรูความเขาใจการฟง–การพูด ตามสถานการณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ   ทองเที่ยว 
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4. เพื่อใหวางแผนและจัดการเรียนรูดวยตนเองโดยใชกลยุทธในการเรียนที่เหมาะสมจากศูนยการ
เรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษา  

5. เพื่อถายทอดประสบการณ ท่ีไดรับจากการคนควาเนื้อหาสาระดานการทองเที่ยวเปนภาษาอังกฤษ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกความหมายของคําและศัพทเทคนิคดานการทองเที่ยวเปนภาษาอังกฤษ 
2. ถายโอนและสรุปขอมูลหรอืเรื่องราวท่ีเกี่ยวของกับการทองเที่ยว แผนที่ รายการทองเที่ยว 
3. นําเสนอ รายงาน เรื่องเกี่ยวกับแหลงทองท่ีในชุมนุม หรือสถานที่ท่ีมีช่ือเสียงท้ังในและ

ตางประเทศ 
4. สนทนาเพื่อขอและใหขอมูลเกี่ยวกับเรื่องราวดานการบริการทองเที่ยวในชุมชน โดยใชภาษาตาม

มารยาทสังคม 
5. ประเมินความกาวหนาการเรียนภาษาอังกฤษทองเที่ยวของตน บอกจุดเดน จุดดอย โดย

เปรียบเทียบกับเปาหมายที่ต้ังไว 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษา ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน เขียน เนื้อหาเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในประเทศไทยและตางประเทศ 
บริการทองเที่ยว การโรงแรม การตอนรับ การจองหองพกั ศึกษาความหมายของคําและศัพทเทคนิคพื้นฐาน
ทางการทองเที่ยว การใชภาษาในการขอและใหขอมูล การใหบริการ การแสดงความ      คิดเห็น โดยใชภาษา
และทาทางในการสื่อสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรม ประเพณีของเจาของภาษา คนควาเรื่องราวเกี่ยวสถานที่
ทองเที่ยว การใหบริการของโรงแรมจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย     การวางแผนการเรียนโดยใชสื่อ
เทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรู ในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา 

 
2000-1226 ภาษาอังกฤษศิลปกรรม 1 (2) 
 (English for Arts) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเจาใจ คําศัพทพื้นฐานทั่วไปในงานศิลปะประเภทตาง ๆ  
2. เพื่อใหมี ความเขาใจการอานเนื้อหา – เอกสาร คูมืองานศิลปะประเภทตาง ๆ 
3. เพื่อใหมีความเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา – บริการ งานศิลปะประเภทตาง ๆ 
4. เพื่อใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษที่มีตองานศิลปะแขนงตาง  ๆ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอก จําแนก คําศัพทท่ีเกี่ยวของกับประเภทของงานศิลปะ 
2. สรุปขอมูลจากเรื่องท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานที่เหมาะสมตามบริบท 
3. สอบถามและใหขอมูลสินคาเกี่ยวกับสินคา และลักษณะของศิลปะ 
4. รวบรวมคําศัพท  รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานศิลปะสาขาตาง ๆ  
5. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับงานศิลปะสาขาตาง ๆ จากสื่อ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย   
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คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติ การอาน เขียน เนื้อหา สาระทางดานศิลปะ ศึกษาความหมายของคําและ
ศัพทเทคนิคพื้นฐาน สี ขนาด สัดสวน ประเภทของงานศิลปะ คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ ใชภาษาสาธิต
วิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานศิลปะ คําบรรยายภาพ จิตรกร ลักษณะของงานใชภาษาในการแสดงความคิดเห็น 
ความรูสึก การเสนอ/ใหขอมูลและบริการ การสมัครงาน นําเสนอเรือ่งราวกจิกรรมงานศิลปะ โดยใชภาษาและ
ทาทางในการสื่อสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา สนทนาเรื่องเกี่ยวกับงานศิลปะ คนควา
เรื่องราวอาชีพจากแหลงการเรียนรู การวางแผนการเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยี ท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูใน
สถานศึกษา และนอกสถานศึกษา เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับ วนัสําคัญ ประเพณี ตามความสนใจ 
 
2000-1227 ภาษาอังกฤษเพื่องานคหกรรม 1 (2) 
 (English for Home Economics) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจภาษาอังกฤษที่ใชในงานคหกรรมเบื้องตน 
2. เพื่อฝกทักษะ การ ฟง พูด อาน เขียน  เรื่องราวดานคหกรรม 
3. เพื่อใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับงานคหกรรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความหมายของคํา และศัพทเทคนิคดานคหกรรม 
2. ปฏิบัติตามคําสั่ง  คําช้ีแจง  คําแนะนํา เกี่ยวกับโภชนาการ  คูมือการใช  คูมือการประดิษฐ 
3. บรรยายภาพ สญัลักษณ  ตาราง แผนภาพ เปนคํา  ประโยค หรือขอความสัน้ ๆ  
4. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆเพื่อแสดงความตองการ ตอบรับ หรือปฏิเสธการใหบริการ

โดยใชสํานวนทางภาษาที่เหมาะสมตามมารยามสังคม 
5. สืบคนขอมูล  หาคําศัพท  เรื่องเกี่ยวกับงานคหกรรมจากแหลงสื่อ ท่ีหลากหลาย 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา  ปฏิบัติ  การฟง พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ สนทนาเรื่องเกี่ยวกับงานคหกรรม แสดงความ
คิดเห็น แนะนําการเจรจาตอรอง แสดงความตองการของตน การเสนอ/ใหขอมูลและบริการงานจาง ใชภาษา
และทาทางในการสื่อสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมของ ศึกษาความหมายของคําและศัพทเทคนิค คนควา
เรื่องราวอาชีพจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลายสื่ออิเล็กทรอนิกส  วางแผนการเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ีมี
อยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา แสดงหลักฐาน   ประเมินผลความกาวหนาการศึกษา
คนควาดวยตนเอง 
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2000-1228 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร 1 (2) 
 (English for Agriculture) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหรูและเขาใจคําศัพทพื้นฐาน และสํานวนภาษาที่ท่ีใชในการเกษตร 
2. เพื่อใหใชสํานวนภาษาและมารยาททางสังคมท่ีเหมาะสมในการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องเกษตรและ

ในงานอาชีพเกษตร 
3. เพื่อใหเห็นประโยชนของภาษอังกฤษที่นําไปใชในวิชาชีพเกษตร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหและบอกความหมายของคําศัพทท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีในงานเกษตร ท่ีพบในเรื่องท่ี

ฟงหรอือาน และนําคําศัพทและสํานวนภาษาตาง ๆ ไปใชในบริบททางการเกษตร 
2. ถายโอนและบรรยาย แผนภูมิ กราฟ ตาราง ฯลฯ เปนประโยค และ/หรือ ขอความสั้น ๆ 
3. สนทนาเรื่องทางการเกษตรและงานอาชีพเกษตร โดยใชสํานวนภาษาตามมารยาททางสังคมที่

เหมาะสม 
4. กําหนดแผนการเรียนรูดวยตนเอง และปฏิบัติตามแผนโดยใชกลยุทธการเรียน และเลือกใชสื่อ

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม จากแหลงการเรยีนรูและทั้งในและนอกสถานศึกษา 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเนื้อหาสาระทางการเกษตรจากสื่อประเภทตาง ๆ หรือจากแผนพับ ฉลาก 
แผนปลิว โฆษณา คูมือ คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมอื สาธิตวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการเกษตร 
ศึกษาความหมายของคําและศัพทเทคนิคพื้นฐานดาน พืช สัตว เครื่องมอืทางการเกษตร สภาพอากาศ ใชภาษา
ในการแสดงความคิดเห็น การเจรจาตอรอง แสดงความตองการของตน การเสนอ /ใหขอมูลและบริการ 
นําเสนอกิจกรรมเรื่องราวกิจกรรมบริการสินคาเกษตรในฤดูกาลตาง ๆ หรือ การบริการในทองถิ่น โดยใชภาษา
และทาทางในการสื่อสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา สนทนาเรื่องเกีย่วกับอาชีพเกษตร 
คนควาเรื่องราวอาชีพการเกษตรจากแหลงการเรียนรู พจนานุกรม และหนังสืออางอิงอื่น ๆ วางแผนการเรียน
โดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
 
2000-1229 ภาษาอังกฤษเพื่อการประมง 1 (2) 
 (English for Fishery Industry) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหรูและเขาใจคําศัพทพื้นฐาน และสํานวนภาษาที่ท่ีใชในการประมง 
2. เพื่อใหใชสํานวนภาษาและมารยาททางสังคมท่ีเหมาะสมในการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องประมงและ

ในงานอาชีพประมง 
3. เพื่อใหเห็นประโยชนของภาษอังกฤษที่นําไปใชในวิชาชีพประมง 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหและบอกความหมายของคําศัพทท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีในงานประมง ท่ีพบในเรื่องท่ี

ฟงหรอือาน และนําคําศัพทและสํานวนภาษาตาง ๆ ไปใชในบริบททางการประมง 
2. ถายโอนและบรรยาย แผนภูมิ กราฟ ตาราง ฯลฯ เปนประโยค และ/หรือ ขอความสั้น ๆ  
3. สนทนาเรื่องทางการประมง และงานอาชีพประมงโดยใชสํานวนภาษาและมารยาททางสังคมที่

เหมาะสม 
4. กําหนดแผนการเรียนรูดวยตนเองและปฏิบัติตามแผนโดยเลอืกใชกลยุทธการเรียน แหลงการ

เรียนรูสือ่และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมทั้งในและนอกสถานศึกษา  แสดงหลักฐานการเรยีนรูและ
ประเมินผลความกาวหนาของตน 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเนื้อหาสาระทางการประมง จากสื่อสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ หรือจากแผนพับ 

ฉลาก แผนปลิว โฆษณา คูมือ คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือเกี่ยวกับการประมง ศึกษาความหมายของคํา 
และศัพทเทคนิคพื้นฐานดานการประมงใชภาษาในสาธิตวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การแสดงความคิดเห็น 
แสดงความรูสึก เหตุผลการเจรจาตอรอง การใหขอมูลและบริการ นําเสนอเรื่องราวกิจกรรมเกี่ยวกับการประมง
ประเภทตาง ๆ  หรือการบริการในทองถิ่น โดยใชภาษาและทาทางในการสื่อสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา สนทนาเรื่องเกี่ยวกับอาชีพประมง คนควาเรื่องราวอาชีพจากแหลงการเรียนรู พจนานุกรม 
และหนังสืออางอิงอื่น ๆ การวางแผนการเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษา 
และนอกสถานศึกษา 

 
2000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยกีารเกษตร 1 (2) 
 (English for Agricultural Technology) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหรูและเขาใจคําศัพทและสํานวนภาษาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีในงานเกษตร 
2. เพื่อใหใชภาษาอังกฤษสื่อสารในการประกอบอาชีพเกษตร 
3. เพื่อใหนําความรูภาษาอังกฤษไปใชในการแสวงหาความรูทางวิชาชีพเกษตรและเทคโนโลยีท่ี

เกี่ยวของ จากแหลงความรูตาง ๆ โดยเลือกใชกลยุทธในการเรียน สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
4. เพื่อใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษที่นําไปใชในวิชาชีพเกษตร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหและบอกความหมายของคําศัพทท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีในงานเกษตร และนําคําศัพท

และสํานวนภาษาตาง ๆ ไปใชในบริบททางการเกษตร 
2. สํารวจขอมูลทางการเกษตร จากแหลงตาง ๆ และนําเสนอขอมูลดวยการบรรยายเปรยีบเทียบโดย

ใชประโยค ขอความสั้น ๆ ภาพ แผนภูมิ กราฟ ตาราง ฯลฯ 
3. สนทนาเกี่ยวกับงานอาชีพเกษตร โดยใชสํานวนภาษาและมารยาททางสังคมท่ีเหมาะสม 
4. กรอกแบบฟอรมใบสั่งซื้อสินคา และแบบฟอรมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพเกษตร 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  (ปรับปรุง.  พ.ศ. 2546) ปวช.  2545 

~ 18 ~ 

5. จัดทําและจัดแสดงผลงานภาษาอังกฤษที่ใชคําศัพททางการเกษตร เทคโนโลยีเกี่ยวของเบื้องตน
และสํานวนภาษาที่เหมาะสมกับบริบท 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา ฝกปฏิบัติ สํานวนภาษาเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันงานดานธุรกิจการเกษตร การถาม และตอบ 
เพื่อหาขอมูลทางวิชาชีพดานการเกษตร ลักษณะ ราคาผลิตภัณฑ คําศัพทเทคนิคพื้นฐาน ถายโอน ความหมาย
จากตารางการสํารวจขอมูล จากแหลงตาง ๆ ขอมูลการตลาด สถานประกอบการบรรยาย เปรียบเทียบ ขนาด
ของพืช สัตว การทําฟารม การเยี่ยมฟารม ขอมูลตลาด การใชภาษาในการซื้อ – ขาย การสั่งซื้อ จดหมายสั่งซื้อ 
แบบฟอรมการสั่งซื้อ และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ คนควาเรื่องราวอาชีพจากแหลงการเรียนรู พจนานุกรม 
และหนังสืออางอิงอื่น ๆ วางแผนการเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรุในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา 
 
2000-1231 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยกีารประมง 1 (2) 
 (English for Fishery Technology) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหรูและเขาใจคําศัพทและสํานวนภาษาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีในงานประมง 
2. เพื่อใหใชภาษาอังกฤษสื่อสารในการประกอบอาชีพประมง 
3. เพื่อใหนําความรูภาษาอังกฤษไปใชในการแสวงหาความรูทางวิชาชีพประมงและเทคโนโลยีท่ี

เกี่ยวของ จากแหลงความรูตาง ๆ โดยเลือกใชกลยุทธในการเรียน สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
4. เพื่อใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษที่นําไปใชในวิชาชีพประมง 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหและบอกความหมายของคําศัพทท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีในงานประมง และนําคําศัพท

และสํานวนภาษาตาง ๆ ไปใชในบริบททางการประมง 
2. สํารวจขอมูลทางการประมง จากแหลงตาง ๆ และนําเสนอขอมูลดวยการบรรยายเปรยีบเทียบโดย

ใชประโยค ขอความสั้น ๆ  จากภาพประกอบตาง ๆ  เชน กราฟ  ตาราง ฯลฯ 
3. สนทนาเกี่ยวกับงานอาชีพประมง โดยใชสํานวนภาษาและมารยาททางสังคมที่เหมาะสม 
4. กรอกแบบฟอรมใบสั่งซื้อสินคา และแบบฟอรมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพประมง 
5. จัดทําและจัดแสดงผลงานภาษาอังกฤษที่ใชคําศัพททางการประมง เทคโนโลยีเกี่ยวของเบื้องตน

และสํานวนภาษาที่เหมาะสมกับบริบท 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา ฝกปฏิบัติ สํานวนภาษาเกี่ยวกับกิจวตัรประจําวันในงานดานธุรกิจการประมง การถาม และ
ตอบ เพื่อหาขอมูลทางวิชาชีพการประมง ลักษณะ ราคาผลิตภัณฑ คําศัพทเทคนิคพื้นฐาน ถายโอน ความหมาย
จากตารางการสํารวจขอมูล จากแหลงตาง ๆ ขอมูลการตลาด สถานประกอบการบรรยาย เปรียบเทียบ ขนาด 
การทําฟารม การใชภาษาในการซื้อ–ขาย การสั่งซื้อ จดหมายสั่งซื้อ แบบฟอรมการสั่งซื้อ และการกรอก 
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แบบฟอรมตาง ๆ คนควาเรื่องราวอาชีพจากแหลงการเรยีนรู พจนานุกรม และหนังสืออางอิงอื่น ๆ วางแผนการ
เรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
 
