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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พุทธศักราช 2546 
หมวดวิชาสามัญ 

 
1. หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
  

 1.1 วิชาสามัญท่ัวไป (13 หนวยกติ) 
 

  1.1.1 กลุมวิชาภาษา (7 หนวยกิต) 
 

    (1) ภาษาไทย (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรยีนจากรายวิชาตอไปนี้ 
 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 (3) 
 (Thai for the Workplace) 
 3000-1102 การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 3 (3) 
 (Practical Thai) 
 3000-1103 ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ 3 (3) 
 (Creative Thai at Work) 
 3000-1104 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม 3 (3) 
 (Thai for Career and Social Development) 
 
    (2) ภาษาอังกฤษ (4 หนวยกิต)  
 
  รหัสวิชา        ชื่อวิชา          หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3) 
 (Developing Skills for English Communication 1) 
 3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3) 
 (Developing Skills for English Communication 2) 
 



หมวดวิชาสามัญ ปวส. พ.ศ. 2546    2
  1.1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000-1301  จํานวน 1 หนวยกิต และ
เลือกเรยีนรายวชิาอื่น ๆ อีก  รวมจํานวน 3 หนวยกิต 
 
  รหัสวิชา        ชื่อวิชา          หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
 (Thai Life and Culture) 
 3000-1302 ภูมิปญญาทองถิ่น 2 (2) 
 (Local Wisdom) 
 3000-1303 ภูมิฐานถิ่นไทย 2 (2) 
 (Geographical and History Study of Thailand) 
 3000-1304 การเมืองการปกครองของไทย 2 (2) 
 (Thai Politics and Administration) 
 3000-1305 ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา 2 (2) 
 (Geographical Information System for Planning and Development) 
 3000-1306 เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2) 
 (Sufficiency Economy) 
 3000-1307 ชีวิตกับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลย ี 2 (2) 
 (Environment, Technology and Life) 
 3000-1308 มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม 2 (2) 
 (Human and Environmental Arrangement) 
 3000-1309 คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2 (2) 
 (Quality of Life and Clean Technology) 
 
  1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000-1601  จํานวน 1 หนวยกิต  และ
เลือกเรยีนรายวชิาอื่น ๆ อีก  รวมจํานวน  3 หนวยกิต 
 
  รหัสวิชา        ชื่อวิชา          หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
 (Library and Information Literacy) 
 3000-1602 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (2) 
 (Recreation for Quality of Life Development) 
 3000-1603 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 (2) 
 (Sports for Health and Personality Development) 
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  รหัสวิชา        ชื่อวิชา          หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-1604 ทักษะชีวิต 2 (2) 
 (Life Skill) 
 3000-1605 พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการ เพื่อสุขภาพและสังคม 2 (2) 
 (Physical Education, Health Education and Recreation 
 for Health and Society) 
 3000-1606 มนุษยสัมพันธในการทํางาน 2 (2) 
 (Human Relations at Work) 
 3000-1607 สุขภาพชุมชน 2 (2) 
 (Community Health) 
 3000-1608 การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม 2 (2) 
 (Buddhist Methods of Career Planning) 
 3000-1609 จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ 2 (2) 
 (Human Psychology and Business Ethics) 
 
 1.2 วิชาสามัญพ้ืนฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต) 
 
  1.2.1 กลุมวิชาภาษา  
 
   วิชาภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 
   
  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-1220 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1 (2) 
 (Fundamental English) 
 3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2) 
 (English for Specific Purposes) 
 3000-1222 การอานภาษาองักฤษทั่วไป 1 (2) 
 (Reading English for General Purposes) 
 3000-1223 การเขียนตามรูปแบบ 1 (2) 
 (Controlled Writing) 
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  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-1224 การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2) 
 (Access Multimedia in English) 
 3000-1225 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2) 
 (English Project Work) 

3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2) 
 (English for the Workplace) 
 3000-1227 ภาษาอังกฤษอนิเตอรเน็ต 1 (2) 
 (Internet English) 
 3000-1228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2) 
 (Business English) 
 3000-1229 ภาษาอังกฤษเพือ่การออกแบบตัดเย็บเสื้อผา 1 (2) 
 (English for Fashion Design) 
 3000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 (2) 
 (English for Textile Technology) 
 3000-1231 ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม 1 (2) 
 (English for Home Economics Business) 
 3000-1232 ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2) 
 (English for Restaurant and Hotel Food) 
 3000-1233 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยอีาหาร 1 (2) 
 (English for Food Technology) 
 3000-1234 ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม 1 (2) 
 (English for Arts and Crafts) 
 3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2) 
 (Job-Application English) 
 3000-1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2) 
 (English for Computing) 
 3000-1237 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเท 1 (2) 
 (English for Information Technology) 
 3000-1238 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2) 
 (Agricultural Business English) 
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  รหัสวิชา        ชื่อวิชา          หนวยกิต (ชั่วโมง) 

3000-1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1 (2) 
 (Fishery Business English) 
 3000-1240 การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2) 
 (Independent Study in English) 
 3000-1241 ภาษาอังกฤษเพือ่การใชงานในเรือ 1 1 (2) 
 (English for Maritime 1) 
 3000-1242 ภาษาอังกฤษเพือ่การใชงานในเรือ 2 1 (2) 
 (English for Maritime 2) 
 3000-1243 ภาษาจีนเบื้องตน 1 (2) 
 (Basic Chinese) 
 3000-1244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
 (Chinese for Communication) 
 3000-1245 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน 1 (2) 
 (Basic Japanese) 
 3000-1246 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
 (Japanese for Communication) 
 3000-1247 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1 (2) 
 (Basic French) 
 3000-1248 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
 (French for Communication) 
 3000-1249 ภาษาเยอรมันเบื้องตน 1 (2) 
 (Basic German) 
 3000-1250 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 (2) 
 (German for Communication) 
 3000-1251 ภาษาอังกฤษพืน้ฐานเครื่องมือวัด 1 3 (6) 
 (English for Industrial Instrumentation 1) 
 3000-1252 ภาษาอังกฤษพืน้ฐานเครื่องมือวัด 2 2 (4) 
 (English for Industrial Instrumentation 2) 
 3000-1253 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 1 3 (6) 
 (English for Petroleum Technology 1) 
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  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-1254 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 2 2 (4) 
 (English for Petroleum Technology 2) 
 3000-1255 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 3 2 (4) 
 (English for Petroleum Technology 3) 
 3000-1256 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 4 2 (4) 
 (English for Petroleum Technology 4) 
 3000-1257 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 5 2 (4) 
 (English for Petroleum Technology 5) 
 
  1.2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต) 
 
    (1) วิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกติ)  ใหเลือกเรยีนจากรายวิชาตอไปนี้ 
 
  รหัสวิชา        ชื่อวิชา          หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-1420 วิทยาศาสตร 1 (เกษตรกรรม-ประมง) 3 (4) 
 (Sciences 1) 
 3000-1421 วิทยาศาสตร 2 (เกษตรกรรม-ประมง) 3 (4) 
 (Sciences 2) 
 3000-1422 วิทยาศาสตร 3 (ศิลปกรรม) 3 (4) 
 (Sciences 3) 
 3000-1423 วิทยาศาสตร 4 (บริหารธุรกิจ-คหกรรม) 3 (4) 
 (Sciences 4) 
 3000-1424 วิทยาศาสตร 5 (บริหารธุรกิจ-คหกรรม) 3 (4) 
 (Sciences 5) 
 3000-1425 วิทยาศาสตร 6 (อุตสาหกรรม) 3 (4) 
 (Sciences 6) 
 3000-1426 วิทยาศาสตร 7 (อุตสาหกรรม) 3 (4) 
 (Sciences 7) 
 3000-1427 วิทยาศาสตร 8 (อุตสาหกรรม) 3 (4) 
 (Sciences 8) 
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  รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-1428 โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*) 
 (Sciences Project) 
 
   (2) วิชาคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 
 
  รหัสวิชา        ชื่อวิชา          หนวยกิต (ชั่วโมง) 
 3000-1520 คณิตศาสตร 1 (บริหารธุรกิจ) 3 (3) 
 (Mathematics 1) 
 3000-1521 คณิตศาสตร 2 (อุตสาหกรรม) 3 (3) 
 (Mathematics 2) 
 3000-1522 คณิตศาสตร 3 (คหกรรม-ศิลปกรรม) 3 (3) 
 (Mathematics 3) 
 3000-1523 คณิตศาสตร 4 (เกษตรกรรม) 3 (3) 
 (Mathematics 4) 
 3000-1524 สถิติ 3 (3) 
 (Statistics) 
 3000-1525 แคลคูลัส 1 (เรยีน 3000-1521 กอน) 3 (3) 
 (Calculus 1) 
 3000-1526 แคลคูลัส 2 (เรยีน 3000-1525 กอน) 3 (3) 
 (Calculus 2) 
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กลุมวิชาภาษา 
วิชาภาษาไทย 

 
จุดประสงค 
 

1. เพื่อใหนําทักษะทางภาษาไทยไปประยุกตใชในการศึกษาคนควาวิทยาการตาง ๆ ในงานอาชีพ  
และการดํารงชีวิต 

2. เพื่อใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคทางภาษา มีนิสัยใฝรู  ใฝเรียน  รักการอาน  และเรียนรูตลอด
ชีวิต   

3. เพือใหเปนผูมีบุคลิกภาพที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
4. เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือสื่อสารแสดงเอกลักษณ

ความเปน ชาติไทย 
5. เพื่อใหเห็นคุณคาของวรรณคดี  วรรณกรรม  และภูมิปญญาทองถิ่นที่นํามาประยุกตในการ

ดํารงชีวิต 
6. ใหมีเจตคติท่ีดีตอภาษาไทย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 
3000–1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ      3 (3) 

(Thai for the Workplace)  
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการใชภาษาไทยที่ถูกตอง 
2. เพื่อใหสามารถนําภาษาไทยไปใชเปนเครื่องมือสื่อสารงานอาชีพและการดําเนินชีวิตไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อใหเห็นคุณคา  ความงดงามของภาษาไทยและวรรณกรรมไทย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เลือกใชภาษาไทยอยางมีศิลปะ  ถูกตองตามหลักเกณฑ  กาลเทศะ  บุคคลและโอกาส 
2. วิเคราะหและประเมินคาสารที่ไดจาการฟง  การดู  การอาน  และนําเสนอขอมูลอยางมีระบบ 
3. ใชกระบวนการเขียน  การพูด  รูปแบบตาง ๆ  สื่อสารในงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ  

และมีคุณธรรม 
4. แยกแยะเนื้อหาสาระ  คติ  คุณธรรม  คานิยม  ท่ีไดจากการศึกษาวรรณกรรม  และภูมิปญญา

ทองถิ่น  และนํามาประยุกตใชในงานอาชีพและการดําเนินชีวิตได 
 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับการใชภาษาไทย สื่อสารอยางมีศิลปะ ถูกตองตามหลักเกณฑ  กาลเทศะ  
บุคคล  และโอกาส  วิเคราะห  ประเมินคาสารจากการฟง  การด ู  การอาน  การนําเสนอขอมูลในเชิงให   
ความรู  ขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  และวิจารณอยางมีเหตุผล  การพูดท่ีใชงานอาชีพ  และในโอกาสตาง ๆ 
ของสังคม การเขียนจดหมายที่จําเปนตองานอาชีพ การใชภาษาไทยในการเขียนประชาสัมพันธ และเขียน
โฆษณา  เขียนรายงาน เขียนโครงการ และบทรอยกรองเพื่องานอาชีพ ศึกษาวรรณกรรมและภูมิปญญา 
ทองถิ่นที่เกี่ยวของและเกิดประโยชนในงานอาชีพและการดําเนินชีวิต 
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3000-1102 การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ      3 (3)  

(Practical Thai)   
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 
2. เพื่อใหสามารถใชภาษาไทยเปนเครื่องมือสื่อสารเพื่อพัฒนาอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ และมี

คุณธรรม 
3. เพื่อใหเห็นคุณคา  ความงดงามของภาษาไทย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เลือกใชภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพไดถูกตองตามหลักเกณฑ  กาลเทศะ  บุคคลและโอกาส 
2. สรุปสาระสําคัญในการอาน  เพื่อสืบคนขอมูลและนํามาใชในงานอาชีพได 
3. ใชกระบวนการเขียนทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม 
4. บูรณาการสื่อสาร  โดยการฟง  การดู  การพูดในทางธุรกิจไดอยางมีศิลปะ 
5. เลือกอานวรรณกรรมที่เสริมสรางเจตคติในงานอาชีพ และเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันของ

ชาติ 
 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับการใชภาษาไทยในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจ  และในชีวิตประจําวัน  
การอานจับใจความ  ตีความ  วิเคราะห  เพื่อสืบคนขอมูลในการพัฒนาความรูและงานอาชีพ  การเขียน
จดหมาย  บันทึก รายงาน โครงการ และบทรอยกรองเพือ่งานอาชีพ การใชภาษาไทยในการเขียนโฆษณา
ประชาสัมพันธ  ฝกการฟง  การดู  และการพูดในรูปแบบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับอาชีพ  และในโอกาสตาง ๆ 
ของสังคม  ศึกษาวรรณกรรมและภูมิปญญาทองถิ่นที่เสริมสรางเจตคติในงานอาชีพ และเกิดความภาคภูมิใจ
ในสถาบันของชาติ 
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3000-1103 การใชภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ    3 (3)  

(Creative Thai at Work) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการใชภาษาไทยเชิงสรางสรรคอยางถูกตอง 
2. เพื่อใหสามารถใชภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อใหเห็นคุณคา  ความงดงามของภาษาไทย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เลือกสรรถอยคําสํานวนโวหารในการสื่อสารอยางมีศิลปะ  เกิดสุนทรียภาพ  ถูกตองตาม
หลักเกณฑ  กาลเทศะ   บุคคลและโอกาส 

2. สรุปสาระสําคัญในการอาน  การฟง  การดูในโอกาสตางๆ  และนํามาพัฒนางานอาชีพได 
3. ใชกระบวนการเขียน  การพูดรปูแบบตาง ๆ  ในเชิงสรางสรรค  เผยแพรกิจการงานอาชีพและ

สรางเสริมคุณธรรม 
4. วิเคราะหเนื้อหาสาระ  คติ  คุณธรรม  ประเพณี  วัฒนธรรมที่ไดจากการศึกษาวรรคด ี 

วรรณกรรม  และภูมิปญญาทองถิ่น  และนํามาพัฒนางานอาชีพได 
 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับการใชภาษาไทยในการสื่อสารอยางมีศิลปะ ท้ังในงานอาชีพและใน
ชีวิตประจําวัน  การเลอืกใชถอยคํา  สํานวนโวหาร  ใหเหมาะสมในการเขียนบทความ  สารคดี  เรื่องสั้น  บท
รอยกรองและการโฆษณาประชาสัมพันธท่ีเกี่ยวกับงานอาชีพ  การฟง  การดู  และการพูดในงานอาชีพ  และ
ในสังคม  ศึกษาวรรคด ี วรรณกรรม  และภูมิปญญาทองถิ่นที่เสริมสรางงานอาชีพ 
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3000-1104 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม Development)   3 (3)  

(Thai for Career and Social) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการใชภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม 
2. เพื่อใหสามารถใชภาษาไทยเปนเครื่องมือสือ่สารไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม 
3. เพื่อใหเห็นคุณคา  ความงดงามของภาษาไทย 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เลือกใชภาษาไทยถูกตองตามหลักเกณฑ  กาลเทศะ  บุคคลและโอกาส 
2. ศึกษาคนควาเพิ่มเติมโดยการอาน  การฟง  การดูและบูรณาการความรูมาพัฒนางานอาชีพและ