2000-1232 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 (2) 
 (Supplementary English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ รูปแบบ โครงสรางภาษาที่จําเปน 
2. เพื่อพัฒนาทักษะการอานออกเสียง อานเพื่อความเขาใจในเรื่องท่ัวไป หรือท่ีเกี่ยวของกับวชิาชีพ 
3. เพื่อฝกการวางแผน กลยุทธวธิีการเรียนภาษาเพื่อพัฒนาความบกพรองทางภาษา และเพื่อใหเกิด

ทักษะทางกาเรียนภาษาตอไป 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใชรูปแบบและโครงสราง และสํานวนภาษาที่จําเปนในการเขียนและการพูด 
2. เดาความหมายของคําศัพท จากการวิเคราะหรากศัพท และการตีความจากบริบท ตลอดจนใช

พจนานุกรมเพือ่พัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจ 
3. อานออกเสยีงบทอานไดถูกตองตามหลักการอานออกเสยีง  อานเพื่อความเขาใจเรื่องราวทั่วไป 

หรือท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพโดยใชกลยุทธและทักษะในการอาน 
4. วางแผนการเรยีน เพื่อพัฒนาความบกพรองทางภาษาของตนเอง โดยใชสื่อและเทคโนโลยีตาง ๆ 

เพื่อใหคนพบวิธีการเรียนของตนเอง  
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา ฝกปฏิบัติ ทักษะโครงสรางภาษาที่จําเปน  อานออกเสยีง   อานเพื่อความเขาใจสําหรับผูเรียนที่มี
ความบกพรองทางภาษา เพื่อเปนพื้นฐานสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษในรายวิชาที่เกี่ยวของ หรือจดัเนื้อหา
ตามความจําเปนของผูเรียน 
 
2000-1233 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2) 
 (Internet English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจวิธีการใชอินเตอรเน็ตเบื้องตนในการสืบคันขอมูล 
2. เพื่อใหรูจักแหลงการคนควาเรื่องตาง ๆ  โดยเลือกใชผานทางเว็บไซต   
3. เพื่อใหเห็นประโยชนของการใชเทคโนโลยีกับการพัฒนาทักษะทางภาษา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใช Web browser , Search engines ในการสืบคนขอมูล 
2. สืบคนขอมูลผานเว็บไซตในหัวขอเรือ่งท่ีนาสนใจ และเกี่ยวของกับสาขาอาชีพ 
3. สรุปขอมูลสําคัญจากเรื่องท่ีอานจากเว็บไซต 
4. แสดงหลักฐานการเรียนรูภาษาอังกฤษที่ไดจากเว็บไซตตาง ๆ 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  (ปรับปรุง.  พ.ศ. 2546) ปวช.  2545 

~ 20 ~ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา ฝกปฏิบัติวิธีการใชอินเตอรเน็ต การใช Web browsers : Internet Explorer, Netscape,   ศึกษา  
Surfing the Web, Electronic mail, News Online, Web cards , e-mail, การสืบคนขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ 
และเรื่อทางวิชาชีพเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาทักษะทางภาษาและเปดโลกทัศนของตน   วางแผนการเรียน
โดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ีมีอยูในและนอกสถานศึกษา บันทึก สรุปผล และแสดงหลักฐานผลการเรียนรูจาก
การศึกษาและสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต ประเมินผลความกาวหนาของตน  
 
2000-1234 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
 (English Project Work) 
จุดประสงครายวชิา 

1. เพื่อใหผูเรียนมคีวามรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการทําโครงงานภาษาองักฤษ 
2. เพื่อใหเห็นประโยชนของการทําโครงงานภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรู และทํางานรวมกับ

ผูอื่น 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วางแผนการจัดทําโครงงานภาษาอังกฤษในเรื่องท่ีสนใจ หรือเรื่องเกีย่วกับวิชาชีพ 
2. แสวงหาความรูภาษาอังกฤษในหัวหวัขอเรือ่งที่สนใจจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ   
3. นําเสนอโครงงานที่จัดทําเปนรายกลุมหรือรายบุคคล 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา ปฏิบัติการทําโครงงานภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเรื่อง หรือหวัขอท่ีสนใจ เปนรายบุคคล และ/หรือ
รายกลุม โดยใชทักษะทางภาษาตาง ๆ วางแผนการทําโครงงาน กําหนดจุดประสงค คนควา และรวบรวมขอมูล 
แสดงหลักฐาน และนําเสนอผลงาน โดยวิธีการและใชสื่อท่ีหลากหลายใหสอดคลองเหมาะสมกับผลงานที่
นําเสนอ และประเมินผลงานของตนเองและเพื่อน 
 
2000-1235 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
 (English for the Workplace) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษที่จําเปนในสถานประกอบการ 
2. เพื่อฝกทักษะการแกปญหา  การตัดสินใจ และการทํางานรวมกับผูอื่น 
3. เพื่อใหเห็นประโยชนของการรูภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรูและการเตรยีมเขาสูการประกอบ

อาชีพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อานชื่อ  ปาย  สัญลักษณ เครื่องหมาย ตาง ๆท่ีอยูในสถานประกอบการ 
2. สอบถาม ใหขอมูลเบ้ืองตนเกีย่วกับสถานประกอบการ ตอนรับ ใหบริการบุคคลที่มาติดตอ 
3. รวบรวมคํา ศัพทเทคนิคท่ีใชในสถานประกอบการ  สํานวนภาษาอังกฤษที่จําเปนตาง ๆ  
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4. กรอกขอมูลตามแบบฟอรมตาง ๆ  ท่ีจําเปนกับลักษณะงาน เหมาะสมกับระดับ 
5. บันทึก   สรุปหลักฐานการเรียนรู   จุดเดน จุดดอย  ประเมินผลความกาวหนาของตน 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา ปฏิบัติ  การอาน เขียน  ภาษาอังกฤษเบื้องตนที่ใชในสถานประกอบการ  การอานชื่อ  สถานที่
แผนกตาง ๆ ตําแหนงงาน ปายประกาศ เครื่องหมาย เอกสาร แผนพับ ตาง ๆ  สอบถาม ใหขอมูลเบ้ืองตน
เกี่ยวกับสถานที่ทํางาน การตอนรับผูมาติดตอ การรับโทรศพัท กรอกขอมูลแบบฟอรมในเอกสาร   บันทึกการ
เรียนรู สรุปรวบรวมหลักฐานการเรียนรูภาษาอังกฤษ ประเมินผลความกาวหนาของตน  
 
2000-1236 การศึกษาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
 (Independent Study in English) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจกระบวนการเรียนรูภาษาอังกฤษเพือ่พัฒนาทักษะทางภาษาของตนเอง
โดยมีครูผูสอนภาษาอังกฤษเปนผูใหคําปรึกษา แนะนํา 

2. เพื่อใหรูจักการใชกลยุทธในการเรียนที่เหมาะสมกับวิธีการเรยีนภาษาอังกฤษของตน 
3. เพื่อใหตระหนักรู เห็นคุณคาของการเรียนรูดวยตนเองโดยใชเทคโนโลยีท่ีหลากหลายที่มีอยูใน

ศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเองในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะห  ปญหา ความตองการจําเปนในการพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียน  
2. วางแผน กําหนดเปาหมายการพัฒนาทักษะทางภาษาตามความตองการจําเปน หรือ ความสนใจ 
3. เลือกใชกลยุทธในการเรียนที่เหมาะสมกับวิธีการเรียนรูของตน วิเคราะห แกปญหา 
4. เขียนบันทึกการเรียนรู  ประเมินจุดเดน จุดดอย ความกาวหนาในการฝกทักษะทางภาษาของตน 
5. รวบรวมหลักฐานการเรียนรู  นําเสนอ สรุปผล 

คาํอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา ปฏิบัติ วางแผนการการพัฒนาทักษะทางภาษาตามความตองการจําเปน หรือความสนใจโดย
ฝกหัดผูเรียนใหรูจักวิธีการเรียนรูดวยตนเอง (Self-access language learning) การใชกลยุทธในการเรียนเพื่อ
การพัฒนาตนเองโดย เลือกใชสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวิธีการเรียนของตนที่มีอยูในศูนยการเรียนรู
ภาษาอังกฤษดวยตนเอง หรือจากแหลงสื่อท่ีหลากหลาย เขียนบันทึกการเรียนรู วิเคราะห       จุดเดน จุดดอย 
ประเมินผลความกาวหนา รวบรวมหลักฐานการเรียนรู  นําเสนอ สรุปผล 
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2000-1237 ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ 1 (2) 
  (English Terminology) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพื้นฐานทางดานอาชีพเฉพาะสาขา  
2. เพื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอาน การเขียนเรื่องราวท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ โดยใชคําศัพทเหลานี้เปน

พื้นฐาน 
3. เพื่อพัฒนาทักษะการสืบคน และแสวงหาความรูคําศัพทเทคนิค ในการนําไปใชในการศึกษาตอ 

และการทํางานในสาขาอาชีพของตน 
4. เพื่อใหเห็นประโยชน และคุณคาของการเรยีนรูคําศัพทเทคนิค ในการนําไปใชในการศึกษาตอ 

และการทํางานในสาขาอาชีพของตน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิคท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพท่ีตนเรียน 
2. ถายโอนคําศัพทเฉพาะสาขาที่เรียน  เขียนคํา  ประโยค หรือบทสนทนาในบริบทวิชาชีพของตน 
3. รวบรวมคําศัพทเฉพาะในสาขาของตน โดยการสืบคนจากแหลงขอมูลตาง ๆเพื่อนําไปใชในเปน

พื้นฐานในการอานเนื้อหาทางวิชาชีพ 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา คนควา ความหมาย คําศัพทเทคนิคดานวิชาชีพ จากแหลงการเรยีนรูตาง ๆ  เพื่อเปนพื้นฐาน 
พัฒนาทักษะการอานเรือ่งราวที่เกี่ยวของกับวชิาชีพ ฝกการใชคําศัพทเหลานั้นในการเขียนประโยค 
 
2000-1238 ภาษาอังกฤษอาหารและโภชนาการ 1 (2) 
 (English for Food and Nutrition) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจภาษาอังกฤษที่ใชในงานอาหารและโภชนาการ 
2. เพื่อฝกทักษะ การฟง พูด อาน เขียน เรื่องราวดานงานอาหารและโภชนาการเบื้องตน 
3. เพื่อใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษที่นําไปใชในงานอาหารและโภชนาการ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความหมายของคํา และศัพทเทคนิคดานอาหารและโภชนาการ 
2. อาน-ฟงเรือ่งท่ีสาระเกี่ยวกับดานการอาหารและโภชนาการ โดยใชกลยุทธในการอานที่เหมาะสม

กับบริบท 
3. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ และการใหบริการดานอาหาร การสาธิตการทําอาหาร โดย

ใชสํานวนทางภาษาตามมารยาทสังคม 
4. ถายโอน บรรยาย จากภาพประกอบตาง ๆ เปนคํา ประโยค  หรือขอความสัน้ ๆ  
5. รวบรวมคําศัพทเทคนิคดานอาหารและโภชนาการโดยสืบคนจากแหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อนําไปใช

ในเปนพื้นฐานเรียนในสาขาของตน 
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คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา  ปฏิบัติ การอาน เรื่องราวเกี่ยวกับดานการอาหารและโภชนาการเบื้องตน อุปกรณเครื่องมอืการ
ประกอบอาหาร รายการอาหาร ฉลาก ปายอาหาร ขอมูลทางโภชนาการ ท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวัน  การปฏิบัติ
ตามขั้นตอน   สนทนาโตตอบการใหบริการดานอาหาร  การเสนอ/ใหขอมูลและบริการงานจาง ใชภาษาและ
ทาทางในการสื่อสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมของ ศึกษาความหมายของคําและศัพทเทคนิค คนควา
เรื่องราวอาชีพจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย วางแผนการเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการ
เรียนรูในสถานและนอกสถานศึกษา  แสดงหลักฐาน ประเมินผลความกาวหนาการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 
2000-1239 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา 1 (2) 
 (English for Clothing Design) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจทักษะทางภาษาอังกฤษพื้นฐานดานการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา 
2. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษและนําไปประยุกตใชในวิชาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอความหมายคําศัพทเทคนิคพื้นฐานดานการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา 
2. อานเรื่อง  สัญลักษณ  ฉลาก  ตาราง ฯ  เกี่ยวกับการออกแบบตัดเย็บเสื้อผาเบื้องตน 
3. สนทนาโตตอบ การใหบริการลูกคาโดยใชโครงสรางประโยค สํานวนทางภาษาตามมารยาท

สังคม 
4. กรอกขอมูล บรรยายแบบเสื้อตาง ๆ  ในรูปแบบของการพูด หรือเขียนไดเหมาะสมกับระดับ 
5. คนควา รวบรวมคําศัพท  รูปภาพ เสื้อผาแบบตาง ๆ พรอมคําบรรยายภาษาอังกฤษจากแหลงสื่อท่ี

หลากหลาย  หรือจากออินเตอรเน็ต 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา คําศัพทเทคนิคพื้นฐานดานการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา อาน ฟง เรื่องราว คําบรรยายเกี่ยวกับการ
ออกแบบ ตัดเย็บ เสื้อผาแบบตาง ๆ การวัดตัว การเสนอใหบริการ ตอบรับ ตอบปฏิเสธลูกคา การเจรจาตอรอง 
เสนอเงื่อนไข การศึกษาคนวาเรื่องราวเกี่ยวกบัวงการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา จากแหลงสื่อตาง ๆ  
 
2000-1240 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานชาง 1 (2) 
 (Technical English on the Job) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพท และสํานวนพื้นฐานที่ใชในการปฏิบัติงานทางดานชาง
เทคนิค 

2. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษที่นําไปใชในงานชางเทคนิค 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. บอก จําแนกคําศัพทเทคนิคท่ีเกี่ยวของกับงานชางเทคนิคตามสาขาที่เกี่ยวของ 
2. อานคูมือ  และปฏิบัติตามวิธีการ   
3. อธิบาย บรรยาย  ใหขอมูล  สัดสวน ขนาด รูปทรง เครื่องมือ   วัสดุอุปกรณ คุณลักษณะเฉพาะ

โดยใชคําศัพทเทคนิค  หรือประโยคสั้น ๆ  
4. สนทนาเพื่อขอหรือใหขอมูล คําแนะนํา การใหบริการ และข้ันตอนการปฏิบัติโดยใชภาษา  และ

ทาทางที่เหมาะสม 
5. ศึกษาคนควาเรื่องราวดานอาชีพชางเทคนิค จากแหลงสื่อตางๆ และนําเสนอในรูปแบบตางๆ  

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา ฝกปฏิบัติ การใชภาษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวของกับงานชาง เรียกชื่อเครื่องมือ อุปกรณในการ

ทํางานในโรงฝกงาน สถานประกอบการ การอานคูมือ การใชเครื่องมือ และอุปกรณ ความปลอดภัยในการ
ทํางาน   อธิบายผลงาน ผลิตภณัฑ  บรรยายขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การแนะนําตนเอง  การตอนรับผูมาเยี่ยมชม
โรงงาน การแสวงหาความรู ความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานชางเทคนิคจากแหลงการเรยีนรูท่ีหลากหลาย สื่อ
อิเล็กทรอนิกส อินเตอรเน็ต สือ่ของจริง นิทรรศการ แผนพับ โฆษณา เพื่อปลูกฝงใหมีความสนใจ และวางแผน
อาชีพและการทํางาน 

 
2000-1241 การเขียนจดหมายโตตอบ 1 (2) 
 (Commercial Correspondence) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจการเขยีนจดโตตอบทางสังคมและทางธุรกิจแบบตาง ๆ 
2. เพื่อใหมีทักษะการอาน และเขียนจดมาย 
3. เพื่อใหเห็นประโยชนและนําภาษาอังกฤษไปใชในการเขียนทางธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนสวนตาง ๆ และรูปแบบของการเขียนจดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ  
2. อาน และเขียนโตตอบทางธุรกิจ เขน จดหมายสอบถาม จดหมายสั่งซื้อ  จดหมายตอวา วธิีการ

ชําระเงิน   
3. อานและเขียนบัตรอวยพร  จดหมายโตตอบทางสงัคมในโอกาสตาง ๆ  เชน จดหมายเชิญ  

จดหมายแสดงความยินดี  สง e-mail , e-cards 
4. อานประกาศรับสมัครงาน  กรอกใบสมัครงาน  กรอกแบบฟอรมทางธุรกิจ  
5. ศึกษา รวบรวม คํา สํานวนภาษาที่ใชในจดหมาย  บัตรอวยพร  

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ สวนตาง ๆ และรูปแบบของการเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจประเภท

ตาง ๆ ไดแก จดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ ไดแก จดหมายสอบถามและตอบ (Letters making trade inquiries 
and replies) จดหมายสั่งซื้อ (Letters ordering goods and replies) วิธีการชําระเงิน (Payment) จดหมายตอวา



 

หมวดวิชาสามัญ 

~ 25 ~ 

และตอบ (Letters of complaints and replies) จดหมายเชิญในโอกาสตาง ๆ และขอบคุณ (Letters of invitations 
and replies) จดหมายแสดงความยินดี (Letters of congratulation) บัตรอวยพรประเภทตาง ๆ และ/หรือบัตรอวย
พรอิเล็กทรอนกิส (e-card) จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) การกรอกแบบฟอรมทางธุรกิจ ใบสั่งซื้อ บันทึก
ขอความ ฯลฯ จดหมายสมัครงาน ประวัติยอ การกรอกใบสมัคร 

 
2000-1242 ภาษาอังกฤษเพื่องานพาณิชยศลิป 1 (2) 
 (English for Commercial Arts) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพื้นฐานทั่วไปในงานพาณิชยศิลประเภทตาง ๆ  
2. เพื่อใหมี ความเขาใจการอานเรื่องท่ัวไปและเรื่องเกี่ยวกับงานพาณิชยศิลป 
3. เพื่อใหมีความเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา – บริการงานพาณิชยศิลป  
4. เพื่อใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษที่มีตองานพาณิชยศิลป  ประเภทตาง ๆ  

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอก จําแนก ช่ือ คําศัพทท่ีเกี่ยวของกับประเภทของงานพาณิชยศิลป  
2. สรุปขอมูลจากเรื่องท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานที่เหมาะสมตามบริบท 
3. สอบถามและใหขอมูลสินคาเกี่ยวกับสินคา และลักษณะของงานพาณิชยศิลป  
4. รวบรวมคําศัพท  รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานพาณิชยศิลปประเภทตาง ๆ  
5. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับงานศิลปะสาขาตาง ๆ จากสื่อ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย   

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเนื้อหา คําบรรยาย ช่ือ ลักษณะ ประเภทงานพาณิชยศิลป คําศัพทเทคนิค 

อุปกรณ เครื่องมือ  ศึกษาภาษาที่ใชในคําช้ีแจงในคูมือ การออกแบบ  สาธิตข้ันตอนการปฏิบัติงาน บอก
จุดประสงค ประโยชนของสิง่ท่ีผลิต การแสดงความคิดเห็น ติชม ผลงาน การแนะนําตนเองและผูอืน่ การ
ขอบคุณ ผูมาเยี่ยมชม คนควาผลงานการออกแบบพาณิชยศิลปจากสื่อท่ีหลากหลายจาก แผนพับงาน
นิทรรศการ อินเตอรเน็ตเพื่อปลูกฝงใหมีความสนใจ เปนพื้นฐานการวางแผนอาชีพและการทํางาน 

 
2000-1243 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิจิตรศิลป 1 (2) 
 (English for Fine Arts) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพื้นฐานทั่วไปในงานวิจิตรศิลประเภทตาง ๆ  
2. เพื่อใหมี ความเขาใจการอานเรื่องท่ัวไปและเรื่องเกี่ยวกับงานวิจิตรศิลป 
3. เพื่อใหมีความเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา – บริการงานวิจิตรศิลป 
4. เพื่อใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษที่มีตองานวิจิตรศิลปประเภทตาง ๆ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. บอก จําแนก ช่ือ คําศัพทท่ีเกี่ยวของกับประเภทของงานวิจิตรศิลป 
2. สรุปขอมูลจากเรื่องท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานที่เหมาะสมตามบริบท 
3. สอบถามและใหขอมูลสินคาเกี่ยวกับสินคา และลักษณะของงานวิจิตรศิลป 
4. รวบรวมคําศัพท  รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานวจิิตรศิลปประเภทตาง ๆ  
5. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับงานศิลปะสาขาตาง ๆ จากสื่อ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย   

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเนื้อหา คําบรรยาย ช่ือ ลักษณะ ประเภท และเจาของผลงานศิลปะ ศึกษา

คําศัพทเทคนิคพื้นฐาน อุปกรณ เครื่องมือ คูมือท่ีเกี่ยวของกบังานวิจิตรศิลป ศึกษาภาษาที่ใชในคําช้ีแจงในคูมือ 
การออกแบบ สาธิต ข้ันตอนการปฏิบัติงาน บอกจุดประสงค ประโยชนของสิ่งท่ีผลิต การแสดงความคิดเห็น ติ
ชมผลงาน การแนะนําตนเองและผูอื่น การขอบคุณ ผูมาเยี่ยมชม คนควาผลงานการออกแบบวิจิตรศิลปจากสื่อ
ท่ีหลากหลายจากแผนพับงานนิทรรศการ อนิเตอรเน็ต เพื่อปลูกฝงใหมีความสนใจ เปนพื้นฐานการวางแผน
อาชีพและการทํางาน 

 
2000-1244 ภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ 1 (2) 
 (English Through Newspaper) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในการใชคําศัพท และสํานวนภาษาที่ใชในหนังสือพิมพ 
2. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ กลยุทธวิธีการอาน เพื่อความเขาใจหนังสือพิมพ เรื่องราวที่เกี่ยวของ

กับอาชีพตาง ๆ 
3. เพื่อใหเห็นประโยชน และคุณคาของการอานหนังสือพิมพในการพัฒนาภาษา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อานขอความจากหนังสือพิมพ โดยใชวิธีการอานแบบกวาด อานเพื่อจับใจความ และอานเพื่อเอา

รายละเอียด เพือ่ใหเกิดทักษะในการอาน 
2. เดาความหมายของคําศัพท และตีความสํานวนภาษาจากบริบท จากขาว สารคดี บันเทิง 

บรรณาธิการ และโฆษราประเภทตาง ๆ 
3. ถายโอนทักษะการอานบทความจากหนังสือพิมพไปสูทักษะการพูดหรือการเขียนขอความสั้น ๆ 

เพื่อสรุปใจความสําคัญ 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษา ฝกปฏิบัติ วิธีการอานหนังสือพิมพ เรือ่งเนื้อหาที่เกี่ยวของกับอาชีพตาง ๆ อานเพื่อความเขาใจ
จากขาว สารคดีบันเทิง บทบรรณาธิการโฆษณา ประเภทตาง ๆ คําศัพท สํานวนทางภาษา การเขียนขอความสั้น 
ๆ การใชประโยชนจากหนังสอืพิมพในการพัฒนาภาษา เกมส กิจกรรมที่นาในใจจากหนังสือพิมพ 
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2000-1245 การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 (2) 
 (Business English Conversation) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจคําศัพท สํานวนภาษาอังกฤษที่ใชสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ทาง
ธุรกิจ 

2. เพื่อพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 
3. เพื่อใหมีทักษะในการติดตอธุรกิจทาง e-mail, e-commerce 
4. เพื่อใหเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาโตตอบทางธุรกิจตามสถานการณตาง ๆ ตามโครงสรางทางภาษาและตามวัฒนธรรม

สังคม 
2. สรุปใจความสําคัญจากการฟง หรืออานทางธุรกิจ 
3. ถายโอนสัญลักษณ เครื่องหมาย ตัวยอ ขอมูลจากเรื่องท่ีการฟง หรือ อาน เปน คํา เปนประโยค  

หรือขอความสัน้ ๆ  
4. เขียนบรรยาย บันทึกขอความเกี่ยวกับขอมูลบุคคล สินคา และบริการ    
5. สืบคนการติดตอธุรกิจทางอินเตอรเน็ต และการสง e-mail 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาการติดตอทางธุรกิจ และตัวเลข ฝกปฏิบัติการฟง ขอความ 

เรื่อง ขอมลูทางธุรกิจ ธุรกจิ e-commerce การติดตอทาง e-mail การสนทนาทางโทรศัพท        การฝากขอความ
ทางโทรศัพท การนัดหมาย การลงตารางนัดหมาย การอานเอกสารทางธุรกิจจากสื่อตาง ๆ การกรอกขอมลู การ
บรรยายลักษณะสินคา การสอบถามายละเอียดสินคา การอธิบายสินคาประเภทตาง ๆ   แสวงหาความรูดาน
ธุรกิจจากแหลงสื่อท่ีหลากหลาย   
 
2000-1246 ภาษาอังกฤษเพื่องานเครื่องประดับอัญมณ ี 1 (2) 
 (English for Jewelry) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพื้นฐานทั่วไปในงานเครื่องประดับอัญมณีประเภท
ตาง ๆ  

2. เพื่อใหมี ความเขาใจการอานเรื่องท่ัวไปและเรื่องเกี่ยวกับงานเครื่องประดับอัญมณี 
3. เพื่อใหมีความเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา–บริการงานเครื่องประดับอัญมณี 
4. เพื่อใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษที่มีตองานเครื่องประดับอัญมณีประเภทตาง ๆ 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เรียกชื่อ แบบเครื่องประดับอัญมณี คําศัพทท่ีเกี่ยวของกับประเภทของงานเครื่องประดับ อัญมณี

ประเภทตาง ๆ  
2. สรุปขอมูลจากเรื่องท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานที่เหมาะสมตามบริบท 
3. สนทนาโตตอบ  สอบถามและใหขอมูลสินคาเกี่ยวกับสินคา และลักษณะของงาน

เครื่องประดับอัญมณีประเภทตาง ๆ 
4. รวบรวมคําศัพท  รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานของงานเครื่องประดับอัญมณีประเภทตาง ๆ  
5. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับงานศิลปะสาขาตาง ๆ จากสื่อ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเนื้อหา คําบรรยาย ช่ือ ลักษณะ ประเภท ศึกษาคําศัพทเทคนิคพื้นฐาน 

อุปกรณ เครื่องมือ การอานคูมือท่ีเกี่ยวของกับงานอัญมณี การออกแบบ สาธิต ข้ันตอนการปฏิบัติงานเบื้องตน  
การแสดงความคิดเห็น ติชมผลงาน สนทนาโตตอบ แนะนําตนเองและผูอืน่ ขอบคุณ ผูมาเยี่ยมชม คนควา
ผลงานการออกแบบเครื่องประดับอัญมณีจากสื่อท่ีหลากหลาย จากแผนพับงานนิทรรศการ อินเตอรเน็ต เพื่อ
ปลูกฝงใหมีความสนใจ เปนพื้นฐานการวางแผนอาชีพและการทํางาน 

 
2000-1247 ภาษาอังกฤษเพื่องานเครื่องเคลอืบดินเผา 1 (2) 
 (English for Ceramics) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพื้นฐานทั่วไปในงานเครื่องเคลือบดินเผา 
2. เพื่อใหมี ความเขาใจการอานเรื่องท่ัวไปและเรื่องเกี่ยวกับงานเครื่องเคลือบดนิเผา 
3. เพื่อใหมี ความเขาใจการอานเรื่องท่ัวไปและเรื่องเกี่ยวกับงานเครื่องเคลือบดนิเผา 
4. เพื่อใหมีความเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา – บริการงานเครื่องเคลือบดินเผา 
5. เพื่อใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษที่มีตองานเครื่องเคลือบดินเผาประเภทตาง ๆ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เรียกชื่อ แบบเครื่องประดับอัญมณี คําศัพทท่ีเกี่ยวของกับประเภทของงานเครื่องเคลือบดินเผา

ประเภทตาง ๆ 
2. สรุปขอมูลจากเรื่องท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานที่เหมาะสมตามบริบท 
3. สนทนาโตตอบ สอบถามและใหขอมูลสินคาเกี่ยวกับสินคา และลักษณะของงานเครื่องเคลือบดิน

เผาประเภทตาง ๆ 
4. รวบรวมคําศัพท รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานของงานเครื่องเคลือบดนิเผาประเภทตางๆ 
5. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับงานศิลปะสาขาตาง ๆ จากสื่อ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
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คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเนื้อหา คําบรรยาย ช่ือ ลักษณะ ประเภท ศึกษาคําศัพทเทคนิคพื้นฐาน 

อุปกรณ เครื่องมือ   การอานคูมือท่ีเกี่ยวของกับงานเครื่องเคลือบดินเผา การออกแบบ สาธิตข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานเบื้องตน การแสดงความคิดเห็น ติชมผลงาน สนทนาโตตอบ แนะนําตนเองและผูอื่น ขอบคุณ ผูมา
เยี่ยมชม คนควาผลงานการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา จากสื่อท่ีหลากหลายจากแผนพับงานนิทรรศการ 
อินเตอรเน็ต เพือ่ปลูกฝงใหมีความสนใจ เปนพื้นฐานการวางแผนอาชีพและการทํางาน 

 
2000-1248 ภาษาอังกฤษเพื่องานหัตถกรรม 1 (2) 
 (English for Handicrafts) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพื้นฐานทั่วไปในงานหัตถกรรม 
2. เพื่อใหมี ความเขาใจการอานเรื่องท่ัวไปและเรื่องเกี่ยวกับงานหัตถกรรม 
3. เพื่อใหมีความเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา – บริการงานหัตถกรรม 
4. เพื่อใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษที่มีตองานหัตถกรรมประเภทตาง ๆ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เรียกชื่อ ชนิดของงานหัตถกรรม  คําศัพทท่ีเกี่ยวของกับประเภทของงานหัตถกรรม  
2. สรุปขอมูลจากเรื่องท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานที่เหมาะสมตามบริบท 
3. สนทนาโตตอบ  สอบถามและใหขอมูลสินคาเกี่ยวกับสินคา และลักษณะของงานหัตถกรรม 
4. รวบรวมคําศัพท รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานของงานหัตถกรรมประเภทตาง ๆ 
5. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับงานหัตถกรรม จากสื่อ และแหลงการเรยีนรูท่ีหลากหลาย 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเนื้อหา คําบรรยาย ช่ือ ลักษณะ ประเภท  ศึกษาคําศัพทเทคนิคพื้นฐาน 