เสริมสรางคุณธรรม 
3. พูดและเขียน  เพื่อสื่อสารในงานอาชีพและสังคม  ไดอยางมีประสิทธิภาพและเสริมสราง

บุคลิกภาพที่ดี 
4. วิเคราะหวรรณกรรม  และภูมิปญญาทองถิ่น  เพื่อพัฒนางานอาชีพและสังคม 

 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับประโยค  การเรียบเรียงถอยคํา  สํานวนโวหารเพื่อการสือ่สารในงาน
อาชีพและในสังคม  การสืบคนขอมูลโดยการอาน  การด ู  การฟงสารรปูแบบตาง ๆ  เพื่อนําขอมูลมา
ประยุกตใชในงานอาชีพและพัฒนาสังคม  การพูดท่ีใชในงานอาชีพและในโอกาสตาง ๆ ของสังคม        การ
เขียนจดหมายที่จําเปนตองานอาชีพ  การเขียนโครงการและประเมินโครงการ  เขียนบทความ  สารคดี  การ
ใชภาษาไทยในการประชาสัมพันธในงานอาชีพ  ศึกษาวรรณกรรมและภูมปิญญาทองถิ่นที่เสริมสรางเจตคติ
ในงานอาชีพและสงเสริมคุณธรรม  คานิยมท่ีดีงามในสังคม 
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วิชาภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ 
 
จุดประสงค 
 

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะในการสื่อสารในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ 
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษา และชีวิตความเปนอยูของเจาของภาษา

ตาม บริบทที่พบ 
3. เพื่อใหมีความรูและทักษะ ในการใชภาษาอังกฤษแสวงหาความรูโดยใชเทคโนโลยี และการ

จัดการที่เหมาะสม เพื่อบูรณาการกับวิชาอื่นที่เรียนตามความสนใจ 
4. เพื่อใหนํากลยุทธในการเรียนไปใชในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ    การเรียนรู

ภาษาอังกฤษดวยตนเอง  และสรางเสริมนิสัยการเรียนรูตลอดชีวิต 
5. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษ และใชภาษาอังกฤษ เปนเครื่องมือในการเรียนรู  การศึกษา

ตอ การประกอบอาชีพ  การสรางความรวมมือ และการอยูรวมกันในสังคม 
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คําอธิบายรายวิชา 
 
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1    2 (3) 
  (Developing Skills for English Communication 1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหความรู ความเขาใจการใชภาษา เพื่อการสื่อสารในสถานการณตาง ๆในชีวิตประจําวัน 
และ การทํางาน  

2. เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจวัฒนธรรมสังคมของเจาของภาษาในบริบทที่พบ 
3. เพื่อใหเห็นประโยชนของการเรียนภาษาอังกฤษ  การแสวงหาความรูและใชกลยุทธในการ

เรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาโตตอบเรื่องราวในชีวิตประจําวัน และการทํางาน ในสถานการณตาง ๆ ไดถูกตอง
เหมาะสมตามวัฒนธรรมสังคม 

2. เลือกใชสํานวนทางภาษา ไดเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
3. ใชกลยุทธในการฟง และอานเพื่อความเขาใจ   บอกใจความสําคัญ รายละเอียด  ถายโอนขอมูล

จากเรื่องท่ีฟง และอาน   
4. เขียนบรรยาย  เขียนบันทึก  เขียนจดหมาย    กรอกขอมูล  แบบฟอรม       โดยใชโครงสราง

ทางภาษาที่ถูกตอง 
5. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียนกบัการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียน โดยมหีลักฐานการเรยีน  

บันทึกการเรียนรู  การประเมินผลความกาวหนาของตนเอง 
 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา ปฏิบัติ พัฒนาทักษะทางดานการฟง พูด อาน เขียน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน    
เพิ่มพูนการใชคํา และสํานวนในสถานการณตาง ๆ   โดยเฉพาะในงานที่เกี่ยวของกับสาขาอาชีพ  และการ
ปฏิบัติงาน เขาใจความเหมือนความแตกตางระหวางวัฒนธรรม  ตามมารยาทสังคม ประเพณี และของ
เจาของภาษา  ฝกการสนทนาในรูปแบบตาง ๆ โดยใชบทบาทสมมุติ  สถานการณจําลอง  เปนตน 
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3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2    2 (3) 
  (Developing Skills for English Communication 2) 

 เรียนทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1  มากอน 
                      
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหความรู ความเขาใจการใชภาษา เพื่อการสื่อสารในสถานการณตาง ๆในชีวิตประจําวัน 
และ การทํางาน  

2. เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจวัฒนธรรมสังคมของเจาของภาษาในบริบทที่พบ 
3. เพื่อใหเห็นประโยชนของการเรียนภาษาอังกฤษ  การแสวงหาความรูและใชกลยุทธในการ

เรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ  ในชีวิตจริง และการทํางานในอาชีพตาง ๆ  ไดถูกตอง
เหมาะสมตามวัฒนธรรมสังคม 

2. สรุปใจความสําคัญจากการ ฟง  อาน  ตามสาขางานในอาชีพตาง ๆ  
3. กรอกแบบฟอรม  เขียนบรรยาย  ถายโอนขอมูลจากภาพประกอบ เชน แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ   

และบันทึกสั้น ๆ เกี่ยวกับการทํางาน 
4. ใชกลยุทธในการเรียนเพื่อปรับปรุงใชในการแกปญหา วิเคราะห และตัดสินใจ ตามสาขางาน

ในอาชีพตาง ๆ  
5. บรูณาการเรียนในชั้นเรียนกับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ      ท้ังในและนอก

ช้ันเรียน โดยมหีลักฐาน บันทึกการเรียนรู และการพัฒนาตนเอง 
 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาตอเนื่องจากรหัสวิชา 3000-1201 เพื่อพัฒนาทักษะทางดานการฟง พูด อาน และเขียน เพื่อใช
ในสถานการณจริง ตามสาขางานอาชีพท่ีเกี่ยวของ และฝกทักษะการวิเคราะห แกปญหาและตัดสินใจ ใน
สถานการณจรงิในชีวิตประจําวัน และการทํางาน 
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3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน        1(2) 
  (Fundamental English)   
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเกิดความรู   ความเขาใจโครงสรางประโยค 
2. เพื่อศึกษาคําศัพท   สํานวนที่เปนพื้นฐานของสาขาอาชีพ 
3. เพื่อใหเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษและนําไปประยุกตใชในวิชาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนประโยคและขอความไดถูกตองตามโครงสรางภาษา  และ เครื่องหมายวรรคตอน   
2. ฟง และ พูดโตตอบโดยใชคําศัพท  สํานวนที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ 
3. อานประกาศ ปาย สัญลักษณท่ีพบเห็นในที่ทํางานตาง ๆ และถายโอนเปนคํา  หรือขอความ    
4. บรูณาการเรียนในชั้นเรียนกับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ท้ังในและนอก

ช้ันเรียน โดยมีหลักฐาน บันทึกการเรียนรู และการพัฒนาตนเอง 
 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา ปฏิบัติ โครงสรางทางภาษาที่ใช บรรยายเหตุการณในปจจุบัน (Present Simple, 
Present Continuous, Present Perfect) ในอดีต (Past Simple Tense) ในอนาคต (Future Tense) ประโยค 
Active & Passive Voice ประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentences) Modals การเปรียบเทียบ (Comparison) 
การใชเครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation Marks) คําบุพบท (Preposition) ฝกการอานขอความทั่วไป 
ประกาศ การเขียนบันทึกสั้น ๆ ศึกษาความหมายของศัพทภาษาอังกฤษเบื้องตนที่จําเปนในงานอาชีพ  
 
 



หมวดวิชาสามัญ ปวส. พ.ศ. 2546    17
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ       1 (2) 
  (English for Specific Purposes) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหความรู ความเขาใจการฟง  พูด อาน เขียน  ภาษาอังกฤษและนําไปประยุกตกับสาขางาน
อาชีพ 

2. เพื่อใหเห็นประโยชนของการเรียนภาษาอังกฤษ   แสวงหาความรูและใชกลยุทธในการเรียน
เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อธิบายความหมายของศัพท สํานวน ท่ีใชในงานอาชีพของตนในสถานการณตาง ๆ  
2. ฟงและพูดโตตอบโดยใชโครงสรางประโยค ศัพท สํานวนตามความจําเปนที่จะตองใชใน

สถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
3. ใชกลยุทธในการอาน เพื่อความเขาใจ  และถายโอนขอมูลท่ีสําคัญจากการอานเนื้อหาที่

เกี่ยวกับงานอาชีพของตน และเรื่องท่ัวไป 
4. นําเสนอขอมูลไดท้ังในรูปแบบของการสนทนาและการบรรยาย การอภิปราย 
5. บรูณาการเรียนในชั้นเรียนกับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ท้ังในและนอก

ช้ันเรียน 
 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาความหมายของคําศัพท สํานวน ท่ีใชในงานอาชีพ และในสถานการณตาง ๆ เพื่อนําไปใชใน
การสนทนาโตตอบโดยใชโครงสรางประโยคพื้นฐานไดอยางเหมาะสม อานและฟงเรื่องราวเนือ้หาทาง    
วิชาชีพ สรุปความในรูปแบบของบันทึกยอ นําเสนอขอมูลท้ังในรูปแบบของการเขียน การพูดแบบตาง ๆ 
อยางถูกตองตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
 



หมวดวิชาสามัญ ปวส. พ.ศ. 2546    18
3000-1222 การอานภาษาอังกฤษทั่วไป       1 (2) 
  (Reading English for General Purposes) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจกลยุทธการอาน เพื่อความเขาใจ 
2. เพื่อใหนํากลยุทธในการอานไปใชในบทอานประเภทตาง ๆ  ในเรื่องเชิงวิชาชีพ และการอาน

เพื่อความเพลิดเพลิน 
3. เพื่อใหเห็นประโยชนของการอาน และรูจักแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากการอานในเวลาและ

นอกเวลาเรียน  
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใชกลยุทธในการอาน   เทคนิคการเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท การอานจับใจความ
สําคัญ  การอานหาขอมูลเฉพาะ   

2. วิเคราะหสวนตาง ๆ  ของ  คํา  ไดแก รากศัพท prefix และ suffix และสวนตาง ๆ ของประโยค
ท่ีจําเปนตอความเขาใจ 

3. บอกใจความสําคัญ รายละเอียด  สรุป จากสื่อสิ่งพิมพท่ีเปนเอกสารจริง   หรือจาก            
อินเตอรเน็ต 

4. เลือกภาพ  วาดภาพ  เขียนสัญลักษณตรงตามความหมายของประโยค หรือขอความสั้น ๆ จาก
เรื่องท่ีอาน  

5. บรรยายภาพ  หรือสัญลักษณดวยประโยค หรอืขอความสั้น ๆ 
6. บันทึกหลังการอาน  จุดเดน จุดดอย  ประเมินผลพัฒนาการอานของตนเอง 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา ปฏิบัติ การใชเทคนิคการอานเพื่อความเขาใจเรื่องราวตาง ๆ จากสื่อประเภทตาง ๆ ท้ังจาก
เนื้อหาทางวิชาชีพ สารคดี เรื่องราวบันเทิง จากแหลงสื่อท่ีหลากหลาย เชน อินเตอรเน็ต นิตยสาร 
หนังสือพิมพ เรื่องสั้น เรื่องราวบทความ เอกสาร คูมือ ปายประกาศ ฉลาก และภาพประกอบ โดยใชกลยทุธ
ในการอานที่เหมาะสมกับเนื้อหา ศึกษา รากศัพท Prefix และ Suffix วิเคราะหโครงสรางของประโยคเพื่อ
ความเขาใจความหมายของคําและขอความที่อาน 
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3000-1223 การเขียนตามรปูแบบ      1(2) 
  (Controlled Writing) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
2. เพื่อใหเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษสําหรับการเขียนในรูปแบบตาง ๆ  

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขียนรายงานสั้น ๆ     บันทึกขอความทางโทรศัพท   บันทึกประจําวัน 
2. เขียนจดหมาย และบัตรอวยพรในโอกาสตาง ๆ   
3. กรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ 
4. รวบรวมสํานวนทางภาษาอังกฤษที่ใชสําหรับการเขียนในโอกาสตาง ๆ  

 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา ฝกปฏิบัติ การเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริงและการทํางาน ไดแก การเขียนรายงานสั้น ๆ 
การบันทึกขอความทางโทรศัพท การเขียนจดหมายเนื่องในโอกาสตาง ๆ เชน จดหมายเชิญ จดหมายเชิญ 
การตอบรับ ตอบปฏิเสธคําเชิญ จดหมายลา จดหมายสมัครงาน ฯลฯ กรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ การสง 
e-mails, e-cards 
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3000-1224 การใชสื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ     1 (2) 
  (Access Multimedia in English) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจการใชสื่อผสมประเภทตาง ๆ และอินเตอรเน็ต ในการเรียนภาษา 
อังกฤษ 

2.    เห็นประโยชนของการใชสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาทักษะทางภาษา 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. นํา  ซีดีรอม   โปรแกรมสําเรจ็รูป    ทีวีผานดาวเทียม  วิดีโอ  และอินเตอรเน็ต ไปใชในการ
พัฒนาทักษะทางการ ฟง พูด อาน เขียน 

2. กําหนด วางแผน การเรียนรูโดยใชสื่อผสมประเภทตาง ๆ  
3. รวบรวมและนําเสนอโดยการเขียน และหรือการพูด ในสวนที่เกี่ยวของกบัขอมูลทางวิชาชีพท่ี

ไดจากการสืบคนจากซีดีรอม โปรแกรมสําเร็จรูป ทีวีผานดาวเทียม    วีดีโอ และอินเตอรเน็ต 
4. ประเมินผลความกาวหนาของตนเอง 

 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษา ปฏิบัติ การใชสื่อผสม เชน ซีดีรอม โปรแกรมสาํเร็จรูป ทีวีผานดาวเทียม วีดีโอ และ   
อินเตอรเน็ต เพื่อพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียน และคนควาเรื่องราวที่สนับสนุนการเรียนวิชาชีพ    
รวบรวมหลักฐานการศึกษา  โดยการนําเสนอในรูปแบบการพูด หรือการเขยีน 
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3000-1225 ภาษาอังกฤษโครงงาน       1 (2) 
  (English Project Work) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจการทําโครงงานภาษาอังกฤษ 
2. เพื่อใหรูจักการแสวงหาความรูโดยเลอืกใชสื่อและเทคโนโลยีทีเหมาะสม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เลือกหวัขอการทําโครงงาน   
2. กําหนดเปาหมาย   จัดเตรียม   วางแผน การศึกษาคนควาจากแหลงการเรยีนรูท่ีหลากหลาย 
3. รวบรวม เรียบเรียง  ผลงาน 
4. นําเสนอโครงงานที่จัดทําท้ังท่ีเปนรายบุคคลและ/หรือรายกลุม ในรูปแบบที่หลากหลาย 
5. สรุป  อภิปราย  ประเมินผลการทําโครงงานของตนเอง และของเพื่อน 