อุปกรณ เครื่องมือ การอานคูมือท่ีเกี่ยวของกับงานหัตถกรรม การออกแบบ สาธิต ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
เบื้องตน การแสดงความคิดเห็น ติชมผลงาน สนทนาโตตอบ แนะนําตนเองและผูอื่น ขอบคุณ ผูมาเยี่ยมชม 
คนควาผลงานการออกแบบงานหัตถกรรม จากสื่อท่ีหลากหลายจากแผนพับงานนิทรรศการ อินเตอรเนต็ เพื่อ
ปลูกฝงใหมีความสนใจ เปนพื้นฐานการวางแผนอาชีพและการทํางาน 
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2000-1249 ภาษาอังกฤษเพื่องานเครื่องหนัง 1 (2) 
 (English for Leather Work) 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เรียกชื่อ แบบงานเครื่องหนัง คําศัพทท่ีเกี่ยวของกับประเภทของงาน เครื่องหนังประเภทตางๆ 
2. สรุปขอมูลจากเรื่องท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานที่เหมาะสมตามบริบท 
3. สนทนาโตตอบ  สอบถามและใหขอมูลสินคาเกี่ยวกับสินคาและลักษณะของงานเครื่องหนัง

ประเภทตาง ๆ 
4. รวบรวมคําศัพท  รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานเครื่องหนังประเภทตาง ๆ 
5. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับงานเครื่องหนังจากสื่อ และแหลงการเรยีนรูท่ีหลากหลาย 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเนื้อหา คําบรรยาย ช่ือ ลักษณะ ประเภท  ศึกษาคําศัพทเทคนิคพื้นฐาน 

อุปกรณ เครื่องมือ การอานคูมือท่ีเกี่ยวของกับงานเครื่องหนัง การออกแบบ สาธิต ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
เบื้องตน  การแสดงความคิดเห็น ติชมผลงาน สนทนาโตตอบ แนะนําตนเองและผูอื่น ขอบคุณ ผูมาเยี่ยมชม 
คนควาผลงานการออกแบบเครื่องหนังจากสือ่ท่ีหลากหลายจากแผนพับงานนิทรรศการ อินเตอรเนต็ เพื่อ
ปลูกฝงใหมีความสนใจ เปนพื้นฐานการวางแผนอาชีพและการทํางาน 

 
2000-1250 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 1 (2) 

 (Fundamental Chinese 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ ศัพทและสํานวนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 
2. เพื่อใหมีทักษะในการใชภาษาจีนติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
3. เพื่อเห็นความสาํคัญของการใชภาษาจีนในงานธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ขอและใหขอมูลสวนบุคคลเบื้องตน 
2. สนทนาพื้นฐานในชีวิตประจําวัน 
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาคําศัพท สํานวน และหลักไวยากรณภาษาจีนพื้นฐาน  ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน เขียน ภาษาจีน

ท่ัว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน การขอและใหขอมูลสวนบุคคล การสนทนาในชีวิตประจําวัน การเขียนและอาน
ประโยคงาย ๆ 
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2000-1251 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 1 (2) 
 (Fundamental Chinese 2) 

 ผานการเรียนวชิาภาษาจีนพื้นฐาน 1 มากอน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาจีนในระดับที่สูงข้ึน 
2. เพื่อใหมีทักษะการใชภาษาจีนติดตอสื่อสารไดตามสถานการณ 
3. เพื่อเห็นประโยชนของการใชภาษาจีนในการประกอบอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ 
2. อานขอความและสรุปใจความสําคัญ 
3. เขียนประโยคหรือขอความในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน และเขียน ภาษาจีนตามสถานการณ การขอและใหขอมูล การอาน

ขอความและสรุปใจความสําคัญ การตอบคําถามจากเรื่องท่ีอาน การเขียนประโยคหรือขอความเกี่ยวกบังาน
อาชีพ 
 
2000-1252 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 1 1 (2) 

 (Fundamental Japanese 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนญี่ปุนขั้นพื้นฐาน 
2. เพื่อใหมีทักษะในการใชภาษาญี่ปุนติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
3. เพื่อเห็นความสาํคัญของการใชภาษาญี่ปุนในงานธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ขอและใหขอมูลสวนบุคคลเบื้องตน 
2. สนทนาพื้นฐานในชีวิตประจําวัน 
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาคําศัพท สํานวน และหลักไวยากรณภาษาญี่ปุนพื้นฐาน  ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน เขียน 

ภาษาญี่ปุนท่ัว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน การขอและใหขอมูลสวนบุคคล การสนทนาในชีวิตประจําวัน การเขียน
และอานประโยคงาย ๆ 
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2000-1253 ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 2 1 (2) 
 (Fundamental Japanese 2) 

 ผานการเรียนวชิาภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 1 มากอน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาญี่ปุนในระดับท่ีสูงข้ึน 
2. เพื่อใหมีทักษะการใชภาษาญี่ปุนติดตอสื่อสารไดตามสถานการณ 
3. เพื่อเห็นประโยชนของการใชภาษาญี่ปุนในการประกอบอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ 
2. อานขอความและสรุปใจความสําคัญ 
3. เขียนประโยคหรือขอความในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน และเขียน ภาษาญี่ปุนตามสถานการณ การขอและใหขอมูล การอาน

ขอความและสรุปใจความสําคัญ การตอบคําถามจากเรื่องท่ีอาน การเขียนประโยคหรือขอความเกี่ยวกบังาน
อาชีพ 

 
2000-1254 ภาษาฝร่ังเศสพื้นฐาน 1 1 (2) 

 (Fundamental French 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน 
2. เพื่อใหมีทักษะในการใชภาษาฝรั่งเศสติดตอสือ่สารในชีวิตประจําวัน 
3. เพื่อเห็นความสาํคัญของการใชภาษาฝรั่งเศสในงานธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ขอและใหขอมูลสวนบุคคลเบื้องตน 
2. สนทนาพื้นฐานในชีวิตประจําวัน 
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาคําศัพท สํานวน และหลักไวยากรณภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน  ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน เขียน 

ภาษาฝรั่งเศสทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน การขอและใหขอมูลสวนบุคคล การสนทนาในชีวิตประจําวัน การ
เขียนและอานประโยคงาย ๆ 
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2000-1255 ภาษาฝร่ังเศสพื้นฐาน 2 1 (2) 
 (Fundamental French 2) 

 ผานการเรียนวชิาภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 มากอน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาฝรั่งเศสขั้นในระดับท่ีสูงข้ึน 
2. เพื่อใหมีทักษะการใชภาษาฝรั่งเศสติดตอสื่อสารไดตามสถานการณ 
3. เพื่อเห็นประโยชนของการใชภาษาฝรั่งเศสในการประกอบอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ 
2. อานขอความและสรุปใจความสําคัญ 
3. เขียนประโยคหรือขอความในงานอาชีพ 

คําอธบิายรายวชิา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน และเขียน ภาษาฝรั่งเศสตามสถานการณ การขอและใหขอมูล การ

อานขอความและสรุปใจความสําคัญ การตอบคําถามจากเรื่องท่ีอาน การเขียนประโยคหรือขอความเกี่ยวกับ
งานอาชีพ 

 
2000-1256 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1 1 (2) 

 (Fundamental German 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน 
2. เพื่อใหมีทักษะในการใชภาษาเยอรมันติดตอสือ่สารในชีวติประจําวัน 
3. เพื่อเห็นความสาํคัญของการใชภาษาภาษาเยอรมันในงานธุรกิจ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ขอและใหขอมูลสวนบุคคลเบื้องตน 
2. สนทนาพื้นฐานในชีวิตประจําวัน 
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาคําศัพท สํานวน และหลักไวยากรณภาษาภาษาเยอรมนัพื้นฐาน ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน เขียน 

ภาษาภาษาเยอรมันทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน การขอและใหขอมูลสวนบุคคล การสนทนาในชีวิตประจําวัน 
การเขียนและอานประโยคงาย ๆ 
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2000-1257 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2 1 (2) 
 (Fundamental German 2) 

 ผานการเรียนวชิาภาษาเยอรมนัพื้นฐาน 1 มากอน 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาเยอรมันในระดับท่ีสูงข้ึน 
2. เพื่อใหมีทักษะการใชภาษาเยอรมันติดตอสื่อสารไดตามสถานการณ 
3. เพื่อเห็นประโยชนของการใชภาษาเยอรมันในการประกอบอาชีพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ 
2. อานขอความและสรุปใจความสําคัญ 
3. เขียนประโยคหรือขอความในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน และเขียน ภาษาเยอรมันตามสถานการณ การขอและให  ขอมูล การ

อานขอความและสรุปใจความสําคัญ การตอบคําถามจากเรื่องท่ีอาน การเขียนประโยคหรือ  ขอความเกี่ยวกับ
งานอาชีพ 

 
2000 – 1258  ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพเสริมสวย      2   (2) 
  (English  of  Beautician) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. มีความรูความเขาใจคําศัพทเทคนิคพื้นฐานเกี่ยวกับการเสริมสวย 
2. มีความสามารถในการอาน  เขียนขอความเกี่ยวกับการเสริมสวยอยางงาย  
3. มีความสามารถในการฟง  การพูดเกี่ยวกับการใหนําเสนอ  และใหบริการลูกคา 
4. เห็นประโยชนของภาษาอังกฤษที่มีตออาชีพเสริมสวย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอก  จําแนก  ช่ือคําศัพทเทคนิคดานเสริมสวย 
2. อานเรื่อง  ฉลาก  สัญลักษณ  ตาราง  เกี่ยวกับดานเสริมสวย 
3. อธิบายวิธีการสาธิต ปฏิบัติตามขั้นตอนเกี่ยวกับการออกแบบตกแตงทรงผม การแตงหนา  และ

การแตงเล็บ 
4. สนทนาโตตอบ  การใหบริการลูกคาโดยใชโครงสรางประโยค  สํานวนภาษาตามมารยาทสังคม 
5. คนควา  รวบรวม  คําศัพทเกี่ยวกับอาชีพเสริมสวยจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความหมาย  คําศัพทเทคนิค  การอานฉลาก  สัญลักษณ  ตาราง  
เนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพเสริมสวยจากสื่อของจริงและแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย  การใชภาษาใน
สถานการณตาง ๆ การสนทนาเกี่ยวกับงานเสริมสวย  การแสดงความคิดเห็น  การเสนอและการให 
ขอมูลเกี่ยวกับการตกแตงทรงผม  การแตงหนาและการแตงเล็บ 

 
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 (2) 
 (The Way of Thai Ethics) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจประวัติ  ความสําคัญและหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 
2. เพื่อใหสามารถใชหลักธรรมของศาสนาในการพัฒนาตนและสังคม 
3. เพื่อใหมีเจตคติ ศรัทธา และอุดมการณในการเปนศาสนิกชนที่ดี 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาในการดําเนินชีวิต 
2. ใชทักษะทางศาสนธรรมในการแกปญหาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 
3. เปนแบบอยางที่ดีในการเผยแผศาสนธรรม 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ พระพุทธประวัติ พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม การบริหารจิตและเจริญปญญา  
พระสงฆกับการเผยแพรพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม หนาท่ีชาวพุทธและศาสนพิธี หรือ 
 ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมายของคําวาอิสลามและมุสลิม ประวัติและความสําคัญของศาสนาอิสลาม 
ประวัติทานศาสดามูฮัมหมัด  หลักคําสอนและหลักปฏิบัติในการพัฒนาตนเองและสังคม  หรือ 
 ศึกษาเกี่ยวกับ พระคัมภีรเกี่ยวกับชีวประวัติ พันธกิจ และคําสอนของพระเยซูคริสต            
บทบัญญัติและหลักการปฏิบัติตาง ๆ การแสดงความรักและการปฏิบัติตอเพื่อนมนุษย การเผยแผพระศาสนา
ของบรรดาอัครสาวก  การอธิษฐานภาวนาและศาสนพิธี  หรือ  
 ศึกษาเกี่ยวกับศาสนาอื่น ๆ  ตามความตองการของผูเรียน 
 
2000-1302 ภูมิเศรษฐศาสตร 2 (2) 
 (Geo-Economics) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรและภูมิศาสตรกายภาพ 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชปจจัยทางภูมิศาสตรกายภาพที่สัมพันธกับปญหาทางเศรษฐ-ศาสตร

เพื่อความรวมมอืทางเศรษฐกิจในชุมชน 
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการมีสวนรวมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเบื้องตน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหเครื่องมือทางภูมิศาสตรเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 
2. เลือกประกอบอาชีพตามปจจัยทางภูมิศาสตรกายภาพ 
3. เสนอแนะแนวทางแกไขวิกฤติทางเศรษฐกิจในชุมชน 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน ปญหาทางเศรษฐกิจของไทยและแนวทางการ    แกไข  
ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ภูมศิาสตรกายภาพของไทย เครื่องมือทางภูมิศาสตร 
และกิจกรรมพืน้ฐานทางเศรษฐกิจของไทย 
 
2000-1303 การดํารงชาติไทย 2 (2) 
 (Thai History and Administration) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจความเปนมาของประวัติศาสตรชาติไทย การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมของไทย 

2. เพื่อใหสามารถใชความรูเกี่ยวกับเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรประเมินผลที่มีตอการ
เปลี่ยนแปลงและความสัมพันธกับตางประเทศ 

3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตอการดํารงชีวิตอยางมีความสุขในสังคม ภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย  
และมีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหความเปนมาของชาติไทย และมาตราตาง ๆ ในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของกับการดาํเนิน

ชีวิต 
2. ปฏิบัติตนตามสถานภาพ  บทบาท  สิทธิ  เสรีภาพและหนาท่ี ในฐานะพลเมืองดีของประเทศ 
3. เสนอแนะการมีสวนรวมในการดํารงความเปนชาติไทย 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ ประวัติศาสตรชาติไทยสมัยสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร ดานการเมือง การ  
ปกครอง กฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน  เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 
2000-1304 โครงงานชุมชนสําคัญ 2 (2) 
 (Special Community Project) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการวางแผนและจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาชุมชน 
2. เพื่อใหสามารถใชขอมูลเกี่ยวกับชุมชนในการวางแผน และจัดทําโครงการพัฒนา    ชุมชน 
3. เพื่อใหมีเจตคติ อุดมการณ  และความภาคภูมิใจในชุมชน 
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มาตรฐานรายวิชา 
 1. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบของชุมชน 
 2. เสนอแนะทางเลือกในการพัฒนาชุมชน 
 3. วางแผนจัดทําโครงการเพื่อแกปญหาและ/หรอืพัฒนาชุมชนตัวอยาง 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับขนาดและที่ต้ังของชุมชน สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรและทรัพยากร การ    
ปกครองสวนทองถิ่น  จํานวนประชากรและการประกอบอาชีพ ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม และ   
เอกลักษณทางวัฒนธรรม  หลกัการวางแผนและจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาชุมชน 
 
2000-1305 คติไทยศึกษา 2 (2) 
 (Thai Folklore) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ และประวัติความเปนมาของวัฒนธรรม ท่ีเปนเอกลักษณของทองถิ่น 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามจารีต  ประเพณี และวัฒนธรรมทองถิ่น 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีและมีความภาคภูมิใจในการธํารงรักษาวัฒนธรรมทองถิ่น 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหเอกลกัษณของทองถิ่นเพื่อการสืบทอดทางวัฒนธรรม 
2. ประพฤติปฏิบัติตามจารีต ประเพณีของทองถิ่นที่ดีงาม 
3. เผยแพรวรรณคดีทองถิ่นและนันทนาการที่เปนเอกลักษณของทองถิ่นใหเปนที่รูจัก 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ  วัฒนธรรมพื้นบาน จารีต ประเพณี วรรณคดีทองถิ่นและนันทนาการที่เปน  
เอกลักษณและเอื้อตอการเปนพลเมืองด ี
 
3000-1306 ภูมิศาสตรกายภาพเพื่อชีวิต 2 (2) 
 (Physical Geography for Living) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจภูมิศาสตรกายภาพทองถิ่นและพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร 
2. เพื่อใหสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีสัมพันธกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ในการมีสวนรวมพัฒนาสิ่งแวดลอมเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอยางคุมคา 
2. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศในทองถิ่น 
3. เสนอแนะการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับสภาพทองถิ่น 
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คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ลักษณะภูมิศาสตรกายภาพทองถิ่น การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ 
การพัฒนาเศรษฐกิจโดยการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และกิจกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจทองถิ่น 
 
2000-1307 เหตุการณปจจุบัน 2 (2) 
 (Current Affairs) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจวิธีการทางประวัติศาสตร และหลักการวิเคราะหเหตุการณปจจุบัน ดานการเมือง 
การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม 

2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหและประเมินสถานการณปจจุบัน     การผสมผสานทางวัฒนธรรม  
เทคโนโลยี  วิทยาการและภูมิปญญาไทย ดวยวธิีการทางประวัติศาสตร 

3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีและมีความภาคภูมิใจในบรรพชน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหเหตุการณสําคัญที่เปนปจจุบันดวยวิธกีารทางประวัติศาสตร 
2. ประพฤติปฏิบัติตนตามธรรมเนียมของบรรพชน 
3. เสนอแนะแนวทางพัฒนาสังคมโดยใชประสบการณจากอดีต 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร เพื่อวิเคราะหเหตุการณปจจุบันของไทยดานการเมือง  การ
ปกครอง เศรษฐกิจและสังคม  การผสมผสานทางวัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาการและภูมิปญญาไทย 
 
2000–1401 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 2 (3) 

(Basic Science) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
2. เขาความสัมพันธของสิ่งแวดลอม สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ 
3. เขาใจสมบัติและองคประกอบของโครงสราง อะตอม ธาตุ และตารางธาตุ 
4. เขาใจชนิดของแรง การเคลื่อนที่ของวัตถุ งาน และพลังงาน 
5. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายการใชประโยชนของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   
2. อธิบายความสัมพันธของสิ่งแวดลอม  สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ  และทรัพยากรธรรมชาติ 
3. ปองกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม 
4. สังเกตและอภปิรายสมบัติและองคประกอบของโครงสรางอะตอม  ธาตุ  และตารางธาตุ 
5. สังเกตและอภปิรายชนิดของแรง  การเคลื่อนที่ของวัตถุ  งาน  และพลังงาน 
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คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร   หรือ
โครงงานวิชาชพี  การรักษาดุลยภาพของรางกาย พืช สัตว ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับสิ่ง     มีชีวิตใน
ระบบนิเวศ ดุลยภาพของระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โครงสรางของอะตอม  สมบัติของ
สารและตารางธาตุ พันธะเคมี แรงและชนิดของแรง ลักษณะการเคลื่อนท่ีของวัตถุ งาน      พลังงาน 
 
2000–1420 วิทยาศาสตรอุตสาหกรรม 2 (3) 

(Industrial Science) 
จุดประสงครายวิชา 
 1.  เขาใจการวัดปริมาณทางฟสิกส  ปริมาณ  เวคเตอร  การรวมเวคเตอร  และการคูณเวคเตอร 

3. เขาใจระบบของแรง  ชนิดของแรง  การรวมแรง  การแยกแรง  การเกิดโมเมนตของแรง การ
สมดุลของแรง  งาน  พลังงาน  และกําลัง 

4. เขาใจสมบัติและการเกิดของคลื่น  คลื่นกล  คลื่นแมเหล็กไฟฟา  คลื่นแสง  และคลื่นเสียง 
5. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ทดลอง  อภิปราย  การวัดปริมาณทางฟสิกส  ปริมาณเวคเตอร  การรวมเวคเตอร  และการคูณ

เวคเตอร   
2. อธิบายระบบและชนิดของแรง 
3. ทดลองและคํานวณการรวมแรง  การแยกแรง  การเกิดโมเมนตของแรง  การสมดุลของแรง  งาน  

พลังงาน  และกําลัง 
4. อธิบายสมบัติของคลื่นกล  และความสัมพันธระหวาง  ความถี่  ความยาวคลื่น  และอัตราเร็วของ

คลื่น 
5. อธิบายการเกิดคลื่นแมเหล็กไฟฟา  รวมท้ังประโยชนและอนัตรายของคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟสิกส แรง การเคลื่อนที่แบบเสนตรง แบบฮารมอนิกอยางงาย 
แบบวงกลม แบบโพรเจกไตล สมการการเคลื่อนท่ีของนิวตนั  โมเมนต  และสมดุล งาน พลังงาน กฎการอนรุักษ
พลังงาน  กําลัง ประสิทธิภาพ คลื่นและสมบัติของคลื่น คลื่นกล คลื่นแมเหล็กไฟฟา พลังงานนิวเคลียร และการ
นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
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2000–1421 วิทยาศาสตรประยุกต 2 (3) 
(Applied Science) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เขาใจกระบวนการถายทอดทางพันธุกรรม  การแปรผันทางพันธุกรรม  มิวเทชัน  วิวัฒนาการของ

สิ่งมีชีวิต  ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
2. เขาใจกระบวนการ  ความสําคัญและผลของเทคโนโลยีชีวภาพตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
3. เขาใจกระบวนการ  ความสําคัญของปโตรเลียมและผลิตภัณฑ 
4. เขาใจชนิด  สมบัติ  และปฏิกิริยาเคมีท่ีสําคัญของพอลิเมอร 
5. เขาใจสมบัติ  และการเกิดคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
6. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายกระบวนการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิด   มิวเท

ชัน  วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 
2. อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
3. อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการและผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีไดจากการกลั่นลําดับสวนน้ํามันดิบ  รวมถงึ

อันตรายหรือมลภาวะที่เกิดข้ึนจากสารในผลิตภัณฑ ท้ังกอนและหลังการนําไปใชประโยชน  
4. สังเกตและอธิบายการเกิด  และสมบัติของพอลิเมอร  การนําพอลิเมอรไปใชอยางเหมาะสม 
5. อธิบายการเกิดคลื่นแมเหล็กไฟฟา  รวมท้ังประโยชนและอนัตรายของคลื่นแมเหล็กไฟฟา  

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน  วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต  ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ และการนําไปใชประโยชน ปฏิกิริยาเคมี  
ปโตรเลียม  และผลิตภัณฑพอลิเมอร สารชีวโมเลกุล คลื่นแมเหล็กไฟฟา พลังงานนิวเคลียร 
 
2000–1422 วิทยาศาสตรเกษตร 2 (3) 

(Agro – Science) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจกระบวนการถายทอดทางพันธุกรรม  การแปรผันทางพันธุกรรม  มิวเทชัน  วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต  ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

2. เขาใจกระบวนการ  ความสําคัญ  และผลของเทคโนโลยีชีวภาพตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
3. เขาใจความสัมพันธของระบบนิเวศกับสิ่งแวดลอม 
4. เขาใจกระบวนการ  ความสําคัญของปโตรเลียม  และผลิตภัณฑ 
5. เขาใจชนิด  สมบัติ  และปฏิกิริยาท่ีสําคัญของสารชีวโมเลกลุ 
6. เขาใจสมบัติ  และองคประกอบของสารละลาย  สารบริสุทธิ์  คอลลอยด  สายแขวนลอย  กรด  

เบส  เกลือ  การเกิดปฏิกิริยาเคมี  และผลท่ีมีตอสิ่งแวดลอม 
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7. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายกระบวนการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  การแปรผันทางพันธุกรรม   การเกิดมิวเท
ชัน  วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 

2. อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
3. อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการและผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีไดจากการกลั่นลําดับสวน  น้ํามันดิบ  รวมถึง

อันตรายหรือมลภาวะที่เกิดข้ึนจากสารในผลิตภัณฑ  ท้ังกอนและหลัง  การนําไปใชประโยชน 
4. สังเกต และอธิบายการเกิด และสมบัติของพอลิเมอร การนําพอลิเมอรไปใชไดอยาง    เหมาะสม 
5. สังเกต และอภิปรายเกี่ยวกับสารละลาย  สารบริสุทธิ์  คอลลอยด  สารแขวนลอย  กรด  เบส  เกลือ 

การเกิดปฏิกิริยาเคมี  และผลที่มีตอสิ่งแวดลอม 
6. สังเกตและอภปิรายสมบัติ องคประกอบ ประโยชน และปฏิกิริยาของคารโบไฮเดรต ไขมัน  กรด

ไขมัน  โปรตีน  และกรดอะมิโน 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการถายทอดสารพันธุกรรม  การแปรผันทางพันธุกรรม วิวฒันาการของ 
สิ่งมีชีวิต  มิวเทชัน ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีตอสังคม
และสิ่งแวดลอม ดุลยภาพของระบบนิเวศ ปญหาสิ่งแวดลอม การนําความรูไปใชในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางยัง่ยืน 
 สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารท่ีเกิดจากปฏิกิริยาเคมีท่ีมีผลตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม  ปโตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ มลภาวะจากการแยกแกสธรรมชาติ และน้ํามันดิบ พอลิเมอร มลภาวะที่เกิดข้ึนจาก พอลิเมอร สาร
ชีวโมเลกุล คารโบไฮเดรต ไขมัน และกรดไขมัน โปรตีน และกรดอะมิโน 
 
2000-1423 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 2 (3) 
  (Environmental Science) 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเบื้องตน  
2. สามารถนําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
3. มีความตระหนัก และมีกิจนิสัยท่ีดีตอสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1 อธิบายถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
2 วิเคราะหและจําแนกปญหาสิ่งแวดลอมในทองถิ่น 
3 ปองกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม 
4 กําหนดแนวทาง แกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
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คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบนิเวศ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาจากการใชประโยชน
ทรัพยากร  มลพิษสิ่งแวดลอมและแนวทางการปองกันแกไข 
 
2000-1424 โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*) 
  (Science Project) 
จุดประสงครายวิชา 

1 เขาใจความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร   ความแตกตางของโครงงานวิทยาศาสตร       
ประเภทตาง ๆ  

2 เขาใจขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตรในเชิงวิจัย 
3 ใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการคิด ทําและแกปญหา 
4 บูรณาการพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร เขากับวิชาชีพ 
5 นําเสนอแนวคิด กระบวนการ และผลท่ีไดจากการศึกษา ใหผูอื่นเขาใจ 
6 นําความรูจากการทําโครงงานวิทยาศาสตรไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1 ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตร สืบเสาะหาความรู ในเรื่องท่ีผูเรียนที่ความถนัดหรือ

สนใจ 
2 เขียนรายงาน จัดแสดงผลงาน และอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการ และผลของโครงงาน 

หรือช้ินงานใหผูอื่นเขาใจ 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทําโครงงานวิทยาศาสตรประเภทตางๆ ตามขั้นตอนของวิธีการทาง
วิทยาศาสตร  โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  นําเสนอผลงานตอผูอื่นจัดนิทรรศการทาง      
วิทยาศาสตร 
 
2000-1425 ชีวเคม ี 2 (3) 

(Biochemistry) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจสมบัติและองคประกอบของโครงสรางอะตอม ธาตุ  ตารางธาตุ สารประกอบ   สารละลาย  
สารบริสุทธิ์  คอลลอยด สารแขวนลอย กรด เบส เกลือ การเกิดปฏิกิริยาเคมี และผลท่ีมีตอ
สิ่งแวดลอม 

2. เขาใจชนิด สมบัติ และปฏิกิริยาท่ีสําคัญของสารชีวโมเลกลุ 
3. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1 สังเกต  และอภิปรายเกี่ยวกบัสมบัติและองคประกอบของโครงสรางอะตอม ธาตุ  ตารางธาต ุ

สารประกอบ  สารละลาย  สารบริสุทธิ์  คอลลอยด สารแขวนลอย  กรด  เบส  เกลือ  การ
เกิดปฏิกิริยาเคมี และผลที่มีตอสิ่งแวดลอม 

2 สังเกต และอภิปรายองคประกอบ สมบัติ ประโยชน และปฏิกิริยาของคารโบไฮเดรต  ไขมัน  
กรดไขมัน โปรตีน และกรดอะมิโน 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางอะตอม  ธาตุ ตารางธาตุ สารประกอบ  สารละลาย  สารบริสุทธิ์ 

คอลลอยด  สารแขวนลอย กรด  เบส เกลือ ปฏิกิริยาเคมี สารท่ีเกิดจาก ปฏิกิริยาเคมีท่ีมีตอ      สิ่งแวดลอม สาร
ชีวโมเลกุล คารโบไฮเดรต ไขมัน กรดไขมัน โปรตีน และกรดอะมิโน การนําความรูไปประยุกตใช  ในวิชาชีพ
และชีวิตประจําวัน 
 
2000-1426 เคมีพ้ืนฐาน 2 (3) 

(Basic Chemistry) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจชนิด สมบัติและโครงสรางโมเลกลุของสารประกอบไฮโดรคารบอน 
2. เขาใจกระบวนการ ความสําคัญของปโตรเลียมและผลิตภัณฑ 
3. เขาใจชนิด สมบัติ และปฏิกิริยาเคมีท่ีสําคัญของพอลิเมอร 
4. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1 สังเกต  และอธิบายชนิด สมบัติ และโครงสรางโมเลกุลของสารประกอบไฮโดรคารบอน 
2 อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการและผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีไดจากการกลั่นลําดับสวนน้ํามันดิบ   รวมถึง

อันตรายหรือมลภาวะที่เกิดข้ึนจากสารในผลิตภัณฑ ท้ังกอนหรือหลังการนําไปใชประโยชน 
3 สังเกต และอธิบายการเกิดและสมบัติของพอลิเมอร การนําพอลิเมอรไปใชไดอยาง     เหมาะสม 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับสารประกอบไฮโดรคารบอน ปโตรเลียมและผลติภัณฑ มลภาวะจากการ

แยกแกสธรรมชาติและน้ํามันดิบ  พอลิเมอรและผลิตภัณฑพลาสติก  กาว  สี  มลภาวะที่เกิดจากพอลิเมอร และ
การนําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
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2000-1427 ฟสิกสพ้ืนฐาน 1 2 (3) 
(Basic Physics 1) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เขาใจ สมบัติและการเกิดของคลื่น คลื่นกล คลื่นแมเหล็กไฟฟา คลื่นแสง คลื่นเสียง 
2. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1 อธิบายสมบัติของคลื่นกล และความสัมพันธระหวางความถี่ ความยาวคลื่น อัตราเร็ว    ของคลื่น 
2 อธิบายการเกิดคลื่นเสียง  ความเขมของเสียง การไดยินเสียง คุณภาพของเสียง 
3 อธิบายสเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา รวมท้ังประโยชนและอันตรายของคลื่นแมเหล็ก  ไฟฟา 
4 อธิบายสมบัติของแสง การผสมแสงสี การสะทอนของแสง และการหักเหของแสง 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติ การเกิดคลื่น ความถี่ ความยาวคลื่น การเคลื่อนท่ีของคลื่น คลื่นกล คลื่นเสียง ความ

เขมของเสียง  การไดยินเสียง  คุณภาพของเสียง  สเปกตรัมของคลื่นแมเหลก็ไฟฟา  คลื่นแสง  การสะทอนของ
แสง การหักเหของแสง  แสงสีและการมองเห็น  การผสมแสงสี  และการประยุกตใช 
 
2000-1428 ฟสิกสพ้ืนฐาน 2 2 (3)  

(Basic Physics 2) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจ การวัดปริมาณทางฟสิกส  ปริมาณเวคเตอร  การรวมเวคเตอร  การคูณเวคเตอร 
2. เขาใจระบบของแรง ชนิดของแรง การรวมแรง การแยกแรง การเกิดโมเมนตของแรง       การ