 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา ปฏิบัติทําโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องหวัขอท่ีสนใจเปนรายบุคคลและรายกลุม โดย
ใชทักษะทางภาษาตาง ๆ วางแผนการทําโครงงาน กําหนดจุดประสงค คนควาและรวบรวมขอมูล แสดงและ
นําเสนอผลงานโดยใชวิธีการและใชสื่อท่ีหลากหลายใหสอดคลองกับผลงานที่นําเสนอ และประเมินผลงาน
ของตนเองและของเพื่อน 
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3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ     1 (2) 
  (English for the Workplace) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษที่จําเปนในสถานประกอบการ 
2. เพื่อใหเห็นประโยชนของการรูภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรู การเขาสูสังคมและอาชีพ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อานประกาศ  ปาย  สัญลักษณ  เครื่องหมาย  เอกสารประเภทตาง ๆ ในสถานประกอบการ 
2. ตอนรับ  ถาม - ใหขอมูลเกี่ยวกบัสถานที่ทํางาน   
3. กรอกขอมูล  เอกสารประเภทตาง ๆ  ของสถานประกอบการ 
4.  รวบรวมคําศัพท ประโยคสํานวนภาษาอังกฤษ ในที่ทํางาน และนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ  
5. สรุปหลักฐานการเรียนรู ประเมินความกาวหนาของตนเอง  
6. รวมมอืกับผูอื่นในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย 
 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษา ปฏิบัติ ภาษาอังกฤษที่จําเปนในการทํางาน การอานประกาศ  ปาย  สัญลักษณ เครื่องหมาย  

ช่ือ เครื่องมือ  อุปกรณ  ท่ีพบในที่ทํางาน การตอนรับ การสอบถาม และใหขอมูล การเขียนรายงานตาม
แบบฟอรม การกรอกแบบฟอรม ประเภทตาง ๆ สรุป รวมรวม  นําเสนอ  อภิปราย ผลงานในรูปแบบตาง ๆ 
จากเรียนรูภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 
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3000-1227     ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต      1 (2) 
  (Internet English) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีทักษะทางเทคโนโลยีพื้นฐาน ในการสืบคนขาวสารทั่วไป   ขอมูลทางวิชาชีพจาก    
อินเตอรเน็ตสําหรับการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

2. เพื่อใหเห็นคุณคา  ในการแสวงหาความรูดานภาษาอังกฤษจากเว็บไซตตาง ๆ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใช   Internet Browser - Internet Explorer หรือ Netscape 
2. ปฏิบัติตามรายการ   คําสั่ง  , search engines  ตาง ๆ เชน  Google 
3. สืบคนเรื่องราว  ขาวสาร ท่ัวไป และขอมูลทางวิชาชีพจาก Websites ตาง ๆ  
4. อานและสรุปความจากเรื่องที่สืบคนมาทั้งเรื่องทางวิชาชีพ และเรื่องท่ีสนใจ 
5. สง e-mails,  e-cards 
6. สรุป  รวบรวมหลักฐานการฝกทักษะ การฟง อาน เขียน ท่ีไดจากเว็บไซตตาง ๆ 
7. นําเสนอผลการฝกฝนทักษะทางภาษาจากอินเตอรเน็ต 
8. แนะนําเว็บไซตท่ีมีประโยชนดานการฝกภาษาแกเพื่อน  

 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา ปฏิบัติ วิธีการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต  โดยใช Browser Software, Search engines  และ  
Keywords ในการสืบคนขอมูล  เลือก Websites ท่ีฝกทักษะทางภาษา และสืบคนขอมูลในหัวขอท่ีสนใจ เชน 
News Online, Famous People, Electronic Mail, Web Cards เรื่องทางสาขาอาชีพ   
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3000-1228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ       1 (2) 
  (Business English) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อมีความรูเกีย่วกับคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในวงการธรุกิจ 
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจการอานและเขียนจดหมาย และเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง  ๆ  
3. เพื่อใหเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อาน  สรุปใจความสําคัญจากการอานขอมูลทางธุรกิจ 
2. เขียนจดหมายธุรกิจ และกรอกแบบฟอรมทางธุรกิจประเภทตาง ๆ 
3. เขียนขอมูลเกี่ยวกับบุคคล สินคา  และบริการ  สัญลักษณ   ตัวยอ 
4. สนทนาโตตอบทางธุรกิจตามสถานการณตาง ๆ  
5. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียนกับการเรียนรูดวยตนเอง  สืบคนขอมูลทางธุรกิจจากแหลงสื่อ ตาง 

ๆ   
 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษา   คําศัพท สํานวนภาษา ท่ีใชในการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ    ฝกการอาน
เอกสารทางธุรกิจ  โฆษณา ประกาศ ตาราง กราฟ  กําหนดการ สืบคนขอมูลทางธุรกิจจากสื่อตาง ๆ การ
เขียนโตตอบทางธุรกิจ  การเขียนบันทึกขอความ การบันทึกโทรศัพท  การเขียนจดหมายแสดงความยินดีใน
โอกาสตาง ๆ  การเขียนบัตรอวยพรในเทศกาลตาง ๆ  การติดตอธุรกิจผานทางอินเตอรเน็ต e-commerce 
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3000-1229 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา    1 (2) 
  (English for Fashion Design) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเรื่องราวเกี่ยวของกบัการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา 
2. เพื่อใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษที่มีตอวชิาชีพการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค สํานวนตาง ๆ ท่ีใชในวงการแฟชั่นปจจุบัน 
2. บอกชื่อของบุคคลที่เกี่ยวของกับวงการออกแบบและแฟชั่น 
3. สนทนาโตตอบ การใหบริการลูกคา โดยใชใชโครงสรางประโยค สํานวนทางภาษาที่เกี่ยวกับ

การตัดเย็บและแฟชั่นไดเหมาะสมบุคคลและกาลเทศะ 
4. สรุปเรื่องราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบและแฟชั่นในรูปแบบ

ของการจดบันทึก   กรอกขอมลู 
5. สืบคน   นําเสนอเรือ่งราวที่เกี่ยวกับการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา ในรูปแบบของการพูดและการ

เขียน 
 

คําอธิบายรายวชิา 
      ศึกษาคําศัพทเทคนิค สํานวนตาง ๆ โครงสรางประโยคพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการ
ออกแบบตัดเย็บเสื้อผา วงการแฟชั่น บุคคลที่มีช่ือเสียงในวงการออกแบบตัดเย็บเสื้อผา การถาม และให
ขอมูล สินคา และบริการ การแสดงความคิดเห็น การใหคําแนะนํา การอานหรือฟงเรื่องราวที่เกี่ยวของกับ
การออกแบบตัดเย็บเสื้อผา นําเสนอ เขียนบรรยายเสื้อผาแบบตาง ๆ    
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3000-1230      ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ      1 (2) 

(English for Textile Technology) 
 

จุดประสงคทั่วไป 
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีสิ่งทอ 
2. เพื่อใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษที่ใชในงานอาชีพดานสิ่งทอ ท่ีเกี่ยวของกับการใช

เทคโนโลยีดานตาง  ๆ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค  ท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสิ่งทอ 
2. ใชโครงสรางประโยค สํานวนพื้นฐานในการสนทนา  การขอและใหขอมูลเกี่ยวกับสินคา และ

บริการ การแสดงความคิดเห็น   การเสนอแนะ  การเจรจาตอรอง   
3. สรุปเรื่องราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเนื้อหา ท่ีเกี่ยวของกับงานเทคโนโลยีสิ่งทอในรูปแบบ

ของการจดบันทึกสั้น ๆ  กรอกขอมูล 
4. ถายทอดนําเสนอขอมูล ท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสิ่งทอในรูปแบบของการพูดสาธิต และการ

เขียนขั้นตอน   การบรรยาย   การอภิปราย 
5. สืบคนเรื่องราว นําเสนอเรื่องราว ท่ีเกี่ยวกับการธุรกิจดานเทคโนโลยีสิ่งทอ จากแหลงการ

เรียนรูท่ีหลากหลาย 
 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษา คําศัพทเทคนิคโดยอานเรื่องทีเกี่ยวกบัดานเทคโนโลยีสิ่งทอ เชน การออกแบบ ตกแตง 
ผลิตภัณฑผา การยอม การใช คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต การอานคูมือ ข้ันตอนการ
ทํางาน     ความปลอดภัย สัญลักษณ เครื่องหมาย ตาราง ภาพประกอบ ขอแนะนํา ศึกษาโครงสรางประโยค
พื้นฐานที่ใชในการสนทนาทั้งในหัวขอท่ัว ๆ ไป และการทํางาน  การเขียนขั้นตอน  อธิบาย เสนอ อภิปราย
ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสิ่งทอ  ท้ังในรูปแบบของการพูดสาธิต  และเขียนบรรยาย    
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3000-1231 ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม      1 (2) 
  (English for Home Economics Business) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษดานธุรกิจคหกรรม 
2. เพื่อใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษที่มีตอการทําธุรกิจดานคหกรรม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิคท่ีใชในงานธุรกิจคหกรรม 
2. ใชโครงสรางประโยค  สํานวนทางภาษาพื้นฐานในการสนทนา  การขอและใหขอมูลเกี่ยวกับ

สินคา และบริการ การแสดงความคิดเห็น  การเสนอแนะ  การเจรจาตอรอง     
3. สรุปเรื่องราวที่ไดจากการอานหรือฟงเนื้อหา ท่ีเกี่ยวของกับงานคหกรรมในรูปแบบของการจด

บันทึก    
4. ถายทอดนําเสนอขอมูล ท่ีเกี่ยวของกับงานคหกรรมในรูปแบบของการพูดสาธิต และการเขียน

ข้ันตอน  การบรรยาย  การอภิปราย 
5. สืบคนเรื่องราว นําเสนอเรื่องราว ท่ีเกี่ยวกับการทธุรกิจดานคหกรรม จากแหลงการเรียนรูท่ี

หลากหลาย 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา ศัพท สํานวนตาง ๆ ท่ีใชในงานธุรกิจคหกรรม และบอกชื่อของวัสดุตาง ๆ ท่ีใชใน   
งานคหกรรมสมัยใหมได ศึกษาโครงสรางประโยคพื้นฐานเพื่อนําไปใชในการสนทนาทั้งในหัวขอท่ัว ๆ ไป 
และหัวขอท่ีเกี่ยวของกับงานคหกรรม  อานและฟงเรื่องราวท่ีเกี่ยวของกับงานคหกรรม สัญลักษณ 
เครื่องหมาย  ตาราง ภาพประกอบ  การเขียนขั้นตอน อธิบาย นําเสนอ อภิปรายขอมูลท่ีเกี่ยวของกับงานคห
กรรมไดท้ังในรูปแบบของการพูดสาธิต  และเขียนบรรยาย    
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3000-1232 ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร   1 (2) 
  (English for Restaurant and Hotel Food) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิบัติงานอาหารโรงแรมและ
ภัตตาคาร 

2. เพื่อใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษที่มีตอการปฏิบัติงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกชื่ออาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณและเครื่องปรุงอาหาร 
2. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม 
3. สนทนาในงานบริการอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 
4. รวบรวมคําศัพท ประโยคสํานวนภาษาอังกฤษ ท่ีใชในการใหบริการดานอาหารโรงแรมและ

ภัตตาคาร และนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ  
5. บรูณาการเรียนในชั้นเรียน กับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ท้ังในและนอก

ช้ันเรียน 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา คําศัพทเทคนิค โครงสรางภาษา สํานวนภาษาที่ใชในการอาหารโรงแรมและ
ภัตตาคาร ช่ือและประเภทของอาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณและเครื่องปรุงอาหาร ฝกปฏิบัติการฟง พูด การ
ตอนรับลูกคา การใหคําแนะนําเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดืม่ การสนทนาในงานบริการท่ีเกี่ยวของ การอาน
และเขียนรายการอาหาร 
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3000-1233 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยอีาหาร      1 (2) 

(English for Food Technology) 
 
จุดประสงคทั่วไป 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอาหาร 
2. เพื่อใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษ ท่ีใชในงานอาชีพดานอาหารที่เกี่ยวของกับการใช

เทคโนโลยีดานตาง  ๆ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค   ท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาหาร   
2. ใชโครงสรางประโยค  สํานวนพื้นฐานในการสนทนา  การขอและใหขอมูลเกี่ยวกับสินคา 

และบริการ  การแสดงความคิดเห็น  การเสนอแนะ  การเจรจาตอรอง   
3. สรุปเรื่องราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเนื้อหา ท่ีเกี่ยวของกับงานเทคโนโลยีอาหารในรูปแบบ

ของการจดบันทึก    
4. ถายทอดนําเสนอขอมูล ท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีอาหารในรูปแบบของการพูดสาธิต และการ

เขียนขั้นตอน  การบรรยาย การอภิปราย 
5. สืบคนเรื่องราว นําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับการธุรกิจดานเทคโนโลยีอาหาร จากแหลงการ

เรียนรูท่ีหลากหลาย 
 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา ปฏิบัติการอาน ฟง เนื้อหาเกี่ยวกับดานเทคโนโลยีอาหาร เชน สุขอนามัยดานอาหาร และ
โภชนาการ กระบวนการผลิตอาหารประเภทตาง ๆ ศึกษา คําศัพท สัญลักษณ เครื่องหมาย ตาราง 
ภาพประกอบ ฉลากอาหาร อุปกรณเครื่องใชไฟฟาในการประกอบอาหาร ความปลอดภัย ศึกษาโครงสราง
ประโยคพื้นฐานที่ใชในการสนทนาทั้งในหัวขอท่ัว ๆ ไป และการทํางาน การเขียนขั้นตอน อธิบาย นําเสนอ 
อภิปรายขอมูลท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีอาหาร ท้ังในรูปแบบของการพูดสาธิต และเขียนบรรยาย    
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3000-1234 ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม    1 (2) 
  (English for Arts and Crafts) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษในงานศิลปะและหัตถกรรม 
2. เพื่อใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษที่ใชในงานอาชีพศิลปะและหัตถกรรม 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค ช่ือของวัสดุตาง ๆ ประเภทของงานศิลปะ และหัตกรรม 
2. ใชโครงสรางประโยค สํานวนพื้นฐานในการสนทนา การขอและใหขอมูลเกี่ยวกับงานศิลปะ 

และหัตถกรรม  การใหบริการ  การแสดงความคิดเห็น  การเสนอแนะ  การเจรจาตอรอง   
3. สรุปเรื่องราวที่ไดจากการอานหรือฟงเนื้อหาที่เกี่ยวของกับงานศิลปะ หรือ หัตถกรรม ใน

รูปแบบของการจดบันทึก  กรอกขอมูล 
4. ถายทอดนําเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวของกับงานศิลปะ หรือ หัตถกรรมในรูปแบบของการพูดสาธิต    

และการเขียนขั้นตอน   การบรรยาย   การอภิปราย 
5. สืบคนเรื่องราว นําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับการงานศิลปะ หรือ หัตถกรรมจากแหลงการเรียนรู

ท่ีหลากหลาย 
6. รวบรวมคําศัพท ประโยคสํานวนภาษาอังกฤษ ท่ีใชในงานศิลปะ หรือ หัตถกรรมและนําเสนอ

ในรูปแบบตาง ๆ  
 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา คําศัพทเทคนิค โครงสรางภาษา สํานวนภาษาที่ใชในงานศิลปะ หรือ หัตถกรรม ช่ือและ
ประเภทของ งาน อุปกรณ เครื่องมอืในการผลิตงานศิลปะ และหัตถกรรม บอกชื่อของบุคคลที่มีช่ือเสียงใน
วงการศิลปะ ฝกปฏิบัติการฟง พูด การตอนรบัลูกคา การใหคําแนะนํา การสนทนาในงานบริการท่ีเกี่ยวของ
งานศิลปะ การอานคูมือ คําแนะนํา ข้ันตอนการปฏิบัติงาน นําเสนอผลงาน เขียนบรรยายผลิตภัณฑ งาน
ศิลปะท่ีเกี่ยวของ 
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3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน       1 (2) 
  (Job-Application English) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพท สํานวนที่เกี่ยวของกับการสมัครงาน 
2. เพื่อใหมีทักษะการใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการสมัครและสัมภาษณงาน 
3. เพื่อใหรูจักการแสวงหาขอมูลเพื่อการหางาน    จากแหลงสื่อความรูภาษาอังกฤษตาง ๆ  
4. เพื่อใหเห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษสมัครและสัมภาษณงาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อาน  สรุปสาระสําคัญ และรายละเอียดของประกาศรับสมัครงานตําแหนงตาง  ๆ 
2. วิเคราะหเลือกตําแหนงงานที่ตรงกับคุณสมบัติของตน  
3. เขียนจดหมายสมัครงาน   ประวัติยอ   และกรอกใบสมัคร    
4. พูดโตตอบในการสัมภาษณงาน โดยใชภาษาที่ถูกตองเหมาะสมกับตําแหนงงาน 
5. สืบคนขอมูล การหางานทําจากแหลงความรูท่ีหลากหลาย 

 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในการสมัครงาน คุณสมบัติผูสมัคร ขอมูลสวนตัว 
ขอมูลการศึกษา ประสบการณทํางาน ผูรับรองผูสมัคร อานและสรุปใจความสําคัญประการรับสมัครงาน 
เขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติยอ หนังสือรับรองการทํางาน ประวัติสวนตัว กรอกแบบฟอรมใบสมัคร
ประเภทตาง ๆ ฝกปฏิบัติโตตอบการสัมภาษณงาน สืบคนและนําเสนอขอมูลหางานทําจากแหลงความรู ตาง 
ๆ เชน อินเตอรเน็ต หนังสือพิมพ ฯลฯ 
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3000-1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร      1 (2) 
  (English for Computing) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ ศัพทเทคนิค และสํานวนภาษาองักฤษที่ใชในงานคอมพิวเตอร 
2. เพื่อใหเห็นประโยชนของการใชเทคโนโลยีกับการเรียนภาษาอังกฤษ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ฟงและสรุปใจความเรื่องท่ีฟง 
2. อานตัวยอ  สัญลักษณ  คําสั่ง คูมือ การใชงานตาง  ๆ 
3. ปฏิบัติตามคําสั่งท่ีปรากฏในโปรแกรม computer software ตาง ๆ   
4. ใช  Word Processing พัฒนาทักษะการเขียน  โดยใช  spell and grammar checkers 
5. เขียนโตตอบโดยใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
6. รวบรวมการใช   คําสั่ง   ตัวชวย   การแกปญหา ท่ีปรากฏในโปรแกรมสําเร็จรูป  ตาง ๆ  เพื่อ

การใชงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา ปฏิบัติ การฟง อาน เรื่องราว เนือ้หาที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ศึกษาคําศัพท สํานวน 
โครงสรางภาษาที่เกี่ยวของกับการใชคอมพิวเตอร ฝกอาน ตัวยอ สัญลักษณ คําสั่ง การปฏิบัติตามขั้นตอน   
สาเหตุและการแกปญหาตาง ๆ ท่ีพบในโปรแกรมคอมพิวเตอร สืบคนและการสรุปใจความสําคัญของ     
ขอมูลท่ีไดจากทางอินเตอรเนต็  การฝกเขียนโตตอบโดยใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) 
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3000-1237 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ     1 (2) 
  (English for Information Technology) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจศัพท สํานวน โครงสรางภาษาอังกฤษ ท่ีใชในเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. เพื่อใหเห็นคุณคาของการแสวงหาความรู โดยเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนประโยชน
ตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สืบคนและแลกเปลี่ยนขอมูลทางเทคนิคท่ีไดจากอินเตอรเนตและแหลงอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
2. ประยุกตใช ศัพท สํานวนทางภาษา เพื่อการปฏิบัติโปรแกรมสําเร็จรูป สื่อประสม และ

อินเตอรเน็ต 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา ปฏิบัติ การฟง อานคําสั่ง คําแนะนํา เนื้อหาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีคอมพวิเตอร และ
สารสนเทศ ศึกษาคําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชคอมพิวเตอร 
ระบบปฏิบัติการ สามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการเรียนภาษาอังกฤษ อินเตอรเน็ต ระบบการ
สื่อสารและขอมูล  การเขียนบรรยาย  ลําดับขั้นตอน   
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3000-1238 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร       1 (2) 
  (Agricultural Business English) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหผูเรียนมคีวามรู ความเขาใจเกี่ยวกับภาษาที่ใชใน ธุรกิจเกษตร  
2. เพื่อใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษที่มีตออาชีพการทําธุรกิจดานการเกษตร 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บรรยายประเภทและลักษณะของผลิตภัณฑและบริหารทางดานการเกษตร 
2. ใชภาษาในการซื้อขายสินคา และการใหบริการ 
3. แสวงหาความรูทางดานการเกษตร โดยผานสือ่ท่ีหลากหลาย 

 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและฝกปฎิบัติ การใหและขอขอมูล  การบรรยายประเภทและลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
ทางการเกษตร ศึกษาขอมูลในการแนะนําตัวเองและผูอื่น การตอนรับลูกคา การซื้อขายสินคา การตอรอง 
การโตตอบทางโทรศัพท กรอกแบบฟอรม การขอโทษในความผิดพลาดของผลิตภัณฑและบริการ การ
ขอบคุณ หาขอมูลท่ีเกี่ยวกับการนําเสนอและจดัวางสินคา และการสํารวจตลาดทางดานการเกษตร ผานสื่อท่ี
หลากหลาย  การติดตอธุรกิจ E-Commerce 
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3000-1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง      1 (2) 
  (Fishery Business English) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับภาษาที่ใชใน ธุรกิจประมง  
2. เพื่อใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษที่มีตออาชีพการทําธุรกิจดานการเกษตร 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บรรยายประเภทและลักษณะของผลิตภัณฑและบริการทางดานการประมง 
2. ใชภาษาในการซื้อขายสินคา และการใหบริการ 
3. แสวงหาความรูทางดานการประมง โดยผานสื่อท่ีหลากหลาย 

 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและฝกปฎิบัติ การขอและใหขอมูล บรรยายประเภทและลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
ทางการประมง การแนะนําตัวเองและผูอื่น การตอนรับลูกคา การซื้อขายสินคา การตอรอง การโตตอบทาง
โทรศัพท การกรอกแบบฟอรม การขอโทษในความผิดพลาดของผลิตภัณฑและบริการ การขอบคุณ หา
ขอมูลท่ีเกี่ยวกบัการนําเสนอและจัดวางสินคา และการสํารวจตลาดทางดานการประมง ผานสื่อท่ีหลากหลาย    
การติดตอธุรกิจ  E-Commerce 
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3000-1240 การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ   1 (2) 
  (Independent  Study  in  English) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจกระบวนการเรียนรูภาษาอังกฤษ ในการพัฒนาทักษะทางภาษา 
ของตน  โดยมีผูสอนภาษาอังกฤษเปนที่ปรึกษา แนะนํา 

2. เพื่อใหตระหนักรู เห็นคุณคาของการเรียนรูดวยตนเอง โดยใชเทคโนโลยีและแหลงสื่อท่ี
หลากหลาย   

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะห  ปญหา  ความตองการจําเปนในการพัฒนาทักษะทาง การ ฟง พูด อาน เขียน 
2. วางแผนการ  กําหนดเปาหมายการพัฒนาทักษะทางภาษาตามความตองการจําเปน หรือ 
      ความสนใจ 
3. เลือกใชกลยุทธในการเรียนที่เหมาะสมกับวิธีการเรียนรูของตน  วิเคราะห  แกไขปญหา   
4. เขียนบันทึก  ประเมินความกาวหนา จุดเดน จุดดอยในการฝกทักษะทางภาษาของตน 
5. รวบรวมหลักฐานการเรียนรู  นําเสนอ  อภิปราย 

 
คําอธิบายรายวชิา 
    ศึกษา ปฏิบัติ วางแผนการพัฒนาทักษะทางภาษาตามความตองการจําเปน หรือความสนใจ โดย
ใชกระบวนการฝกหัดผูเรยีนใหรูจักวิธีการแสวงหาความรูเพื่อการพัฒนาตนเอง เลือกใชสื่อเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวิธีการเรียนรูของตนที่มีในศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง หรือจากแหลงสื่อท่ี
หลากหลาย เขียนบันทึก วิเคราะหจุดเดน จุดดอยของตน ประมินความกาวหนา รวบรวมหลักฐานการเรยีนรู
ภาษาอังกฤษดวยตนเอง และนําเสนอในรูปแบบของการสรุปผล หรอือภปิราย  
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3000-1241 ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ 1      1 (2) 
  (Maritime English 1) 
 
จุดประสงครายวิชา 
 1.  เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับภาษาที่ใชในการติดตอสื่อสารในเรอื 
 2.  เพื่อใหมีความรู ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในเรือ 
 3.   เพื่อใหเห็นคุณคาของการนําภาษาอังกฤษไปประยุกตใชกับงานในเรือ                
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใชภาษาในการติดตอสื่อสารในเรือตามสถานการณตาง ๆ  
2. ปฏิบัติตามคําสั่ง คําแนะนํา คําเตือนดานความปลอดภัย  
3. เขียนบันทึก กรอกแบบฟอรม ในเอกสารตาง ๆ   
4. รวบรวม คําศัพทเทคนิคท่ีเกี่ยวของกับงานเรือและนําไปใชในการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ  
 

คําอธิบายรายวชิา 
  ศึกษา ปฏิบัติ  พัฒนาทักษะดานการฟง   พูด อาน เขียน  เพื่อการติดตอสื่อสารในเรือ   การอาน
คําสั่ง  คําแนะนํา  คําเตือนดานความปลอดภัย   แผนที่   ปายประกาศ สัญลักษณ  เครื่องหมาย   ตาราง   
พยากรณอากาศ   และขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา   คูมือการใชเครื่องมืออุปกรณ  สิ่งพิมพเกี่ยวกับเรือ และการ
เดินเรือ  การใชภาษาอังกฤษเพื่อการติดตอสื่อสารทางเรือตามมาตรฐานขององคการทางทะเลระหวาง
ประเทศ  (IMO Standard Marine Communication Phrase) 
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3000-1242 ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  2     1 (2) 
  (Maritime English 2) 
  ผานการเรียนวชิาภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  1  มากอน 
 
จุดประสงครายวิชา 

1.  เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับภาษาที่ใชในการติดตอสื่อสารในเรอื 
2.  เพื่อใหมีความรู ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานในเรือ 
3.   เพื่อใหเห็นคุณคาของการนําภาษาอังกฤษไปประยุกตใชกับงานในเรือ                

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใชภาษาในการติดตอสื่อสารในเรือตามสถานการณตาง ๆ  
2. ปฏิบัติตามคําสั่ง คําแนะนํา คําเตือนดานความปลอดภัย  
3. เขียนบันทึก รายงาน กรอกแบบฟอรม ในเอกสารตาง ๆ   
4. รวบรวมคําศัพทเทคนิคท่ีเกี่ยวของกับงานเรือและนําไปใชในการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ  

 
คําอธิบายรายวชิา 
  ศึกษาตอเนื่องจาก ภาษาอังกฤษเพื่อการใชงานในเรือ  1 ปฏิบัติ พัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน 
เขียน  เพื่อการติดตอสื่อสารในเรือ   การอานคําสั่ง  คําแนะนํา คําเตือนดานความปลอดภัย   แผนที่   ปาย
ประกาศ สัญลักษณ  เครื่องหมาย  ตาราง พยากรณอากาศ  และขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา  คูมือการใชเครื่องมือ
อุปกรณ สิ่งพิมพเกี่ยวกับเรือ และการเดินเรือ การใชภาษาอังกฤษเพื่อการติดตอสื่อสารทางเรือตามมาตรฐาน
ขององคการทางทะเลระหวางประเทศ (IMO Standard Marine Communication Phrase) 
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3000-1243 ภาษาจีนเบื้องตน       1 (2) 
  (Basic Chinese) 
 
จุดประสงครายวิชา 

เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ การฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนเบื้องตน ท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน 
2. ใหขอมูลสวนบุคคล 
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ  

 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาจีนเบื้องตน ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาจีนขั้นพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอมูลสวนบุคคล 
ฝกเขียนตามคําบอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความสั้น ๆ  
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3000-1244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร       1 (2) 
  (Chinese for Communication) 
  ผานการเรียนวชิาภาษาจีนเบื้องตนมากอน 
 
จุดประสงครายวิชา 

เพื่อใหผูเรียนมคีวามรู ความเขาใจ ภาษาจีนในการติดตอสื่อสารไดตามสถานการณ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการขอและใหขอมูล 
2. อานขอความและสรุปใจความสําคัญ 
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ  
 

คําอธิบายรายวชิา 
 ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอมูลเกี่ยวกับ
ทิศทาง เวลา สถานที่ บุคคล สิ่งของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและสรุป
สาระสําคัญ ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ  
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3000-1245 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน       1 (2) 
  (Basic Japanese) 
 
จุดประสงครายวิชา 

เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาญี่ปุนในการฟง พูด อาน และเขียนเบื้องตน ท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน 
2. ใหขอมูลสวนบุคคล 
3. เขียน/ อานคําและประโยคงาย ๆ  
 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาญี่ปุนเบื้องตน ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาจีนขั้นพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอมูลสวนบุคคล 
ฝกเขียนตามคําบอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความสั้น ๆ  
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3000-1246 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร      1 (2) 
  (Japanese for Communication) 
  ผานการเรียนวชิาภาษาญี่ปุนเบื้องตนมากอน   
 
จุดประสงครายวิชา 

เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาญี่ปุนในการติดตอสื่อสารไดตามสถานการณ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการขอและใหขอมูล 
2. อานขอความและสรุปใจความสําคัญ 
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ  

 
คําอธิบายรายวชิา 
 ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาญี่ปุนตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอมูล
เกี่ยวกับทิศทาง เวลา สถานที่ บุคคล สิ่งของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความ
และสรุปสาระสําคัญ ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ  
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3000-1247 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน       1( 2) 
  (Basic French) 
 
จุดประสงครายวิชา 

 เพื่อใหมีความรู ความเขาใจการใชภาษาฝรั่งเศสในการฟง พูด อาน และเขียนเบื้องตน ท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน 
2. ใหขอมูลสวนบุคคล 
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ  

 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาจีนขั้นพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอมูลสวนบุคคล 
ฝกเขียนตามคําบอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความสั้น ๆ  
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3000-1248 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร      1 (2) 
  (French for Communication) 
  ผานการเรียนวชิาภาษาฝรั่งเศสเบื้องตนมากอน 
 
จุดประสงครายวิชา 

 เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาฝรั่งเศสในการติดตอสื่อสารไดตามสถานการณ 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการขอและใหขอมูล 
2. อานขอความและสรุปใจความสําคัญ 
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ  

 
คําอธิบายรายวชิา 
 ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาฝรั่งเศสตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอมูล
เกี่ยวกับทิศทาง เวลา สถานที่ บุคคล สิ่งของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความ
และสรุปสาระสําคัญ ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ  
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3000-1249 ภาษาเยอรมันเบื้องตน       1 (2) 
  (Basic German) 
 
จุดประสงครายวิชา 

เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาเยอรมันในการฟง พูด อาน และเขียนเบื้องตน ท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน 
2. ใหขอมูลสวนบุคคล 
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ  