สมดุลของแรง งาน  พลังงาน  และกําลัง  
3. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1 ทดลอง อภิปรายการวัดปริมาณทางฟสิกส  ปริมาณเวคเตอร การรวมเวคเตอร การคูณ  เวคเตอร 
2 อธิบายระบบและชนิดของแรง 
3 ทดลองและคํานวณการรวมแรง การแยกแรง การเกิดโมเมนตของแรง  การสมดุลของแรง  งาน  

พลังงาน และกําลัง  
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับการวัดปริมาณทางฟสิกส ปริมาณเวคเตอร  การรวมเวคเตอร การคูณเวกเตอร  
ระบบและ ชนิดของแรง  การรวมแรง  การแยกแรง  การเกดิโมเมนตของแรง  การสมดุลของแรง  งาน   พลังงาน  
กําลัง และการประยุกตใช 
 



 

หมวดวิชาสามัญ 

~ 45 ~ 

2000-1429 ฟสิกสพ้ืนฐาน 3 2 (3) 
(Basic Physics 3)  

จุดประสงครายวิชา 
1. เขาใจ การเคลื่อนที่เชิงเสนตรงในแนวราบ  การเคลื่อนท่ีอยางอิสระในแนวดิ่ง การเคลื่อนแบ

วงกลม การเคลื่อนท่ีแบบโปรเจคไตล การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิค การเคลื่อนที่แบบหมุน  
การเคลื่อนท่ีบนทางโคง 

2. เขาใจสมการการเคลื่อนท่ีของนิวตัน  โมเมนตัม การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม 
3. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1 ทดลอง อภิปรายและคํานวณการเคลื่อนท่ีเชิงเสนตรงในแนวราบและแนวดิ่ง  แบบวงกลม   แบบ

โปรเจกไตล แบบซิมเปลฮารโมนิค  การเคลื่อนที่แบบหมุน  การเคลื่อนที่บนทางโคง    รวมท้ัง
นําไปใชประโยชน 

2 ทดลอง อธิบายกฏการเคลื่อนท่ีของนิวตัน  สมการการเคลื่อนท่ีของนิวตัน  โมเมนตัม  และ    การ
เปลี่ยนแปลงโมเมนตัม 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับการเคลื่อนที่เชิงเสนตรงในแนวราบ การเคลื่อนท่ีอยาง  อิสระในแนวดิ่ง  การ
เคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล  การเคลื่อนที่แบบ  ซิมเปลฮารโมนิค  การเคลื่อนที่แบบ
หมุน  การเคลื่อนท่ีบนทางโคง สมการการเคลื่อนท่ีของนิวตัน  โมเมนตัม  การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมและการ
ประยุกตใช 
 
2000-1430 ชีววิทยาพื้นฐาน 2 (3) 

(Basic  Biology)  
จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจกระบวนการถายทอดทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม มิวเทชัน  วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  

2. เขาใจกระบวนการ ความสําคัญ และผลของเทคโนโลยีชีวภาพตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
3. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 

มาตรฐานรายวิชา 
1 อธิบายกระบวนการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิด   มิวเท

ชัน  วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ  
2 อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
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คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการถายทอดทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน  

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต   เทคโนโลยีชีวภาพ  ความหลากหลายทางชีวภาพ   และผลที่มีตอสังคมและ            
สิ่งแวดลอม   รวมท้ังการประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
 
2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต 1 2 (2)  

(Applied Mathematics 1) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเรื่องอัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  การแปรผัน  เซตและการดําเนินการ
ของเซต สมการเชิงเสน และสมการกําลังสองตัวแปรเดียว 

2. เพื่อใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของอัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  การแปรผัน  เซต
และการดําเนินการของเซต สมการเชิงเสน และสมการกําลังสองตัวแปรเดียว ไปใชประกอบใน
วิชาชีพ 

3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับอัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  การแปรผัน  
เซต และการดําเนินการของเซต ระบบสมการเชิงเสน และสมการกําลังสองตัวแปรเดียว 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับอัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  การแปรผัน  และนําไปใชในการ

แกปญหาได 
2. มีความคิดรวบยอดเรือ่งเซตและการดําเนินการของเซต และนําไปใชในการแกปญหาได 
3. เขียนแผนภาพแทนเซต (Venn-Euler Diagram)  และนําไปใชในการแกปญหาที่เกี่ยวกับการหา

สมาชิกและจํานวนสมาชิกของเซตได 
4. แกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร  และสมการกําลังสองตัวแปร

เดียวและแกปญหาในสถานการณจริง ได 
5. นําความรูและทักษะที่ไดจากเรื่องอัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  การแปรผัน  เซตและการ

ดําเนินการของ เซต ระบบสมการเชิงเสน และสมการกําลังสองตัวแปรเดียวไปประยุกตในการ
เรียนรูงานอาชีพและชีวิตประจําวัน 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณและฝกการแกปญหาในเรื่องอัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  การแปรผัน 

เซต   การดําเนินการของเซต  แผนภาพแทนเซต   (Venn-Euler Diagram)  การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  
ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร  สมการกําลังสองตัวแปรเดียว   
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2000-1520 คณิตศาสตรประยุกต 2 2 (2) 
(Applied Mathematics 2) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเรื่องเลขยกกําลัง  ลอการิทึม  สถิติและความนาจะเปน 
2. เพื่อใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของเลขยกกําลัง  ลอการิทึม  สถิติและความนาจะ

เปนไปใชประกอบในวิชาชีพ 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเลขยกกําลัง  ลอการิทึม  สถิติและความ

นาจะเปน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนจรงิท่ีอยูในรูปเลขยกกําลังและลอการิทึมท่ีเปนจํานวนตรรก
ยะและนําไปใชแกปญหาได 

2. รูและใชวิธีสํารวจความคิดเห็นอยางงายและนาํผลท่ีไดจากการสํารวจความคิดเห็นไปใชในการ
คาดการณบางอยางได 

3. เลือกใชคากลางที่เหมาะสมและวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนกับขอมูลท่ีกําหนดใหและวัตถุประสงคท่ี
ตองการได 

4. สามารถวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนของการวัดการกระจายโดยใชสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการ
หาตําแหนงท่ีของขอมูลโดยใชเปอรเซ็นไทลได 

5. ใชขอมูลขาวสารและคาสถิติชวยในการตัดสินใจได 
6. ใชความรูเกี่ยวกับความนาจะเปนในเรื่องการทดลองสุม  เหตุการณ  และนําผลท่ีไดชวยในการ

คาดการณ ตัดสินใจ  และแกปญหาบางอยางได 
7. นําความรูและทักษะที่ไดจากการเรียนเรื่องเลขยกกําลัง  ลอการิทึม  สถิติและความนาจะเปนไป

ประยุกตในการเรียนรูงานอาชีพและชีวิตประจําวัน 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณและฝกการแกปญหาในเรื่องเลขยกกําลัง  ลอการิทึม  สถิติและความ
นาจะเปน 

 
2000-1521 คณิตศาสตรประยุกต 3 2 (2) 

(Applied Mathematics 3) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ เมตริกซ ดีเทอรมินันท และเรขาคณิตวิเคราะห
เบื้องตน 

2. เพื่อใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของอัตราสวนตรีโกณมิติ  เมตริกซ   ดีเทอรมินันท  และ
เรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน ไปใชประกอบในวิชาชีพ 
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3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับอัตราสวนตรีโกณมิติ เมตริกซ ดีเทอรมินันท  
และเรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชความรูเรื่องอัตราสวนตรโีกณมิติของมุมท่ีกําหนดใหในการคาดคะเนระยะทางและความสูง และ

แกปญหาที่เกี่ยวกับการวัดได 
2. หาระยะทางระหวางจุดสองจุด  จุดกึ่งกลาง  ระยะหางระหวางเสนตรงกับจุด ความชันของเสนตรง

ได 
3. สรางสมการเสนตรง  เสนขนาน  เสนตั้งฉาก และนําไปใชได  
4. มีความคิดรวบยอดในเรื่อง เมตริกซและการดําเนินการ ดีเทอรมินันทและการหา ดีเทอรมินันท  

ขนาดไมเกิน 3 x 3 ในระบบจํานวนจรงิได 
5. นําความรูและทักษะที่ไดจากการเรียนดีเทอรมินนท  ไปประยุกตใชในการแกระบบสมการเชิงเสน

ไมเกินสามตัวแปรได 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณและฝกการแกปญหาในเรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติ เมตริกซ ดีเทอร
มินันท  และเรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน 
 
2000-1522 คณิตศาสตรประยุกต 4 2 (2) 

(Applied Mathematics 4) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเรื่องความสัมพันธ ฟงกช่ัน อสมการ  กําหนดการเชิงเสน  ลําดับและ
อนุกรม 

2. เพื่อใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของความสัมพันธ ฟงกช่ัน อสมการ  กําหนดการเชิงเสน  
ลําดับและอนุกรม ไปใชประกอบในวิชาชีพ 

3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีด ี  และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธ ฟงกช่ัน อสมการ  กําหนดการ
เชิงเสน  ลําดับและอนุกรม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธและฟงกช่ันในรูปตาง ๆ  เชน  สมการ กราฟ  และ

ตาราง 
2. เขาใจความหมายของลําดับ ลําดับเลขคณิต  ลําดับเรขาคณิต  หาพจนท่ัวไปของลําดับจํากัด และ

หาพจนตาง ๆ ของลําดับเลขคณิต  ลําดับเรขาคณิตได 
3. เขาใจความหมายของผลบวกและหาผลบวก n พจนแรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรม

เรขาคณิตโดยใชสูตรและนําไปใชได 
4. แกอสมการตัวแปรเดียว  ดีกรีไมเกินสอง และใชกราฟของอสมการ  ฟงกช่ันในการแกปญหาได 
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5. สรางความสัมพันธหรือฟงกชันจากสถานการณ หรือปญหาที่กําหนดใหและนําไปใชในการ
แกปญหาได   

6. นําความรูและทักษะที่ไดจากการเรียนเรื่องความสัมพันธ  ฟงกช่ัน อสมการ  กําหนดการ เชิงเสน  
ลําดับและอนุกรม  ไปประยุกตในการเรียนรูงานอาชีพและชีวิตประจําวัน 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณ และการแกปญหาในเรื่องความสัมพันธ ฟงกช่ัน อสมการ  กําหนดการ

เชิงเสน  ลําดับและอนุกรม 
 
2000-1523 คณิตศาสตรประยุกต 5 2 (2) 

(Applied Mathematics 5) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเรื่องคณิตศาสตรกับการออกแบบ   คณิตศาสตรกับการวัด 
คณิตศาสตรกับการประกอบอาชีพ  และภาษี 

2. เพื่อใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของคณิตศาสตรกับการออกแบบ  คณิตศาสตรกับการ
วัด  คณิตศาสตรกับการประกอบอาชีพ และภาษี ไปใชประกอบในวิชาชีพ 

3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ คณิตศาสตรกับการออกแบบ  คณิตศาสตร
กับการวัด  คณิตศาสตรกับการประกอบอาชีพ  และภาษี 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจความหมาย  วิธีการคํานวณและสามารถคํานวณ การหา รายได ราคาขาย ราคาขายสุทธิ 

กําไร  
2. ขาดทุน และภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาได 
3. สามารถคํานวณหาคาเกี่ยวกับการวัดปริมาณและการเปรียบเทียบปริมาณได 
4. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ เสนตรง รูประนาบ  รูปทรงเรขาคณิต  สรางรูปเรขาคณิต   
5. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและสามารถออกแบบลวดลายได 
6. สามารถขยายสวนและยอสวนของภาพได 
7. สามารถนําความรูเรื่องคณิตศาสตรกับการออกแบบ  คณิตศาสตรกับการวัด  คณิตศาสตรกับการ 
8. ประกอบอาชีพ  และภาษี แกปญหาในสถานการณจริงได 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษา   ฝกทักษะการคิดคํานวณและฝกการแกปญหา  ในเรื่องคณิตศาสตรกับการออกแบบ  

คณิตศาสตรกับการวัด  คณิตศาสตรกับการประกอบอาชีพ  และภาษี 
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2000-1524 คณิตศาสตรประยุกต 6 2 (2) 
(Applied Mathematics 6)   

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเรื่องการหาพื้นท่ี และปริมาตรของรูปทรงชนิดตาง ๆ  สถิติทดลอง

และแบบแผนการทดลองเบื้องตน 
2. เพื่อใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของคณิตศาสตรกับการหาพื้นท่ี และปริมาตรของ

รูปทรงชนิดตาง ๆ  สถิติทดลองและแบบแผนการทดลองเบื้องตน ไปใชประกอบในวิชาชีพ 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคณิตศาสตรกับการหาพื้นท่ี และปริมาตร

ของรูปทรงชนิดตาง ๆ  สถิติทดลองและแบบแผนการทดลองเบื้องตน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใชความรูเรื่องพื้นที่ ปริมาตรในการคาดคะเน และคํานวณหาพื้นที่  ปริมาตรที่ไมใชรูปทรง
เรขาคณิตได 

2. ใชความรูเรื่องพื้นที่ และปริมาตรแกปญหาที่เกี่ยวกับการวัดได 
3. เลือกใชแบบแผนการทดลองที่เหมาะสมกับขอมูลท่ีกําหนดตามวัตถุประสงคท่ีตองการได 
4. วิเคราะหขอมูลตามขั้นตอน และใชสถิติในการคํานวณไดเหมาะสมกับการวางแผนการทดลอง 
5. ใชคาสถิติท่ีไดจากการคํานวณชวยในการตัดสินใจได 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณและฝกการแกปญหาในเรื่องการหาพื้นที่ และปริมาตรของรูปทรงชนิด

ตาง ๆ สถิติทดลองและแบบแผนการทดลองเบื้องตน 
 
2000-1525 คณิตศาสตรประยุกต 7 2 (2) 

(Applied Mathematics 7) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเรื่องจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลัสเบื้องตน และเศษสวนยอย 
2. เพื่อใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลัสเบื้องตน 

และเศษสวนยอย ไปใชประกอบในวิชาชีพ 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลัส

เบื้องตน  และเศษสวนยอย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจความหมาย  รูปแบบ และหาผลลัพธท่ีเกิดจากการบวก  ลบ  คูณ  หาร การยกกําลัง n และ
รากที่ n จํานวนเชิงซอนและนําไปใชแกปญหาได 

2. เขาใจรูปแบบจํานวนเชิงซอนในรูปเชิงข้ัวและการบวก  ลบ  คูณ  หาร ของจํานวนเชิงซอนในรูป
เชิงข้ัว 
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3. เขียนความสัมพันธท่ีมีกราฟเปนภาคตัดกรวยเมื่อกําหนดสวนตาง ๆ  ของภาคตัดกรวยให และ
เขียนกราฟของความสัมพันธได 

4. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับลิมิตของฟงกชัน  อนุพันธของฟงกชันและปฏิยานุพันธของฟงกชัน
จํากัดเขตได 

5. มีความเขาใจเกี่ยวกับเศษสวนยอย  และคํานวณเศษสวนยอยจากรูปแบบที่กําหนดใหได 
6. นําความรูและทักษะที่ไดจากการเรียนเรื่องจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลัส ไปประยุกตใน

การเรียนรูงานอาชีพและชีวิตประจําวัน 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณและฝกการแกปญหาในเรื่องจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลัส
เบื้องตน และเศษสวนยอย 
 
2000-1526 คณิตศาสตรประยุกต 8 2 (2) 

(Applied Mathematics 8) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเรื่องเรื่องบําเหน็จ  หุน ต๋ัวเงิน คาเสื่อมราคา คาจางเลขดัชนี และมูลคา
ของเงิน 

2. เพื่อใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของเรื่องบําเหน็จ   หุน  ต๋ัวเงิน  คาเสื่อมราคา  คาจาง 
เลขดัชนี  และมูลคาของเงิน ไปใชในวิชาชีพ 