 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาเยอรมันเบื้องตน ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาจีนขั้นพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอมูลสวนบุคคล 
ฝกเขียนตามคําบอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความสั้น ๆ  
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3000-1250 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร      1 (2) 
  (German for Communication) 
  ผานการเรียนวชิาเยอรมันเบื้องตนมากอน 
 
จุดประสงครายวิชา 

เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาเยอรมันในการติดตอสื่อสารไดตามสถานการณ 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการขอและใหขอมูล 
2. อานขอความและสรุปใจความสําคัญ 
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ  

 
คําอธิบายรายวชิา 
 ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาเยอรมันตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอมูล
เกี่ยวกับทิศทาง เวลา สถานที่ บุคคล สิ่งของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความ
และสรุปสาระสําคัญ ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ  
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3000-1251  ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครื่องมือวัด 1     3 (6) 
  (English for Industrial  Instrumentation 1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษไดถูกตองตามหลักเกณฑของภาษา  
2. เพื่อศึกษาคําศัพทและสํานวนที่เปนพื้นฐานของสาขาอาชีพ 
3. เพื่อใหมีทักษะในการใชภาษาไดเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
4. เพื่อใหเห็นประโยชนของใชภาษาอังกฤษเพื่อนําไปบูรณาการกับการเรียนวชิาชีพสาขา 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1.   เขียนประโยคภาษาอังกฤษไดถูกตองตามโครงสรางของภาษา 
2.   บอกความหมายของศัพทเทคนิคใช  และ รวบรวมคําศัพทท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ 
3.   อานเรื่อง และสรุปใจความสําคัญจากเรื่องท่ีอานและ ถายโอนสือ่ความหมายเปนขอความ 

       4.   พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานอาชีพ 
5. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียนกบัการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลกัฐานการ

เรียน บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา ปฏิบัติ โครงสรางภาษาเกี่ยวกับ การใชคํานําหนานาม  (articles และ determiners) คํานามที่
นับไดและนับไมได (countable & uncountable nouns) บุรุษสรรพนาม  คุณศัพทแสดงความเปนเจาของ 
(possessive adjective) การเปรียบเทียบ (comparisons) Relative clauses รูปแบบและการใชคํากริยาวิเศษณ 
(formation & use of adverbs) คําบุพบทแสดงเวลาและสถานที่ (prepositions of time & location) การสราง
ประโยคบอกเลาและปฏิเสธ การใช Tense และการใชกริยาชวย (modal auxiliaries)  passive voice, adverbial 
clauses of time และ ประโยคเงื่อนไข( conditional sentences) ฝกปฏิบัติการอานเรื่องท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับดาน
เทคโนโลยีปโตรเลียมเบื้องตน การสนทนาโตตอบในชีวิตประจําวันที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ  
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3000-1252   ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครื่องมือวัด 2     2 4) 
  (English for Industrial  Instrumentation 2) 
 
จุดประสงครายวิชา  

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางประโยค 
2. เพื่อใหมีทักษะในการใชภาษาในชีวิตประจําวัน 
3. เพื่อใหเห็นประโยชนของใชภาษาอังกฤษ เพื่อนําไปบูรณาการกับการเรียนวชิาชีพสาขา 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนประโยคภาษาอังกฤษไดถูกตองตามโครงสรางของภาษา 
2. ฟงและพูดโตตอบโดยใชศัพทสํานวนที่เกี่ยวของกับงานอาชีพในสถานการณตาง ๆ  
3. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการ

เรียน บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาโครงสรางทางภาษาเกี่ยวกับการใช present simple, past simple, present perfect, past perfect 
และ past perfect continuous, passive constructions การใช  phrasal verbs, word formation, word families 
และ  verb form after other verbs and adjectives ฟง และพูดโตตอบโดยใชโครงสรางทางภาษาที่ศึกษาใน
สถานการณตาง ๆ  การเขียนรายงานสั้น ๆ  
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3000-1253   ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 1     3 (6) 
  (English for Petroleum Technology 1) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในงานปโตรเลียม 
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการอานคูมืออปุกรณและเอกสารดานเทคโนโลยีปโตรเลียม 
3. เพื่อใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในการทํางาน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อานและสรุปใจความสําคัญจากการอานคูมืออุปกรณ และเอกสารดานเทคโนโลยี 
2. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิคและสํานวนตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับสาขาอาชีพ 
3. อธิบาย  บรรยาย ขอเท็จจริงและเหตุการณตาง ๆ       ในสถานการณการทํางาน โดยการเขียน 

และการพูดใชภาษาที่ถูกตองเหมาะสมตามมารยาทสังคม 
4. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการ

เรียน บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาปฏิบัติ ฝกอานขอความ อานคูมืออุปกรณเครื่องมือ และเอกสารภาษาอังกฤษทางดาน
เทคโนโลยีในงานปโตรเลียม ศึกษาความหมายและการใชคําศัพทเทคนิค ฝกการใชโครงสรางทางภาษาใน
เรื่อง conditional sentences, reduced clause, reported speech, modal auxiliaries with perfect infinitive, 
expressing scientific truths and physical phenomena, properties of materials, expressing composition of 
substances and description of technical processes, expressing warnings, reporting manufacturing defects 
and types of damage, expressing different types of units of measurement สนทนาโตตอบตามเหตุการณ
ของสถานการณในที่ทํางาน  
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3000-1254   ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 2     2 (4) 
  (English for Petroleum Technology 2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

 เพื่อใหมีทักษะในการสื่อสารดวยการฟง พูด อาน และเขียนไดถูกตองตามสถานการณตาง ๆ 
 ในชีวิตประจําวัน  
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. สนทนาโตตอบเรื่องราวในชีวิตประจําวัน โดยใชสํานวนภาษาเหมาะสมและถูกตองตาม
สถานการณ 

2. ใชภาษาในการใหคําแนะนํา   แสดงความตองการ    ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และสื่อสารไดอยาง
เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

3. อานและ ตีความ สัญลักษณ  แผนภูมิ ตาราง โดยถายโอนสื่อความหมายโดยการพูด หรือเขียน
บรรยายเปน คํา หรือขอความ 

4. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการ
เรียน บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน 

    
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา ปฏิบัติ พัฒนาทักษะการพูดเกี่ยวกับตนเอง กลาวคําตอนรับและทักทาย การพูดติดตอกับ
บุคคลอื่น สนทนาเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน การบอกเวลา บอกที่ตั้ง ทิศทาง การใหคําแนะนํา การขอรอง 
การเสนอใหความชวยเหลือ  การบรรยายลักษณะบุคคล การใหขอมูลทางตัวเลข การขอคําอธิบายเกี่ยวกับ
โครงการ  ความตั้งใจ  การเลาเรื่อง  การกลาวคําขอโทษและขอบคุณ 
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3000-1255   ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 3     2 (4) 
  (English for Petroleum Technology 3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีทักษะในการอานขอความเกี่ยวกับเทคโนโลยีปโตรเลียมไดตามระดับที่เรียน   
2. เพื่อใหมีทักษะในการใชพจนานุกรมเปนเครื่องมือในการเพิ่มพูนความรูดานคําศัพทได  
3. เพื่อใหมีทักษะในการฟงและพูดตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อานและฟงได 
4. เพื่อใหเจตคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในงานปโตรเลียม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ใชกลยุทธในการอานเพื่อความเขาใจและถายโอนขอมูลเนื้อหาที่อาน 
2. นําเสนอขอมูลรายงานขั้นตอนการทํางานได  
3. นําเสนอผลงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  แสดงความคิดเห็นในสถานการณตาง ๆ ไดอยาง

เหมาะสมกับวัฒนธรรมสังคม 
4. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการ

เรียน บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษา โครงสรางทางภาษา ท่ีใชในสถานการณตาง ๆ ฝกการอานขอความเกี่ยวกับเอกสาร
เทคโนโลยีปโตรเลียมโดยใชกลยุทธในการอานเพื่อความเขาใจ   การเดาความหมาย    การใชพจนานุกรม    
ฝกการฟงและปฏิบัติตามคําแนะนําหรือคําสั่ง   คําอธิบาย   การตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีไดอานและไดฟง 
หรือขอคําแนะนํา   การพูดรายงานขั้นตอนการทํางานและเสนอผลงาน      การแสดงความเห็นดวยและไม
เห็นดวย    การกลาวคําแสดงความเสียใจ ความปรารถนา (wishes) การใหสัญญาการใหรายละเอียดสวน
บุคคล  และการเลาเหตุการณในอดีต        และการลําดับเหตุการณ     
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3000-1256   ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 4     2 (4) 
  (English for Petroleum Technology 4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการอานคูมือคําแนะนําการใชอุปกรณตางๆ  
2. เพื่อใหมีทักษะในการฟงและจดบันทึกสรุปคําบรรยายได 
3. เพื่อใหเจตคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในงานปโตรเลียม 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. อานสรุปใจความ  และบันทึกขอความสําคัญจากเรื่องท่ีฟงหรอือานได 
2. โตตอบเกี่ยวกบัหัวขอท่ีไดอานหรือฟง 
3. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียนกับ การเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการ

เรียน บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน 
 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา ฝกทักษะการอานเอกสารทางเทคนิค  คูมือคําแนะนําเกี่ยวกับการใชอุปกรณและเครื่องมือฝก
การตั้งคําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับสิ่งท่ีไดอานหรือฟงคําบรรยาย  จดบันทึกคําบรรยายและฝกการยอหรือ
สรุปเรื่องท่ีไดอานหรือฟง 
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3000-1257    ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 5     2 (4) 
  (English for Petroleum Technology 5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีทักษะในการอานเอกสารเกี่ยวกับคูมือการใชอุปกรณ และขอความเกี่ยวกับอุตสาห-
กรรมแกซ และน้ํามัน  

2. เพื่อใหมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารโดยทางวิทยุมือถอืได 
3. เพื่อใหเห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีปโตรเลียม 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อานสรุปใจความสําคัญจากการอานขอมูลดานวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ 
2. พูดโตตอบตามสถานการณตางๆโดยใชภาษาวิทยุสื่อสาร 
3. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียนกบัการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลกัฐานการ

เรียน บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน 
 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษา ฝกอานเอกสาร อานคูมืออุปกรณ  และขอความที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมกาซและน้ํามัน  ฝก
การฟงและปฏิบัติตามคําสั่ง คําแนะนํา คําอธิบายทางเทคนิคหรือคําสั่งตาง ๆ  ทําบทฝกที่เลียนแบบ
สถานการณจริงในการปฏิบัติงานการขุดเจาะน้ํามัน  ฝกการพูดทางวิทยุมือถือ  โดยใชภาษาวิทยุสื่อสาร 
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กลุมวิชาสงัคมศาสตร 
 

จุดประสงค 
 

1.  เพื่อใหมีความเขาใจหลักศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตในสังคม 
2.  เพื่อใหมีความเขาใจในสิทธิหนาท่ีพลเมือง เอกลักษณทางสังคมและวัฒนธรรมไทย สําหรับ

พัฒนาตนเอง  ครอบครัวและชุมชน 
3. เพื่อใหมีความเขาใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต

และบริโภคอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา 
4. เพื่อใหมีความเขาใจลักษณะทั่วไปของภูมิปญญาไทย  คานิยม  ประวัติความเปนมา       ของ

ไทย ประวัติศาสตรทองถิ่น และอิทธิพลของประวัติศาสตรตอการสรางสรรควัฒนธรรม            
เอกลักษณการดํารงชาติไทย  การทองเที่ยว  และการพัฒนาประเทศ 

5. เพื่อใหมีความเขาใจระบบและประโยชนของสารสนเทศภูมิศาสตร อิทธิพลของภูมิศาสตรตอ
การทองเที่ยวและการพัฒนาอยางยั่งยืน การอนุรักษสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ  

6. เพื่อใหสามารถนําหลักศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  สิทธิหนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม  เศรษฐ-
ศาสตร ภูมิศาสตร และประวัติศาสตร มาใชในการพัฒนาตนเองและทําประโยชนตอสังคม 
สิ่งแวดลอม เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

7. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการสรางจิตสาธารณะรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และ    
สิ่งแวดลอม สนับสนุนและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่นและการทองเที่ยว 
ยึดมั่นศรัทธา และธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 
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คําอธิบายรายวิชา 
 
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1) 
 (Thai  Life and  Culture)  
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจลักษณะของเอกลักษณทางสังคมและวัฒนธรรมไทย การพัฒนาและสืบทอด

วัฒนธรรมไทย 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหและประเมินสถานการณการใชหลักธรรมของศาสนาในการดํารงชีวิต     
 3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการสรางจิตสาธาณะรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหหลักธรรมและศาสนพิธีในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
2. ทําประโยชนตอสวนรวมเพือ่อยูรวมกันดวยจิตสาธารณะ 
3. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย เพื่อการดํารงชาติและมีความ

ภาคภูมิใจ 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  เอกลักษณทางสังคมและวัฒนธรรมไทย   การวิเคราะหและประเมิน
สถานการณเพื่อสรางจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคมตามหลักธรรมของศาสนา การรักษาเสถียรภาพของ
สังคม  วัฒนธรรมของชาติ  และวัฒนธรรมทองถิ่นที่สําคัญ 
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3000-1302 ภูมิปญญาทองถิ่น 2 (2) 
 (Local Wisdom) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจลักษณะทั่วไปของภูมิปญญา  คานิยม และประวัติความเปนมาของทองถิ่น 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหโครงสราง ววิัฒนาการของระบบสังคมแบบดั้งเดิม ในการประกอบ

อาชีพ และหัตถกรรมทองถิ่น 
 3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตอการสนับสนุนและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหประวัติศาสตรและเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับความเปนชาติไทย วัฒนธรรม และ

ภูมิปญญาไทย 
2. วิเคราะหความสัมพันธของระบบเศรษฐกิจ และความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจ

ในสังคมโลก 
3. บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

 

คําอธิบายรายวชิา 
  ศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธของสังคมกับคานิยม  ประวัติศาสตรและความเจริญเติบโตของ
ทองถิ่น อิทธิพลของวัฒนธรรมตางชาติท่ีปรากฏในสังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น ท่ีสงเสริมและสนับสนุน
การประกอบอาชีพ ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถิ่น  การบริหารจัดการทรัพยากรในผลิตและการ
บริโภคตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
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3000-1303 ภูมิฐานถิ่นไทย 2 (2) 
 (Geographical and History Study of Thailand) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจภูมิศาสตรและประวัติศาสตรทองถิ่น 
 2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหอิทธิพลของภูมิศาสตรและประวัติศาสตร ตอการสรางสรรควฒัน-

ธรรม เอกลักษณการดํารงชาติไทย และการทองเที่ยว 
 3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการสืบสานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหเหตุการณตาง ๆ ทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตรท่ีเกี่ยวของกับวฒันธรรมไทย ภูมิ

ปญญาไทย  การดํารงชาติไทย  การทองเที่ยวและการพัฒนาอยางยั่งยืน 
2. วิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิดการสรางสรรค

วัฒนธรรมและมีจิตสํานึกตอการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
3. ใชขอมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยวและการพัฒนา 

 

คําอธิบายรายวชิา   
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ          อิทธิพลของภูมิศาสตรและประวัติศาสตรตอการสรางสรรค
วัฒนธรรม เอกลักษณการดํารงชาติไทย  ภูมปิญญาทองถิ่นกับการสืบสานวัฒนธรรม การทองเที่ยวและการ
พัฒนาอยางยั่งยนื 



หมวดวิชาสามัญ ปวส. พ.ศ. 2546    59
3000-1304 การเมืองการปกครองของไทย 2 (2) 
 (Thai Politics and Administration) 

 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย นโยบายในการพัฒนาประเทศ  สิทธิ

มนุษยชน  การบริหารราชการแผนดิน  และการปกครองทองถิ่น 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี  
4. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการมีสวนรวม  และติดตามขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการ

พัฒนาประเทศและทองถิ่น 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย นโยบายในการพัฒนาประเทศ สิทธิ-

มนุษยชน  การบริหารราชการแผนดิน   และการปกครองทองถิ่น 
5. มีสวนรวมในการเมืองการปกครอง 
6. ใชขอมูลทางการเมืองการปกครองเพือ่การพัฒนาตนเองและสังคม 

 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย  พรรคการเมือง  องคกรอิสระตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ  การเลอืกตั้ง  นโยบายในการพัฒนาประเทศ  สิทธิมนุษยชน  การบริหารราชการ
แผนดิน   และการปกครองทองถิ่น 
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3000-1305 ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา 2 (2) 
 (Geographical Information System for Planning and Development) 

 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหประโยชนของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร วางแผนและพัฒนาโดย

อาศัยขอมูลทางภูมิศาสตร 
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการวางแผนและพัฒนาดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ใชแผนที่และเครื่องมอืทางภูมศิาสตรในการคนหาขอมูลภูมิสารสนเทศ 
2. วิเคราะหภูมิศาสตรและทิศทางแนวโนมในอนาคต 
3. ใชระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

คําอธิบายรายวชิา  
 ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographical Information 
System) และสัมผัสระยะไกล (Remote Sensing) ประโยชนของดาวเทียมสํารวจทรัพยากร  องคประกอบ
ของระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตรและทิศทางแนวโนมในอนาคต การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และความสัมพันธระหวางบุคลากรหรือองคกรกับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร 
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3000-1306 เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2) 
 (Sufficiency Economy) 

 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ การบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภค และหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อใหสามารถนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรการผลิตและการ

บริโภคอยางมปีระสิทธิภาพและคุมคา 
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการดํารงชีวติอยางมีดุลยภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภคอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา โดยใชหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เผยแพรแนวคิดการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ  ความหมายและความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง  การจัดการทรัพยากรในการผลิต
และบริโภคอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา    และหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ใหเกิดดุลยภาพในการดํารงชีวิต
อยางมีความสุขและภาคภูมิใจ 
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3000-1307 ชีวิตกับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลย ี 2 (2) 
 (Environment, Technology and  Life) 

 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม และระบบนิเวศ 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีกับภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการใชกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรม ในการอนุรักษ     

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ  และความสัมพันธ

ระหวางเทคโนโลยี  สิ่งแวดลอมและการพัฒนาประเทศ 
2. บริหารจัดการสิ่งแวดลอมโดยอาศัยเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่น 
3. ใชกฎหมาย คุณธรรมและจรยิธรรมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

คําอธิบายรายวชิา   
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับ สิ่งแวด-ลอม
และระบบนิเวศ เทคโนโลย ี สิ่งแวดลอม และการพัฒนาประเทศ  การประยุกตใชเทคโนโลยรีวมกบัภูมิ
ปญญาทองถิ่น  และสถานการณสิ่งแวดลอมในปจจุบัน 
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3000-1308 มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม 2 (2) 
 (Human and Environmental Arrangement) 

 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจความสัมพันธระหวางมนุษยกับการจัดสิ่งแวดลอมในชุมชน หลักการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นอยางยั่งยืน 
2. เพื่อใหสามารถนําความรูไปใชแกไขปญหามลภาวะตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน 
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  ในทองถิ่น

อยางยั่งยืน 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหความสัมพันธระหวางมนุษยกับการจัดสิ่งแวดลอม 
2. เสนอแนะแนวทางแกไขปญหามลภาวะ 
3. รวมอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นอยางยั่งยืน 

 

คําอธิบายรายวชิา   
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสัมพันธของมนุษยกับการจัดสิ่งแวดลอมท่ีดีในชุมชน ปญหา  ตาง 
ๆ อันอาจเกิดข้ึนในชุมชน  มลภาวะ  การสรางความเขาใจระหวางบุคคลและกลุมคนในชุมชน  การ
เสริมสรางแรงกระตุนใหเกิดความรวมมอืท่ีจะเรียนรูรวมกันในชุมชน และการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นอยางยั่งยืน  
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3000-1309 คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2 (2) 
 (Quality of Life and Clean Technology)  

 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการใชเทคโนโลยีสะอาดและการประหยัดพลังงาน  
2. เพื่อใหสามารถใชเทคโนโลยีสะอาดลดมลพิษสิ่งแวดลอม     ตรวจ ประเมิน และเขียน รายงาน

เทคโนโลยีสะอาดเบื้องตน 
3.  เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการใชเทคโนโลยีสะอาดลดมลพิษสิ่งแวดลอม 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหหลักการใชเทคโนโลยีสะอาดลดมลพิษสิ่งแวดลอม และการประหยัดพลังงาน 
2. ตรวจ ประเมิน และการเขียนรายงานเทคโนโลยีสะอาดเบื้องตน 
3. กําจัดมลพิษและบําบัดของเสีย 
4. นําทรัพยากรกลับมาใชใหม 

 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชเทคโนโลยีสะอาด ความสําคัญของการลดมลพิษสิ่งแวดลอม 
เทคนิคการตรวจ ประเมิน และการเขียนรายงานเทคโนโลยีสะอาดเบื้องตน การกําจัดมลพษิและบําบัดของ
เสีย  การนําทรัพยากรกลับมาใชใหม   การประหยัดพลังงาน  และการจัดหาพลังงานทดแทน 
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กลุมวิชามนุษยศาสตร 
 

จุดประสงค 
 

1.  เพื่อใหมีความเขาใจหลักการศึกษาคนควาและสืบคนขอมูลสารสนเทศ เพื่อใชประโยชนใน
การพัฒนาตนและงานอาชีพ 

2.  เพื่อใหมีความเขาใจหลักการพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพ ทักษะชีวิต จิตวิทยาและมนุษย-
สัมพันธสําหรบัพัฒนาตนเอง  ครอบครัวและสังคม 

3. เพื่อใหสามารถแสวงหาและเลือกบริโภคขอมูลความรู ตามหลักการและกระบวนการสืบคน
ขอมูลสารสนเทศ 

4. เพื่อใหสามารถพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพ ทักษะชีวิต และการอยูรวมกับผูอืน่ ตามหลัก    สุข
ศึกษา พลศึกษา  นันทนาการ  จิตวิทยา และมนุษยสัมพันธ  

5. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาตนใหเปนผูใฝรู ใชเวลาวางใหเปนประโยชน มี 
สุขภาพดีท้ังรางกายและจิตใจ มีวินัย เคารพกฎกติกาของสังคม สามารถทํางานรวมกบัผูอื่น 
และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม 
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คําอธิบายรายวิชา 
 
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1) 
 (Library and Information Literacy) 

 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญของหองสมุด แหลงเรียนรู ขอมูลสารสนเทศ และหลักในการ        
คนควา/สืบคนขอมูลสารสนเทศ 

2. เพื่อใหสามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศโดยใชเครื่องมือชวยคนในรูปแบบตาง ๆ 
3. เพื่อใหสามารถเลือก รวบรวม และนําเสนอขอมูลสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ 
4. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบ 

ความคิดสรางสรรค สนใจใฝรู ซื่อสัตย และมีวินัย 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการคนควา/สืบคนขอมูลสารสนเทศจากหองสมุดและแหลงเรียนรูตาง ๆ 
2. เลือก/ใชเครื่องมือในการสืบคนขอมูลสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงความรูกบักลุมสาระความรู  

อื่น ๆ และเรียนรูอยางไรพรมแดน 
3. เลือก/บันทึกขอมูลสารสนเทศไดตรงตามความตองการ 
4. นําเสนอผลการศึกษาคนควาในรูปแบบตาง ๆ อยางเปนระบบ 

 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ   ความสําคัญของหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่น ๆ  ประเภทของขอมูลสารสนเทศ
รูปแบบตาง ๆ  เครื่องมือและวิธีการใชเครื่องมือในการสบืคนขอมูลสารสนเทศ  การเลือกใชและรวบรวม
ขอมูลสารสนเทศ  และการนําเสนอผลการศึกษาคนควา 
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3000-1602 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (2) 
 (Recreation for Quality of Life Development) 

 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ และหลักการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
2. เพื่อใหมีทักษะในการเลือก จัดและทํากิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับอาชีพของตน 
3. เพื่อใหสามารถปองกันอุบัติภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ 
4. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ในการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชเสริมสรางสุขภาพใน

ชีวิตประจําวัน 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการจัดกิจกรรมนันทนาการตามธรรมชาติของมนุษย 
2. จัด/ทํากิจกรรมนันทนาการตามความตองการและความถนัด เพื่อสรางเสริมสุขภาพสมรรถ-

ภาพในการปองกันโรค และความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว 
3. ปองกันอุบัติภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ 

 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   ความหมาย   ขอบขาย  ความสําคัญและประเภทของนันทนาการ    
ลักษณะและบทบาทของผูนํานันทนาการ   ธรรมชาติและความตองการดานนันทนาการของมนุษย   
หลักการจัดกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบตาง ๆ เพื่อสรางเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ   โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัยในการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ 
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3000-1603 กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 (2) 
 (Sports for Health and Personality Development) 

 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจกฎ กติกา มารยาทในการเปนผูชมและผูเลนกีฬาประเภทตาง ๆ 
2. เพื่อใหมีทักษะในการเลือกชนิดกีฬามาประยุกตใชในการออกกําลังกาย 
3. เพื่อใหสามารถนํากีฬามาใชพัฒนาบุคลิกภาพและสริมสรางภาวะการเปนผูนํา 
4. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพ  มีมรรยาทและวินัย 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจกฎ กติกา มารยาท และหลักการเลนกีฬาที่ตนเลือก 
2. เลนกีฬาที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน โดยคํานึงถึงหลักปฏิบัติในการเลน กฎ กติกา มารยาท 

ประโยชนและความปลอดภัย 
3. พัฒนาบุคลิกภาพและภาวะการเปนผูนําดวยทักษะดานกีฬา 

 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  กฎ กติกา มารยาท  รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภท  ตาง 
ๆ  หลักและวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล  ขอควรคํานึงถึงอนัตรายที่อาจเกิดข้ึน
ไดกับการเลนกีฬาแตละประเภท หลักปฏิบัติในการเลนกีฬาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ 
และสังคม  การนําทักษะดานกีฬามาพัฒนาบุคลิกภาพและเสรมิสรางภาวะการเปนผูนํา 
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3000-1604 ทักษะชีวิต 2 (2) 
 (Life Skill) 

 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญและหลักการพัฒนาทักษะชีวิต 
2. เพื่อใหมีทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ         มี

บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับสถานภาพและบทบาทในงานอาชีพ 
3. เพื่อใหสามารถนําหลักของทักษะตาง ๆ ไปใชในการปฏิบัติตนใหเปนคนดี มีคุณคา และ

ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดอยางมีความสุข 
4. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาทักษะชีวิต มีความคิดสรางสรรค ความรับผิดชอบ 

และสัมพันธภาพที่ดีตอผูอื่น 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการพัฒนาทักษะชีวิต 
2. เลือก/ปฏิบัติกิจกรรมเพือ่พัฒนาทักษะชีวิตดวยความตระหนักรูในจุดดี-จุดดอยของตน 
3. สรางสัมพันธภาพ การสื่อสาร การตัดสินใจ และแกไขปญหาชีวิต ตามหลักการพัฒนาทักษะ

ชีวิต 
4. พัฒนาบุคลิกภาพและอารมณเหมาะสมกับสถานภาพ เพศ และวัย 

 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ   ความสําคัญ  องคประกอบของทักษะชีวิต  ทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห  การ
ประเมินสถานการณ  ความคิดสรางสรรค  ความตระหนักรูในตน ความเห็นใจผูอื่น ความรับผิดชอบตอ
สังคม    การสรางสัมพันธภาพ  การสื่อสาร  การตัดสินใจและแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน   การจัดการกับ
อารมณและความเครียด   และการเลือกกิจกรรมเพื่อผอนคลายความตึงเครียด 
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3000-1605 พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม 2 (2) 
 (Physical Education, Health Education and Recreation for Health and Society) 

 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ 
2. เพื่อใหสามารถจัดกิจกรรมพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ ท่ีสอดคลองกับสภาพแวด-

ลอมทางสังคมและวัฒนธรรม  เพื่อสงเสริมสุขภาพ การสมาคม และสัมพันธภาพที่ดีกับ
ครอบครัว เพื่อน  และสังคม 

3. เพื่อใหสามารถนําหลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ และ
กระบวนการทางประชาสังคมไปใชในการปองกันปญหาดานสุขภาพ สารเสพยติด สารพิษ 
และอุบัติภัย 

4. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาสุขภาพและสังคมดวยพลศึกษา สุขศึกษา และ
นันทนาการ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม 
2. ปฏิบัติกิจกรรมทางพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคมตามหลักการ

และกระบวนการ สอดคลองกบัวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย 
3. ประพฤติปฏิบัติตนตามกระบวนการทางประชาสังคม เพื่อปองกันปญหาดานสุขภาพ สาร-

เสพยติด สารพิษ และอุบัติภัย 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   หลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ 
หลักการเลอืกกจิกรรมตาง ๆ  การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัว เพื่อน สังคมและ
สอดคลองกับสภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม  กระบวนการทางประชาสังคมเพื่อกําหนดบทบาท
การมีสวนรวมเกี่ยวกับเรื่องปญหาดานสุขภาพ สารเสพยติด สารพิษ และอุบัติภัย 
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3000-1606 มนุษยสัมพันธในการทํางาน 2 (2) 
 (Human  Relations  at  Work) 

 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักมนุษยสัมพันธและธรรมชาติของมนุษย 
2. เพื่อใหสามารถพัฒนาตนและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรม 
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาตนและชุมชน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหบทบาทและสถานภาพของมนุษยในสังคม 
2. ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมและกระบวนการทางจิตวทิยา 
3. เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน 

 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ  ธรรมชาติของมนุษย  
กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสรางสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน  การพัฒนาตนเพื่อความกาวหนาใน
ชีวิตและการทํางาน  การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ  
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3000-1607 สุขภาพชุมชน 2 (2) 
 (Community Health) 

 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ 
2. เพื่อใหสามารถควบคุมโรคติดตอ ปฐมพยาบาล และแกปญหาสุขภาพสวนบุคคลและชุมชน 
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการมีสวนรวมพัฒนาสุขภาพสวนบุคคลและชุมชน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหปญหาสุขภาพพลานามัยสวนบุคคลและชุมชน 
2. ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพสมบูรณ 
3. เสนอแนะแนวทางการแกปญหาสุขภาพตนเองและชุมชน 

 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   สุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ  สุขภาวะของรางกาย จิตใจ สังคมและจิต
วิญญาณ  การควบคุมโรคติดตอ  การปฐมพยาบาล  โภชนาการ  การแกปญหาสุขภาพสวนบุคคลและชุมชน 
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3000-1608 การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม 2 (2) 
 (Buddhist Methods of Career Planning) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจหลักการวางแผนชีวิตและอาชีพตามหลักพุทธธรรมะ 
2. เพื่อใหสามารถสํารวจตนเองและวางแผนอาชีพโดยใชหลักพทุธธรรมะ 
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการสรางความสําเร็จในชีวิตตามหลักพุทธธรรมะ 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วิเคราะหหลักพทุธธรรมะตามแนวทางโยนิโสมนสิการ 
2. สํารวจตนเองเพื่อการตัดสินใจเลือกอาชีพตามหลักพุทธธรรมะ 
3. วางแผนชีวิตและอาชีพตามหลักพุทธธรรมะ 