3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลัส
เบื้องตน และเศษสวนยอย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สามารถคํานวณและหาคาเกี่ยวกับเรื่องบําเหน็จ หุน ต๋ัวเงิน คาเสื่อมราคา คาจางเลขดัชนี  และ

มูลคาของเงินได  
2. นําความรูเรื่องบําเหน็จ   หุน  ต๋ัวเงิน  คาเสื่อมราคา  คาจางเลขดัชนี  และมูลคาของเงินใช

แกปญหาในสถานการณจริงได  
3. นําความรูเกี่ยวกับบําเหน็จ  หุน  ต๋ัวเงินคาเสื่อมราคา  คาจาง  เลขดัชนี  และมูลคาของเงิน  ไป

เชื่อมโยงกับวิชาชีพ 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณและการแกปญหาบําเหน็จ   หุน  ต๋ัวเงิน  คาเสื่อมราคา  คาจางเลขดัชนี  
มูลคาของเงิน 
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2000-1527 คณิตศาสตรประยุกต 9 2 (2) 
(Applied Mathematics 9) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเรื่องเวกเตอร  ฟงกชันตรีโกณมิติ  พื้นที่ผิว  และปริมาตร 
2. เพื่อใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของเวกเตอร  ฟงกชันตรีโกณมิติ  พื้นที่ผิว  และ

ปริมาตร ไปใช ในวิชาชีพ 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอร  ฟงกชันตรีโกณมิติ  พื้นที่ผิว  และ

ปริมาตร 
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความคิดรวบยอดในเรื่องเวกเตอร และการคํานวณเกี่ยวกับเวกเตอรและนําความรูเรื่องเวกเตอร
ไปใชแกปญหาได 

2. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟงกชันตรีโกณมิติและการคํานวณเกี่ยวกับฟงกชันตรีโกณมิติและนํา
ความรูเรื่องฟงกชันตรีโกณมิติไปใชแกปญหาได 

3. ใชความรูเกี่ยวกับความกวาง  ความยาว  พื้นที่  พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแกปญหาใน
สถานการณตาง ๆ ได 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณ  และการแกปญหาในเรื่องเวกเตอร ฟงกชันตรีโกณมิติ พื้นที่ผิว และ

ปริมาตร 
 
2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 1 (2) 

(Physical Education for Personal Development) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีทักษะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการเลนกีฬาที่ตนสนใจ 
2. เพื่อใหสามารถนําทักษะกีฬา ไปใชในการออกกําลังกาย เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและ    สมรรถภาพ 
3. เพื่อฝกฝนน้ําใจนักกีฬา  เกิดระเบียบวินัย  เคารพกฎ กติกา มารยาทของสังคม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สาธิตทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องตนของการลนกีฬาที่ตนสนใจไดถูกตอง 
2. เลนกีฬาอยางมมีารยาท  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและน้ําใจนักกีฬา 
3. ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ 
4. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษากฎ กติกา มารยาท ฝกปฏิบัติทักษะในการเคลื่อนไหวเบื้องตนของ กิจกรรมทางพลศึกษา และ
กีฬาตาง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ อันจะนําไปสูการประยุกตใชในการออกกําลังกายในชีวิตประจําวัน
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 
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2000–1602 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต 1 (1) 
(Home Education and Safety) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการและการวางแผนดูแลสงเสริมสขุภาพตามพัฒนาการ

ของตนเอง 
2. ตระหนักถึงการดําเนินชีวิตท่ีมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย 
3. เพื่อใหรูจักพัฒนากระบวนการทางประชาสังคมเพื่อปองกันอันตรายจากสิ่งเสพติด 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงหรอืพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ  อุบัติเหตุ การใชยา   

สารเสพติด และความรุนแรง 
2. วางแผนดูแลสงเสริมสุขภาพตามพัฒนาการของตนเองไดอยางเหมาะสม 
3. แสดงออกถงึพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย 
4. ปฏิบัติโครงงานครอบครัวศึกษาและความปลอดภยัในชีวิต 1 โครงงาน 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาทักษะการดําเนินชีวิตเรื่องหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพตามวัยของตนเอง ปญหา

เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่ไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม การปองกันอันตรายจากสิ่งเสพติด 
อุบัติเหตุ และการใชยา   
 
2000–1603 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (3) 
  (Quality of Life Development) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพอนามัย / สมรรถภาพ   และการปองกัน
โรค 

2. เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ  และความปลอดภัยในชีวิต  ของตนเอง
และครอบครัว 

3. เพื่อใหสามารถนํากิจกรรม เกม กีฬาไทย กีฬาสากล ไปใชในการสงเสริมสขุภาพอนามัยใน
ชีวิตประจําวันได 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เลือกวิธีการวางแผนดูแลสงเสริมสุขภาพตามพัฒนาการของตนเองไดอยางเหมาะสม 
2. มีสัมพันธภาพที่ดีกับคนในครอบครัว  เพื่อน  และสังคม ตามวัฒนธรรมไทย 
3. ออกกําลังกายและเลนกีฬาเปนประจํา  สม่ําเสมอ 
4. ใหความรวมมอืในกิจกรรมการแขงขันเกม กีฬาไทย หรือกฬีาสากลในสถานศึกษาดวยความมี

น้ําใจนักกีฬา 
5. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
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6. สามารถเลือกใชบริการทางการแพทยและสาธารณสุขได 
7. ไมเกี่ยวของกับสิ่งเสพติด 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติการดําเนินชีวิตเรื่องหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษา สุขอนามัยในวัยรุน 
วัฒนธรรมไทยกับปญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุน อาหารและโภชนาการในการปองกันโรค การใชยา การ
ปองกันอันตรายจากสิ่งเสพติด คุณคาของการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยกิจกรรมกีฬา การใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนดวยการเลนเกม กีฬาไทย หรือกีฬาสากล การประยุกตหลักการรุกและการปองกันของเกมกีฬาตาง ๆ 
เขากับการดําเนินชีวิต 
 
2000–1604 การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข 2 (3) 
  (Life Management for Happiness) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื่องพัฒนาการของวัยรุน  
2. เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ 
3. เพื่อใหสามารถใชกิจกรรมทางพลศึกษาพัฒนาสุขภาพอยางมีความสุข 
4. เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางมคีวามสุข  

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีพฤติกรรมตามพัฒนาการของวัยรุนที่เหมาะสมกับเพศ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย 
2. เลือกใชบริการทางดานสาธารณสุข 
3. เลือกรับประทานอาหารไดอยางถูกตองตามหลักโภชนาการ 
4. ปฐมพยาบาลไดอยางนอย 3 วิธี  
5. มีทักษะในการออกกําลังกาย และออกกําลังกายเปนประจําสม่ําเสมอ 
6. ปฏิบัติโครงงานพัฒนาสุขภาพ 1 โครงงาน 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและวิเคราะหพัฒนาการทางกายของวัยรุน เพศและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมตามวิถีและ
วัฒนธรรมไทย ความสําคัญของโภชนการและการออกกําลังกายที่มีผลตอการดูแลรักษาสุขภาพ การปฐม
พยาบาล การใชบริการดานสาธารณสุข การรวมมือกับชุมชนในการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน พัฒนากาสมรรถนภาพทางกายของตนเอง โดยใชกิจกรรมทางพลศึกษา ปฏิบัติโครงงานเพื่อพัฒนา
สุขภาพของงตนเอง 
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2000–1605 การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน 1 (2) 
 (Physical Fitness for Work) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบในการออกกําลงักาย และการเสริมสราง

สมรรถภาพทางกาย 
2. เพื่อใหตระหนักถึงคุณคาของการออกกําลงักายและการเลนกีฬาเปนประจํา 
3. เพื่อใหสามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ใหพรอมท่ีจะประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหและประยุกตหลักการในการเคลื่อนไหวแบบตาง ๆ ไปใชในการออกกําลังกาย เลนกีฬา 

และเลือกกิจกรรมนันทนาการไดอยางเหมาะสมกับอาชีพหรืองานที่ปฏิบัติ 
2. ออกกําลังกายเปนประจําสม่ําเสมอ 
3. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษากลไกของรางกาย  หลักการและรูปแบบการออกกําลังกาย  การเลนกีฬาไทย  กีฬาสากล  
กิจกรรมนันทนาการ และการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  อาหาร
และโภชนาการที่ชวยเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย ปฏิบัติ โครงงานการออกกําลงักายดวยกิจกรรมที่
เหมาะสมสําหรับตนเองเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายใหเปนไปตามเปาหมาย พรอมท่ีจะประกอบอาชีพได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 
2000–1606 การปองกันตนเองจากภัยสังคม 1 (2) 

 (Self Defense) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู เกี่ยวกับสัมพันธภาพ ระหวางเพศที่ เหมาะสมของวัยรุน ปจจัยเสี่ยง และ
สถานการณท่ีไมปลอดภัย 

2. เพื่อใหรักการออกกําลังกาย  ดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรงอยูเสมอ  
3. เพื่อใหมีทักษะในการปองกันตนเองจากภัยสงัคม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. มีทักษะในการปฏิเสธ   และทักษะในการสรางสัมพันธภาพที่เหมาะสม 
2. ออกกําลังกายดวยทาพื้นฐานของศิลปปองกันตัวอยางสม่ําเสมอ 
3. ประเมินและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง / สถานการณท่ีไมปลอดภัยได 
4. ไมเกี่ยวของกับสารเสพติดทุกชนิด 
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คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา ทักษะการสรางสัมพันธภาพ เจตคติและคานิยมทางเพศตามวัฒนธรรมไทย  แนวทางการ
ปองกันโรคและปจจัยเสี่ยงในการใชยา สารเสพติด และการคุกคามทางเพศ ฝกการออกกําลังกายและพัฒนา
สมรรถภาพทางกายดวยกีฬาท่ีนําไปสูการปองกันตนเอง กิจกรรมนันทนาการที่เสริมสรางเจตคติท่ีดีในการ
ออกกําลังกาย  การสรางมนุษยสัมพันธและการวางตน  เพื่อนําไปสูการปองกันตนเองจากภัยสังคมและ
สภาพแวดลอมท่ีเปนอันตราย 
 
2000–1607 พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง 1 (2) 

 (Physical Education for Disabled) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎ กติกา และหลักความปลอดภัยในการเลนกีฬาที่เหมาะสม
กับสภาพรางกายของตนเอง 

2. เพื่อใหมีทักษะในการเลนกีฬาเฉพาะทางตามความสามารถของรางกาย (บรรดิการทางพลศึกษา) 
3. เพื่อใหสามารถนําทักษะกีฬา ไปประยุกตใชพัฒนาบุคลิกภาพและออกกําลังกายไดอยางปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัยในการเลนกีฬากับผูอื่น 
2. สาธิตทักษะการเคลื่อนไหวเพื่อฝกการพัฒนากลามเนื้อเฉพาะสวนไดอยางถูกตอง 
3. เลนกีฬาอยางมีมารยาท โดยคํารึงถึงความปลอดภัยและน้ําใจนักกีฬา 
4. ออกกําลังกายดวยกิจกรรมที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเองอยางสม่ําเสมอ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษากฎ กติกา มารยาท ฝกปฏิบัติทักษะในการเคลื่อนไหวเบื้องตนของ กีฬาเฉพาะทางแตละชนิด
ตามความสามารถและความสนใจของแตละบุคคล ศึกษาและฝกการพัฒนากลามเนื้อในลักษณะกายภาพบําบัด
ตามลักษณะเฉพาะสวนบุคคล นําไปสูการประยุกตใชการออกกําลังกายในชีวิตประจําวันเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
ของตนเอง 
 
2000–1608 พัฒนาการและทักษะในการดําเนนิชีวิต 1 (1) 

(Development and Life Skill) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพกาย  สุขภาพจิต ตามพัฒนาการของวัยรุน 
2. เพื่อใหเห็นคุณคาของการมีสัมพันธภาพที่ดีตอเพื่อน ครอบครัว และสังคม ตาม วัฒนธรรมไทย 
3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติตนใหปลอดจากโรค  ปองกันอันตรายจากสิ่งเสพติด และการใชยา 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อธิบายวิธีการดแูลรักษาสุขภาพกายและจิตตามวัยของตนเองได 
2. มีสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัวและกลุมเพื่อน 
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3. แสดงพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 
4. ปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงจากโรคติดตอ  สิ่งเสพติด  และการใชยา 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาพัฒนาการและทักษะการดําเนินชีวิต ในเรื่องหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพกายและ
จิตตามวัยของตนเอง การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่ไดรับอิทธิพลจาก
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมไทย การปฏิบัติตนในการปองกันโรค การปองกันอันตรายจากสิ่งเสพติด การใชยา 
และการแกปญหาสุขภาพ 
 
2000–1609 สุขภาพกับการทํางาน 1 (1) 

(Health and Work) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจ ในสภาพแวดลอมและสรีรวิทยาการออกกําลังกายจากการทํางาน 
2. เพื่อใหสามารถเลือกใชสิทธิข้ันพื้นฐานตามกฎหมาย ท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน 
3. เพื่อใหตระหนักถึงหลักปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สาธิตกายบริหารในการผอนคลายกลามเนื้อสวนตาง ๆ  เพื่อลดความตึงเครียดและความเหนื่อย

ลาจากการทํางานไดถูกตอง 
2. เลือกใชสิทธิข้ันพื้นฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยไดถูกตองตามสถานการณ

ตางๆ  
3. บอกอิริยาบถที่ถูกตองในการปฏิบัติงานแตละชนิด 
4. ปฏิบัติโครงงานกิจกรรมเสริมสรางสุขภาพในการทํางาน  1  โครงงาน 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและวิเคราะหสภาพแวดลอมในการทํางาน  อิริยาบถท่ีถูกตองในการปฏิบัติงานแตละชนิด   
หลักปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความปลอดภัย สํารวจและวางแผนในการแกปญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน 
ตลอดจนการเลือกใชสิทธิข้ันพื้นฐานตามกฎหมาย ท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน     กายบริหาร
สําหรับการผอนคลายกลามเนื้อสวนตาง ๆ เพื่อลดความตึงเครียดและความเหนื่อยลาจากการทํางาน ปฏิบัติ
โครงงานกิจกรรมเสริมสรางสุขภาพในการทํางาน 
 
2000–1610 ความปลอดภัยในโรงงาน 1 (1) 
  (Safety in Industry) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 
2. เพื่อใหตระหนักถึงการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมอยางปลอดภัย 
3. เพื่อใหสามารถเลือกใชสิทธิข้ันพื้นฐานตามพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการทํางาน 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความหมายของสัญลักษณความปลอดภัยในการทํางานได 
2. วิเคราะหสภาพแวดลอมในการทํางานที่เหมาะสมได 
3. ปฏิบัติตนใหปลอดภยัจากอุบัติเหตุในการทํางาน 
4. เลือกใชสิทธิข้ันพื้นฐานในการทํางานได 
5. ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงานได 1 โครงงาน 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา สํารวจ และวิเคราะหสภาพแวดลอมในการทํางาน สภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
(Ergonomics) อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม สัญลักษณความปลอดภัยในการทํางาน
ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม สํารวจความปลอดภัยและวางแผนการแกปญหาเมื่อเกิด
อุบัติเหตุในการทํางาน สิทธิข้ันพื้นฐานตามพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการทํางาน ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในโรงงาน 
 
2000–1611 ความปลอดภัยในงานเกษตร 1 (1) 

(Safety in Agriculture) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการทํางาน และสิทธิข้ันพื้นฐานตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย 

2. เพื่อใหเห็นความสําคัญของการทํางานเกษตรดวยความปลอดภัย 
3. เพื่อใหสามารถเลือกใชสิทธิข้ันพื้นฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะห  ประเมิน สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุไดถูกตองตามหลกัการ 
2. ปฏิบัติงานเกษตรไดอยางปลอดภัย 
3. เลือกใชสิทธิข้ันพื้นฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยไดตามสถานการณ 
4. ปฏิบัติโครงงานเพื่อเสริมสรางสุขภาพและลดความเสี่ยงในการทํางานเกษตร 1 โครงงาน 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา และวิเคราะห สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานเกษตร หลักปฏิบัติในการทํางานเกษตร
เพื่อใหเกิดความปลอดภัย สํารวจความปลอดภัยและวางแผนการแกปญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน สิทธิ
ข้ันพื้นฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน ปฏิบัติโครงงานเพื่อเสริมสรางสุขภาพและ
ลดความเสี่ยงในการทํางานเกษตร 
 



 

หมวดวิชาสามัญ 
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2000–1612 เพศศึกษา 1 (2) 
(Sexuality Education) 

จุดประสงครายวิชา 
1. มีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธท่ีไมพรอมและไมปลอดภัย 
2. รูวิธีปองกันและลดความเสี่ยงตอเพศสัมพันธท่ีไมพรอม 
3. วิเคราะหอิทธิพลทางสังคมที่มีผลตอพฤติกรรมเสี่ยงได 
4. สรางแรงจูงใจตอตนเองที่จะมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากเอดสและเพศสัมพันธท่ีไมพรอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. รูจักเลือ่กหาและรับขอมูลขาวสารทางเพศจากแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือและตรวจสอบได 
2. บอกแนวทางการเริ่มตนและสานตอความสัมพันธบนพื้นฐานของการศึกษาเรียนรูกันและกันได 
3. รูวิธียุติความสมัพันธและจัดการกับอารมณและความรูสึกของตนเองได 
4. รูจักปองกันและหาความชวยเหลือเมือ่ถูกลวงเกินทางเพศ 
5. แสวงหาความชวยเหลอื ขอคําปรึกษาจากผูใหญเพื่อหาทางเลือกกอนตัดสนิใจ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศของการเปลี่ยนแปลงเขาสูวัยหนุมสาว สัมพนัธภาพกับความคาดหวัง
ตอบทบาทและความรับผิดชอบ การแสดงออกทางเพศ ทักษะการตัดสินใจ การตอรองและการสื่อสารความ
ตองการตามความคิดเห็นและความรูสึกของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผูอื่น การดูแลสุขภาพ
ทางเพศ สิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใตกรอบของกฎหมายวาดวยเพศ สังคมและวัฒนธรรม 
ตลอดจนภาพลกัษณท่ีสงผลตอความรูสึกและพฤติกรรม โดยเนนกระบวนการเรยีนรูแบบมีสวนรวมของ
นักเรียน เพื่อปลูกฝงทัศนคติและคานิยม ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยและรับผิดชอบ 
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หลกัสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

จุดประสงค มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา 
กลุมวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ 

 
2001-0001 คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ 2 (3) 
2001-0002 การจัดการธุรกิจเบื้องตน 2 (3) 
2001-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 2 (3) 
2001-0004 การจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2 (3) 
2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 (3) 
2001-0006 การเงินสวนบุคคล 2 (3) 
2001-0007 ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 2 (3) 
2001-0008 พลังงานและสิ่งแวดลอม 2 (3) 
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2001-0001 คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ  การใชโปรแกรมสําหรับ
งานสํานักงาน การใชอินเทอรเน็ตและไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

2. เพื่อใหสามารถใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ติดตั้งอุปกรณรอบขางและ
ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร  จัดทําเอกสาร ตารางทําการ และนําเสนอผลงาน  สืบคน
ขอมูลโดยใชอินเทอรเน็ต และรับ-สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

3. เพื่อใหมีจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศ  มีกิจนิสัย
ในการทํางานอยางเปนระบบ ดวยความอดทน ประณีตรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรตามคูมือ 
2. ใชโปรแกรมประมวลคําจัดทาํเอกสารเพื่องานอาชีพ 
3. ใชโปรแกรมตารางทําการสรางตารางทําการเพื่องานอาชพี 
4. ใชโปรแกรมการนําเสนอผลงาน 
5. ใชอินเทอรเนต็สืบคนขอมูลและใชอีเมลเพื่องานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องตน การติดตัง้

เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณรอบขางและระบบปฏิบัติการ  การใชโปรแกรมประมวลคําจัดทําเอกสาร
เพื่องานอาชีพโดยเนนการพมิพเอกสารดวยระบบสัมผัสและตรวจแกไขความถูกตอง การใชโปรแกรม
ตารางทําการเพื่องานอาชีพโดยเนนการคํานวณ เชน ตนทุน ราคาสินคา บัญชีรายการวัสดุ ฯลฯ  การใช
โปรแกรมการนําเสนองาน เนนการสรางกราฟและตารางและสรางภาพเคลื่อนไหว การใชอินเทอรเน็ต
สืบคนขอมูลเพื่องานอาชีพและการรับ-สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส จริยธรรมและความรับผิดชอบในการ
ใชคอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศ 
 
2001-0002 การจัดการธุรกิจเบื้องตน 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการจัดการธุรกิจเบื้องตน กระบวนการของการประกอบการ เอกสาร
ธุรกิจ การทําบัญชี การตลาดและแผนการตลาด การขายและแผนการขาย การดําเนินธุรกิจ
ขนาดยอม  
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2. เพื่อใหสามารถจัดทําเอกสารธุรกิจตามประเภทของกิจการ บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป ดําเนินการตลาดตามแผนการตลาด  ดําเนินการขายตามแผนการขาย และ
ดําเนินงานธุรกิจขนาดยอมจากความรูความสามารถในงานอาชีพของตนเอง 

3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพธุรกิจขนาดยอมในงานอาชีพของตนเอง 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการจัดการธุรกิจเบื้องตน การขาย การบัญชี การดําเนินธุรกิจขนาดยอม 
2. บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
3. ดําเนินการตลาดตามแผนการตลาด 
4. ดําเนินการขายตามแผนการขาย 
5. ดําเนินงานธุรกิจขนาดยอม 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติการจัดการธุรกิจเบื้องตน ประเภทและความสําคัญของการประกอบการ 

หลักการจัดการธุรกิจ การเขียนเอกสารธุรกิจ การจดัทําบัญชี  การตลาดและแผนการตลาด  การขายและ
แผนการขาย หลักการดําเนนิธุรกิจขนาดยอม  
 
2001-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารงานคุณภาพ ระเบียบวิธีพีดีซีเอ กระบวนการแกปญหาและ 
เครื่องมือในการจัดกิจกรรม การจัดระบบบริหารงานคุณภาพ  ขอกําหนดและเอกสาร  
หลักการเพิ่มผลผลิต 

2. เพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมกลุมคุณภาพ  กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารงานคุณภาพและ
การจัดระบบ  กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตในองคกร 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางเปนระบบและตระหนักถึงคุณภาพ 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการบริหารงานคุณภาพ การเพิม่ผลผลิต 
2. ดําเนินกิจกรรมกลุมคุณภาพ 
3. ดําเนินกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพในองคกร 
4. ดําเนินการระบบบริหารงานคุณภาพ 
5. ดําเนินงานเพิม่ผลผลิตในองคกร 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพ ความหมายและความสําคัญของคุณภาพ 

ระเบียบวิธีพีดซีีเอ (PDCA methodology) การจัดกิจกรรมกลุมคุณภาพโดยใชกระบวนการแกปญหาและ
เครื่องมือในการจัดทํากิจกรรม การจัดทํารายงานผลความกาวหนาของกิจกรรมกลุมคุณภาพ  หลักการ
บริหารงานคุณภาพ (Quality Management Principle) และการดําเนนิกิจกรรม เชน การใหความสําคัญ
กับลูกคา ความสัมพันธกบัผูสงมอบ ความเปนผูนํา การมีสวนรวมของบุคลากร การบรหิารเชิง
กระบวนการและเปนระบบ การปรับปรุงอยางตอเนื่อง และการตัดสินใจบนพืน้ฐานของความเปนจริง 
ฯลฯ การจัดระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System) ขอกําหนดและเอกสาร หลักการ
เพิ่มผลผลิต การเพิ่มผลผลิตในองคกรโดยการเพิ่มคณุคาที่ปจจยัการผลิตคงที่และโดยการลดปจจัยการ
ผลิต 
 
2001-0004 การจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจความสัมพันธของสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศและเทคโนโลยี 
ปญหาดานสิ่งแวดลอม เทคนิคการแกไขใหไดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม ระบบมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดลอม 

2. เพื่อใหสามารถสํารวจขอมูลระบบนิเวศและเทคโนโลยีที่สัมพันธกับสิ่งแวดลอมในชุมชน 
กําหนดแนวทางแกไข ดําเนินกิจกรรมจัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในชุมชน และดําเนินกิจกรรม
จัดการสิ่งแวดลอมในองคกร 

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทนและปลอดภัย ประหยัดและตระหนักถึง
ความสําคัญของสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการของสิ่งแวดลอมกับสิ่งมีชีวิต ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม 
2. สํารวจขอมูลระบบนิเวศและเทคโนโลยีที่สัมพันธกับสิ่งแวดลอมในชุมชน 
3. กําหนดแนวทางแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชนตามขอกําหนดของมาตรฐานคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม 
4. ดําเนินกิจกรรมจัดคุณภาพสิง่แวดลอมในชมุชน 
5. ดําเนินกิจกรรมจัดการสิ่งแวดลอม 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตนในองคกรและในชุมชน บทบาทและ

ความสําคัญของสิ่งแวดลอม ความสัมพันธกับสิ่งมีชีวติ ระบบนิเวศ และเทคโนโลยีในการพฒันา
ประเทศ ปญหาดานสิ่งแวดลอม แหลงกําเนิดมลพิษ ผลกระทบที่เกดิและเทคนิคการแกปญหามลพษิทาง
น้ํา อากาศ เสียง ความสั่นสะเทือนทัศนยีภาพ สารอันตรายและกากของเสีย  การอนุรักษส่ิงแวดลอม 
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม 

 
2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องตน กฎหมาย   
พระราชบัญญัติและสารสนเทศทางดานความปลอดภัย เทคโนโลยีและวิศวกรรมความ
ปลอดภัย หลักการยศาสตรเพื่ออาชีวอนามัยและเพิ่มผลผลิต และมาตรฐานการจัดการ  อาชี
วอนามัยและความปลอดภยั  

2. เพื่อใหสามารถดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางาน ปองกันและควบคุมอันตรายจาก
สภาพแวดลอมในการทํางาน ดําเนนิงานดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย 
สงเสริมสุขภาพอนามยัพนักงาน ปรับปรุงสภาพการทํางานและจดัการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยัเบื้องตน 

3. เพื่อใหมกีิจนสัิยในการทํางานดวยความรอบครอบ หยั่งรูอันตราย มีความตระหนักใน         
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการจัดการและมาตรฐานการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
2. ดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 
3. ดําเนินงานปองกันและควบคุมอันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางาน 
4. ดําเนินงานดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภยั 
5. สงเสริมสุขภาพอนามยัพนักงาน 
6. ปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร 
7. จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมความปลอดภยัในการทํางาน การจัดทีมงานสงเสริมความปลอดภยั

ภายในและภายนอกสํานกังาน การปองกนัและควบคุมมลพิษจากสภาพแวดลอมในการทํางานทางดาน
ชีวภาพ กายภาพ และทางเคม ีเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภยัเบื้องตน ความปลอดภัยในบริเวณ
พื้นที่ทํางาน การใชเครื่องมือ เครื่องจักรและยานพาหนะ การเคลื่อนยายวัสดแุละเก็บรักษาวัสด ุ ความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟาและในงานกอสราง การปองกนัและระงับอคัคีภัย การสงเสริมสุขภาพอนามัย
พนักงาน การปองกันและเฝาระวังโรคจากการทํางาน การปฐมพยาบาล การวิเคราะหและปรบัปรุง
สภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร การจัดอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องตน การตรวจความ
ปลอดภัย การสอบสวนและวิเคราะหอุบัติเหตุในการทํางาน การวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัยและการ
ฝกการหยั่งรูอันตราย 
 
2001-0006 การเงินสวนบุคคล 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจดานการเงิน บทบาทหนาที่ของเงินเพื่อใชในการตัดสินใจใชทางเลือก  
ตาง ๆ ในชีวิต  

2. มีความสามารถบริหารและจัดการการเงินสวนบุคคล จัดสรรทรัยากรไดเหมาะสมรวมทั้ง
วิเคราะหกล่ันกรองจัดลําดับความสําคัญ 

3. มีความรับผิดชอบทางการเงิน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการจัดการการเงินสวนบุคคล 
2. จักทํางบประมาณสวนบุคคล 
3. บริหารและจัดการการเงินสวนบุคคล 
4. เขาใจหลักการลงทุนในหลักทรัพย ลงทุนทําธุรกิจ ลงทุนในหลักทรัพยและกองทุนประเภท

ตาง ๆ 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินสวนบคุคล การรูหาเงิน ออมเงนิและใชเงิน
อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทางเลือกในการลงทุนประเภทตาง ๆ และผลประโยชนทางภาษ ี
 



 

กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

~ 67 ~

2001-0007 ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. ปลูกฝงแนวคิดการเปนผูประกอบการที่ดี 
2. สามารถกําหนดเปาหมาย และรูหลักการจัดทําแผนธุรกิจ 
3. มีเจตคติทีดีตอธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการของการเปนผูประกอบการที่ดี 
2. เขาใจหลักการจัดทําแผนธุรกจิ 
3. ประเมินผลความเหมาะสมของแผนธุรกิจ 
4. เขาใจหลักการของระบบเศรษฐกิจตลาด 
5. เขาใจบทบาทหนาที่ขององคกรธุรกิจและกฎหมายทีเ่กีย่วของ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเปนผูประกอบการที่ดี จัดทําแผนธุรกิจทีม่ีประสิทธิภาพ และนํา

ปรัชญาการดําเนินธุรกิจที่เหมาะสมไปประยุกตใชกับสังคมและชุมชนได ตลอดจนบทบาทหนาที่ของ
องคกรธุรกิจ ภาษีธุรกิจและกฎหมายทีเ่กีย่วของ 
 
2001-0008 พลังงานและสิ่งแวดลอม 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. มีความเขาใจในหลักการการอนุรักษพลังงาน และการจัดการสิ่งแวดลอม 
2. สามารถดําเนินกิจกรรมอนรัุกษพลังงาน และการจดัการสิ่งแวดลอมตามหลักการและ

กระบวนการ 
3. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานอาชีพ และดํารงชีวิตอยางมีคณุภาพ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและกระบวนการที่เกี่ยวของกับการจัดการพลังงาน และสิ่งแวดลอม 
2. ดําเนินกิจกรรมอนุรักษพลังงานตามหลักการและกระบวนการ 
3. ดําเนินกิจกรรมจัดการสิ่งแวดลอมตามหลักการและกระบวนการ 



 

กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

~ 68 ~

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดลอม แหลงกําเนิดของพลังงานและสิ่งแวดลอม 

ความสัมพันธของพลังงานและสิ่งแวดลอมกับการดํารงชีวิตอยางมีคณุภาพ หลักการและวิธีการอนุรักษ
พลังงานและจดัการสิ่งแวดลอม ผลกระทบและการปองกันแกไขปญหาดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ 

 