 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ  การวางแผนอาชีพโดยอาศัยวธิีคิดตามหลักพุทธธรรมะ  ความสําคัญและความหมาย
ของโยนโิสมนสิการ 10 วิธ ี  การสํารวจตนเองดานความถนัด ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ ความ
ตองการ คานิยมและแรงจูงใจ     และการตัดสินใจวางแผนชีวติเพื่อความสําเร็จตามเปาหมาย 
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3000-1609 จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ 2 (2) 
 (Human Psychology and Business Ethics) 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหเขาใจพฤติกรรมมนุษย ปรัชญา และอุดมการณ ในการพัฒนาบุคคลและการทํางาน

รวมกับผูอื่น 
2. เพื่อใหสามารถทํางานธุรกิจดวยหลักจิตวิทยาและจริยธรรม 
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี  มีจริยธรรมในการทํางานรวมกับผูอื่น 

 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหพฤติกรรมมนุษยท่ีมีผลตอความสําเรจ็ของการทํางาน 
2. ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาและอุดมการณในการทํางาน 
3. เสนอแนะแนวทางพัฒนาตนเองและบุคคลในการทํางานธุรกิจ 

 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมมนุษย ปรัชญาและอุดมการณในการพัฒนาบุคคล ความสัมพันธระหวาง
กลุมบุคคลในองคกรธุรกิจ ภาวะผูนํา การทํางานเปนทีม ความสัมพันธระหวางจริยธรรมกับกระบวนการ
ทางธุรกิจ 
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กลุมวิชาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 
วิชาวิทยาศาสตร 

 
จุดประสงค 

1. มีความรูและทักษะในวิชาวิทยาศาสตร เพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต ศึกษาคนควาเพิ่มเติม 
หรือศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 

2. มีความรู  ความเขาใจ  และรูทันตอการเปลี่ยนแปลงดานวิทยาการและเทคโนโลยีตาง ๆ  ท่ี
เกิดข้ึน 

3. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
4. สามารถคิดวิเคราะหและแกปญหาอยางมีระบบ มีเหตุผล 
5. มีเจตคติท่ีดีตอการศึกษาคนควาและทดลองทางวิทยาศาสตร 
6. มีนิสัยใฝรู  ใฝเรียน  มีความคิดสรางสรรค  มีความสามารถในการจัดการ  การตัดสินใจ และการ

แกปญหา  รูจักแสวงหาแนวทางใหม ๆ มาพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
7. มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีมนุษยสัมพันธ  มีความรับผิดชอบ  ขยัน  ซื่อสัตย และมีวินัย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 
3000-1420 วิทยาศาสตร  1          3  (4) 
  (Science 1) 
  (เกษตรกรรม-ประมง) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหผูเรียนมคีวามรู ความเขาใจ เกี่ยวกับชีววิทยาพื้นฐาน 
2.  เพื่อใหผูเรียนมทัีกษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุอุปกรณ เครื่องมอื และสารเคมีท่ี

เกี่ยวของกับชีววิทยาพื้นฐาน 
3. เพื่อใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู และนําความรูไป

ประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธของโครงสราง และหนาท่ีของระบบตาง ๆ 
ของสิ่งมีชีวิต 

2. เขาใจหลักเกณฑในการจัดจําแนกสิ่งมีชีวิตและลําดับการจัดหมวดหมูสิ่งมชีีวิต 
3. เขาใจกระบวนการ และความสําคัญของการถายทอดลกัษณะทางพันธุกรรม การใช

เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลตอมนุษยและสิ่งแวดลอม 
4. เขาใจความสัมพันธระหวางสิง่แวดลอมกับสิง่มีชีวิต ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ใน

ระบบนิเวศ  ความหลากหลายทางชีวภาพ 
5. เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติในระดับทองถิ่น ประเทศ หรือโลก 
6. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร  
7. สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู และนําความรูไปใชประโยชนได 

 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับเซลลและเนื้อเยือ่  การสืบพันธุ  การเจริญเติบโต  ระบบตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิต  การ
จําแนกสิ่งมีชีวิต  พันธุกรรม  สิ่งมีชีวิตและสภาวะแวดลอม  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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3000-1421 วิทยาศาสตร  2          3  (4) 
  (Science 2) 
  (เกษตรกรรม-ประมง) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหผูเรียนมคีวามรู ความเขาใจ เกี่ยวกับเคมีพื้นฐาน 
2. เพื่อใหผูเรียนมทัีกษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ และสารเคมีท่ี

เกี่ยวของกับเคมีพื้นฐาน 
3. เพื่อใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู และนําความรูไป

ประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจการจําแนกสาร  สมบัติของสาร  ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสราง
และแรงยึดเหนีย่วระหวางอนภุาค 

2. เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร  การเกิดสารประกอบการเกิด
สารละลาย  การเกิดปฏิกิริยาเคมี  

3. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร   
4. สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู และนําความรูไปใชประโยชนได 

 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับสารและการจําแนกสาร  อะตอม  ตารางธาตุ  พันธะเคมีเบื้องตน  ปฏิกิริยาเคมีและ
สมดุลเคมี  สารละลาย  กรด  เบส  เกลือ  อินดิเคเตอร  สารประกอบไฮโดรคารบอนและอนุพันธ 
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3000-1422 วิทยาศาสตร  3          3  (4) 
  (Science 3) 
  (ศิลปกรรม) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหผูเรียนมคีวามรู ความเขาใจ เกี่ยวกับวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของในงานดาน
ศิลปกรรม 

2. เพื่อใหผูเรียนมทัีกษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ และสารเคมีท่ี
เกี่ยวของกับงานดานศิลปกรรม 

3. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
4. เพื่อใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูในงานดานศิลปกรรม 

 
มาตรฐานรายวิชา  

1. เขาใจการสกัดสาร สมบัติของธาตุ  สารประกอบ สารอินทรีย  สารอนินทรีย กรด เบส เกลือ 
2. เขาใจสมบัติของสารเคมีท่ีนํามาใชในงานศิลปะ  ผลกระทบของการใชสารเคมีตอมนุษยและ

สิ่งแวดลอม 
3. ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหาความรู แกปญหา   
4. สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู การสกัดแยกสาร     ธาตุ 
สารประกอบ  สารอินทรีย  สารอนินทรีย   กรด  เบส  เกลือ  สารเคมีท่ีใชในงานศิลปะ  สียอม สีทา  สาร
ฟอกหนัง   กาว  กระดาษ  สารทําความสะอาด ผลิตภัณฑเทียมตาง ๆ   และผลกระทบของการใชสารเคมีตอ
มนุษยและสิ่งแวดลอม 
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3000-1423 วิทยาศาสตร  4          3  (4) 
  (Science 4) 
  (บริหารธุรกิจ - คหกรรม) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหผูเรียนมคีวามรู  ความเขาใจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟา อปุกรณไฟฟา จุลินทรียในอาหาร 
การจัดการผลผลิตทางการเกษตร  และสารเคมีใกลตัว 

2. เพื่อใหผูเรียนมทัีกษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และสารเคมีท่ี
เกี่ยวของกับในการศึกษา ทกลอง 

3. เพื่อใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู และนําความรูไป
ประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ความเขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต  การเปลี่ยนรูปพลังงาน 
2. เขาใจความสัมพันธของโครงสรางและหนาท่ีของระบบตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิต 
3. เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การใช

เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลตอมนุษยและสิ่งแวดลอม 
4. เขาใจกระบวนการและความสําคัญของจุลินทรียที่ใชในอุตสาหกรรมอาหาร  การจัดการผลผลิต

ทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
5. เขาใจสมบัติของสารเคมีท่ีนําใชในงานแตละสาขาอาชีพ 
6. ใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมอื และสารเคมีท่ีเกี่ยวของไดถูกตอง 
7. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร 
8. สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับแหลงพลังงานไฟฟา การผลติพลังงานไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน อุปกรณไฟฟา  
หลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาในบานประเภทใหความรอน   แสงสวาง และพลังงานกล เครื่องใชไฟฟา
ในสํานักงาน พลังงานในการดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวยัวะตาง ๆ ในรางกายมนุษย   พันธุกรรม     
จุลินทรียท่ีเกี่ยวของกับอาหาร การเปนพิษของอาหาร การใชประโยชนจากจุลินทรียในอตุสาหกรรม การ
จัดการผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยการใชความรอน ความเย็น สารเคมี รังส ี การ
ชะลอการสุกของผลไม การยืดอายุของดอกไม  บรรจภุัณฑเพื่อการเก็บรักษาและการขนสง  สารเคมีท่ีใชใน
ชีวิตประจําวันและในสํานักงาน 
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3000-1424 วิทยาศาสตร  5          3  (4) 
  (Science 5) 
  (บริหารธุรกิจ - คหกรรม) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหผูเรียนมคีวามรู  ความเขาใจ เกี่ยวกับเคมีและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของ 
2. เพื่อใหผูเรียนมทัีกษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และสารเคมีท่ี

เกี่ยวของกับเคมีและเทคโนโลย ี
3. เพื่อใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถนําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและ

ชีวิตประจําวัน 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจสมบัติของสาร  ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสราง และแรงยึดเหนีย่ว
ระหวางอนภุาค 

2. เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร  การเกิดปฏิกิริยาเคมี  
3. เขาใจผลกระทบของการใชสารเคมีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม 
4. ใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และสารเคมีท่ีเกี่ยวของไดถูกตอง 
5. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร 
6. สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับอะตอม  ธาตุและตารางธาตุ  สูตรโมเลกุล  พันธะเคมี   กฎทรงมวลแหงสาร       
สมการเคมี สารประกอบไฮโดรคารบอน ปโตรเลียมและผลิตภัณฑ  พอลเิมอร เสนใยสังเคราะห  พลาสติก  
กระดาษ  สี  กาว  หนังเทียม  เซรามิกส  ไฟเบอรกลาส  เครื่องสําอาง  สารทําความสะอาด  สารฆาเชื้อ  สาร
ท่ีกออันตรายตอสิ่งแวดลอมโลก 
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3000-1425 วิทยาศาสตร  6          3  (4) 
  (Science 6) 
  (อุตสาหกรรม-กอสราง, โยธา, เฟอรนิเจอร, สํารวจ, สถาปตย, แวนตาและเลนส) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหผูเรียนมคีวามรู ความเขาใจ ในเรื่องโมล สูตรและสมการเคมี สมบัติของสาร ความรอน 
การถายโอนความรอน  แสง เสียง หนวยและการวัด เวกเตอร แรง แรงในตางระนาบ การ   
สมดุล สมการเคลื่อนที่  จุดศูนยถวง โมเมนตัมเชิงเสน โมเมนตัมเชิงมุม พลังงาน พลังงาน
นิวเคลียร 

2. เพื่อใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา 
ทดลอง 

3. เพื่อใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู และนําความรูไป
ประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
2. เขาใจธรรมชาติของแรง  แรงแมเหล็กไฟฟา และนิวเคลียร 
3. เขาใจความสัมพันธ ระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลงังาน ปฏิสัมพันธ

ระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
4. ใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และสารเคมีท่ีเกี่ยวของไดถูกตอง 
5. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู  สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโมล  สูตรและสมการเคมี สมบัติของของแข็ง ของเหลว ความรอน การถายโอน
ความรอน  แสง  เสียง  หนวยและการวัด เวกเตอร   แรง  แรงในตางระนาบ  สมดุล สมการการเคลื่อนท่ี  
จุดศูนยถวง  โมเมนตัมเชิงเสน  โมเมนตัมเชิงมุม    งาน  พลังงาน   กําลัง   พลังงานนิวเคลยีร 
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3000-1426 วิทยาศาสตร  7          3  (4) 
  (Science 7) 
  (อุตสาหกรรม-ยนต, กล, เช่ือม, ปโตรเคมี, สิ่งทอ, เคมีอุตสาหกรรม, ฃางพิมพ) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหผูเรียนมคีวามรู ความเขาใจ ในเรื่องโมล สูตรและสมการเคมี สารประกอบ-
ไฮโดรคารบอน  วัสดุสังเคราะห   สมบัติของสาร ความรอน การขยายตัวของวัตถ ุ หนวยและ
การวัด เวกเตอร แรง แรงในตางระนาบ การสมดุล จุดศูนยถวง สมการเคลื่อนที่  โมเมนตัมเชิง
เสน โมเมนตัมเชิงมุม พลังงาน  

2. เพื่อใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา 
ทดลอง 

3. เพื่อใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู และนําความรูไป
ประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
2. เขาใจธรรมชาติของแรง  แรงแมเหล็กไฟฟา  แรงนิวเคลียร  ลักษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆ

ของวัตถุในธรรมชาติ 
3. เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงาน กับการดํารงชีวิต  การเปลี่ยนรูปพลังงาน  ปฏิสัมพันธระหวาง

สารและพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม  
4. ใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และสารเคมีท่ีเกี่ยวของไดถูกตอง 
5. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับโมล สูตรและสมการเคมี  ปฏิกิริยาเคมี สารประกอบไฮโดรคารบอน วัสดุสังเคราะห   
สมบัติของของแข็ง สมบัติของของเหลว สมบัติของกาซ ความรอน การถายโอนความรอน การขยายตัวของ
วัตถ ุหนวยและการวัด  เวกเตอร  แรง  แรงในตางระนาบ  การสมดุล จุดศูนยถวง สมการการเคลื่อนที่     โม
เมนตัมเชิงเสน   โมเมนตัมเชิงมุม    พลังงาน   กําลัง   พลังงานนิวเคลียร 
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3000-1427 วิทยาศาสตร  8          3  (4) 
  (Science 8) 
  (อุตสาหกรรม-ไฟฟา, อิเล็กทรอนิกส, คอมพิวเตอร) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหผูเรียนมคีวามรู ความเขาใจเรื่องโมล สูตรและสมการเคมี  สารละลาย  กรด  เบส  เกลือ  
ปฏิกิริยาเคมี หนวยและการวัด  เวกเตอร  แรง  แรงในตางระนาบ  สมการการเคลื่อนที่  โม
เมนตัมเชิงเสน   คลื่น  แมเหล็กไฟฟา  แสง  เสียง  พลังงาน  มีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร  
สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันและอาชีพได 

2. เพื่อใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา 
ทดลอง 

3. เพื่อใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู และนําความรูไป
ประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการและธรรมชาติ  การกเดสารประกอบ  ปฏิกิริยาเคมี 
2. เขาใจธรรมชาติของแรง  แรงไฟฟา  แรงนิวเคลียร   
3. เขาใจสมการการเคลื่อนที่  โมเมนตัม 
4. เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต  การเปลี่ยนรูปพลังงาน  ปฏิสัมพันธ

ระหวางสารและพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอสิ่งมีชีวติและสิ่งแวดลอม   
5. ใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และสารเคมีท่ีเกี่ยวของไดถูกตอง 
6. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร 
7. สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 
 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับโมล  สูตรและสมการเคมี  ปฏิกิริยาเคมี  สารละลาย  กรด  เบส  เกลือ  หนวยและการ
วัด  เวกเตอร  แรง  แรงในตางระนาบ  สมการการเคลื่อนที่  โมเมนตัมเชิงเสน  คุณสมบัติของคลื่น  
สนามไฟฟา  แรงระหวางประจุไฟฟา  สนามแมเหล็ก  แสง  เสียง  พลังงานนิวเคลียร 
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3000-1428 โครงงานวิทยาศาสตร           4  (*) 
  (Science Project) 
  เลือกเรยีนตามความถนัดและความสนใจ ข้ึนอยูกับศักยภาพของผูเรียนแตละคน  
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหผูเรียนสามารถบูรณาการความรู ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปประยุกตใชใน
การทําโครงงานวิทยาศาสตร 

2. เพื่อใหผูเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรดวยการทํางานเปนทีม วางแผน
ออกแบบ เขียนรายงาน และเสนอผลงานอยางเปนระบบในเชิงวิจัยทางวิทยาศาสตร 

3. เพื่อใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการทําโครงงานวทิยาศาสตร สามารถสื่อสารสิง่ท่ีเรียนรู และนํา
ความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. บูรณาการความรู ทางดานวิทยาศาสตรกับวิชาชีพในการทําโครงงานวิทยาศาสตร 
2. ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรูแกปญหา 
3. นําเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตรตอสาธารณชน 
4. สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาความหมาย ประเภท และขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร วางแผน และดําเนินการจัดทํา
โครงงานวิทยาศาสตร เขียนรายงาน   จัดแสดงนิทรรศการ และนําเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร    
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วิชาคณิตศาสตร 
 

จุดประสงค 

1. มีความรูและทักษะในวิชาคณิตศาสตร เพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต ศึกษาคนควาเพิ่มเติม 
หรือศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 

2. มีความรู  ความเขาใจ  และรูทันตอการเปลี่ยนแปลงดานวิทยาการและเทคโนโลยีตาง ๆ  ท่ี
เกิดข้ึน 

3. มีทักษะในการคิดคํานวณ 
4. สามารถคิดวิเคราะหและแกปญหาอยางมีระบบ มีเหตุผล 
5. มีเจตคติท่ีดีและตระหนักในความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร 
6. มีนิสัยใฝรู  ใฝเรียน  มีความคิดสรางสรรค  มีความสามารถในการจัดการ  การตัดสินใจ และการ

แกปญหา  รูจักแสวงหาแนวทางใหม ๆ มาพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
7. มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีมนุษยสัมพันธ  มีความรับผิดชอบ  ขยัน  ซื่อสัตย และมีวินัย 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

3000-1520     คณิตศาสตร  1        3 (3) 
  (Mathematics 1) 
  (บริหารธุรกิจ) 
  
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเรื่อง ตรรกศาสตร ความนาจะเปน พื้นที่ใตโคงปกติ การสุมตัวอยาง 
2. เพื่อใหสามารถนําความรูเรื่อง ตรรกศาสตร ความนาจะเปน  พื้นที่ใตโคงปกติ การสุมตัวอยาง

ไปใชประกอบในวิชาชีพ 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ ตรรกศาสตร  ความนาจะเปน  พื้นที่ใต

โคงปกติ การสุมตัวอยาง 
 
มาตรฐานรายวิชา 

1.  มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับตรรกศาสตรและนําไปใชสรุปในการอางเหตุผลได 
2.  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความนาจะเปน  และคํานวณความนาจะเปนของเหตุการณได 
3.  คํานวณพื้นที่ใตโคงปกติและนําไปคํานวณความนาจะเปนของตัวแปรที่ตอเนื่องได 
4.  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการสุมตัวอยาง  และการแจกแจงคาเฉลี่ยท่ีไดจากตัวอยางประชาได 

 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเซต  ประพจน  การเชื่อมและคาความจริงของประพจน   
ตารางคาความจริง ประพจนท่ีสมมูลกัน ประโยคเปด และตัวแปรปริมาณตัวเดียว การอางเหตุผล          
กฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับ  แฟกทอเรียล  วิธีเรียงสับเปลี่ยน  วิธีจัดหมู   การทดลองสุม  และ     แซม
เปลสเปช เหตุการณและความนาจะเปนของเหตุการณ ความนาจะเปนแบบมีเงื่อนไข และเหตุการณท่ีเปน
อิสระตอกันพื้นที่ภายใตโคงปกติ  การสุมตัวอยาง  วิธีและขั้นตอนของการสุมตัวอยาง  คาพารามิเตอรและ
คาสถิติ  การแจกแจงคาเฉลี่ยท่ีไดจากตัวอยางประชากร 
 
หมายเหตุ   เปนพื้นฐานในประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาตาง ๆ  และประเภทวิชาที่เกี่ยวของ 
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3000-1521     คณิตศาสตร  2        3 (3) 
  (Mathematics 2) 
  (อุตสาหกรรม) 
  
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเรื่อง ฟงกช่ันแบบตาง ๆ เมตริกซและดีเทอรมินันท  และเรขาคณิต
วิเคราะห 

2. เพื่อใหสามารถนําความรูเรื่อง ฟงกช่ันแบบตาง ๆ เมตรกิซและดีเทอรมินันท และเรขาคณิต
วิเคราะห ไปใชประกอบในวิชาชีพ 

3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ ฟงกช่ันแบบตาง ๆ เมตริกซ และดีเทอร-
มินันท  และเรขาคณิตวิเคราะห 

  
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับฟงกช่ันแบบตาง ๆ และนําไปใชในการแกปญหา 
2. มีความรูความเขาใจทฤษฎีบททวินามและเศษสวนยอย และนําไปใชในการแกปญหา 
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเมตริกซและดีเทอรมินันท และนําไปใชในการแกปญหา 
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห และนําไปใชในการแกปญหา 
5. สามารถนําความรูเกี่ยวกับฟงกช่ันแบบตาง ๆ เมตริกซและดีเทอรมินันท และเรขาคณิต

วิเคราะหไปใชเปนพื้นฐานประกอบในวิชาชีพ 
 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับฟงกช่ันเอกซโปเนนเชียล  และลอกริทึม  ฟงช่ันตรีโกนมิติ  และอินเวอรส ฟงกช่ัน
ตรีโกนมิติ  กฎของไซนและกฎของโคไซน  ทฤษฏีบททวินาม  เศษสวนยอย  ชนิดของ  เมทริกซ  การบวก
และลบเมตริกซ   การคูณเมตริกซดวยจํานวนจริง  การคูณเมตริกซดวยเมตริกซ  ดีเทอรมินันท  อินเวอร
สการคูณเมทริกซ   การแกสมการเชิงเสนดวยเมทริกซและดีเทอรมินันท  ระยะทางระหวางจุดสองจุด  จุด
กึ่งกลางระหวางจุดสองจุด  ความชัน  รูปแบบของสมการเสนตรง  ระยะทางระหวางจุดกับเสนตรง 
ระยะทางระหวางเสนตรงกับเสนตรง ภาคตัดกรวยที่มีจุดศูนยกลางหรือจุดยอดอยูท่ีจุดใด ๆ ในระนาบ 
 
หมายเหตุ   เปนพื้นฐานในประเภทวิชาชางอุตสาหกรรมสาขาตาง ๆ  และประเภทวิชาที่เกี่ยวของ 
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3000-1522     คณิตศาสตร  3        3 (3) 
  (Mathematics 3) 
  (คหกรรม-ศิลปกรรม) 
  
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจ เรื่อง สถิติเบื้องตน เซต  ตรรกศาสตร  ความนาจะเปน   
2. เพื่อใหสามารถนําความรูเรื่อง สถิติเบื้องตน เซต  ตรรกศาสตร  ความนาจะเปน ไปใชประกอบ

ในวิชาชีพ และชีวิตประจําวัน 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ สถิติเบื้องตน เซต  ตรรกศาสตร         

ความนาจะเปน 
  
มาตรฐานรายวิชา 

1. นําวิธีการทางสถิติไปใชในการวิเคราะหขอมูลได 
2. มีความคิดรวบยอดในเรื่องเซต  การดําเนินการของเซต  และการแกปญหาโดยใชเซต 
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตรรกศาสตร  และนําไปใชสรุปในการอางเหตุผลได 
4. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความนาจะเปน  และคํานวณความนาจะเปนของเหตุการณได 
5. นําความรูเกี่ยวกับความนาจะเปน ชวยในการตัดสินใจ  และแกปญหาได 

 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับคากลาง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์ของการแปรผนั เซต การดําเนินการ
ของเซต การแกโจทยปญหาโดยใชเซต ประพจน การเชื่อมและการหาคาความจริงของประพจน ตาราง
แสดงคาความจริง ประพจนท่ีสมมูลกัน ประโยคเปด การอางเหตุผล กฎเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับ  
แฟคทอเรียล  วิธีเรือ่งสับเปลี่ยน  วิธีจัดหมู  การทดลองสุม  แซมเปลสเปช  เหตุการณ  และความนาจะเปน
ของเหตุการณ 
 
หมายเหตุ  เปนพื้นฐานในประเภทวิชาคหกรรมสาขาตาง ๆ  ประเภทวิชาศิลปกรรมสาขาตาง ๆ  และ
ประเภทวิชาที่เกี่ยวของ 
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3000-1523     คณิตศาสตร  4        3 (3) 
  (Mathematics 4) 
  (เกษตรกรรม) 
  
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเรื่อง เมทริกซ  ตรรกศาสตร กําหนดการเชิงเสน และการคํานวณ
ภาษี 

2. เพื่อใหสามารถนําความรูเรื่อง เมทริกซ  ตรรกศาสตร  กําหนดการเชิงเสน  และการคํานวณภาษี  
ไปใชประกอบในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 

3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ เมทริกซ ตรรกศาสตร กําหนดการ     เชิง
เสน และการคํานวณภาษี 

  
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเมตริกซ และดีเทอมินันท  และนําไปใชในวิชาชีพได 
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตรรกศาสตร  และนําไปใชสรุปในการอางเหตุผลได 
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกําหนดการเชิงเสน  และนําไปใชในวิชาชีพได 
4. สามารถคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และภาษีมูลคาเพิ่มอยางถูกตอง 

 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเซต ประพจน การเชื่อมประพจน และคาความจริงของ
ประพจน ตารางคาความจริง  การอางเหตุผล ความหมายของเมตริกซ  การบวกและลบเมตริกซ  การคูณ
เมตริกซ การดําเนินการเปลี่ยนแถวเชิงมูลฐาน เมตริกซลดรูปเปนขั้นแบบแถว การหาคําตอบของสมการเชิง
เสนโดยวิธีเกาส  เมตริกซผกผัน  การหาคําตอบโดยใชเมตริกซผกผัน  ดีเทอรมินันท  กฎของคราเมอร  
ความหมายของกําหนดการเชิงเสน การคาดหมายโดยใช กําหนดการเชิงเสนดวยวิธีการใชกราฟ และวิธีการ
คํานวณแบบงาย  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีมูลคาเพิ่ม 
 
หมายเหตุ  เปนพื้นฐานในประเภทวิชาเกษตรกรรมสาขาตาง ๆ  ประเภทวิชาประมงสาขาตาง ๆ  และ
ประเภทวิชาที่เกี่ยวของ 
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3000-1524     สถิติ         3 (3) 
  (Statistics) 
  
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจ เรื่อง ความหมายของสถิต ิ  และวิธีการคํานวณทางสถิติไปใชในการ
วิเคราะหเบื้องตน 

2. เพื่อใหสามารถนําความรูเรื่อง ความหมายของสถิต ิ  และวิธีการคํานวณทางสถิติไปใชในการ
วิเคราะหเบื้องตน ไปใชในงานอาชีพ และชีวิตประจําวัน 

3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ ความหมายของสถิต ิ และวิธีการคํานวณ
ทางสถิติไปใชในการวิเคราะหเบื้องตน 

  
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสถิติ  นําไปใชในงานอาชีพและชีวิตประจําวันได 
2. สามารถแปลความหมายจากคาสถิติท่ีคํานวณได 
3. นําสถิติไปวิเคราะหขอมูล และสรุปผล  ในงานอาชีพและชีวิตประจําวันได   

 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและขอบขายของสถิติ  การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง  การวัดการ
กระจายของขอมูล คะแนนมาตรฐาน การประมาณคาเฉลี่ยประชากร การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การ
ทดสอบเกี่ยวกับคาเฉลี่ยของประชากร และสัดสวนของประชากร การทดสอบ ไคสแควร การวิเคราะห
ถดถอย และสหสัมพันธ 
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3000-1525     แคลคูลัส 1        3 (3) 
  (Calculus 1) 

ผานการเรียนวชิาคณิตศาสตร 2 มากอน 
 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเรื่อง ลิมิต  อนุพันธ  อินทิกรัล  การประยุกตอนุพันธและอินทิกรัล 
2. เพื่อใหสามารถนําความรูเรื่อง ลิมิต อนุพันธ อินทิกรัล การประยุกตอนุพันธและอินทิกรัลไป

ใชประกอบในวิชาชีพ 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ ลิมิต อนุพันธ อินทิกรัล การประยุกต

อนุพันธและอนิทิกรัล 
  
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ  ลิมิต  อนุพันธ  อินทิกรัล  และบทประยุกต และนําไปใชในการ
แกปญหา 

2. สามารถนําความรูเรือ่ง  ลิมิต  อนุพันธ  อินทิกรัล  และบทประยุกต  ไปใชในวิชาชีพได 
 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับ  ความหมายของลิมิต  การหาคาลิมิตของฟงกช่ัน  ความตอเนื่องของฟงกช่ัน  กฎ สี่
ข้ันของอนุพันธ  อนุพันธฟงกช่ันพืชคณิต  อนุพันธฟงกช่ันตรีโกณมิติ  และอินเวอรฟงกช่ันตรีโกณมิติ  
อนุพันธฟงกช่ันเอกซโปเนนเชียลและลอการิธึม  อนุพันธอันดับสูง  กฎของลูกโซ  การหาอนุพันธโดย
ปริยาย(Implicit differentiation) การประยุกตของอนุพันธ  ความเร็วและความเรง  คาสูงสุดและคาต่ําสุด คา
เชิงอนุพันธ (Differential) อินทิกรัลฟงกช่ันพืชคณิต ฟงกช่ันตรีโกณมิติ และอินเวอรฟงกช่ันตรีโกณมิติ  
ฟงกช่ันเอกซโปเนนเชียลและลอการิธึม  เทคนิคการ อินทิเกรต  อินทิกรัลจํากัดเขต และการประยุกต 
 
หมายเหตุ   ตองเรียนวิชาคณิตศาสตร 2  หรอืเรียนวิชาที่มีเนื้อหาใกลเคียงกับวิชาคณิตศาสตร 2 มากอน 
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3000-1526     แคลคูลัส 2        3 (3) 
  (Calculus 1) 
  ผานการเรียนวชิาแคลคูลัส 1 มากอน 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจ เรื่อง ฟงกช่ันไฮเพอรโบลิก  การหาอนุพันธและอินทิกรัลฟงกช่ัน  
ไฮเพอรโบลิก  และการหาอนุพันธของฟงกช่ันหลายตัวแปร (Partial differentiation) 

2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเรื่อง อินทิกรัลไมตรงแบบ สมการดิฟเฟอรเรนเชียลเบื้องตน  
อันดับและอนุกรม  การแปลงลาปลาซ  การอินทิกรัลหลายช้ันกับการประยุกต 

3. เพื่อใหสามารถนําความรูเรื่อง ฟงกช่ันไฮเพอรโบลิก การหาอนุพันธและอินทิกรัลฟงกช่ัน       
ไฮเพอรโบลิก  และการหาอนพุันธของฟงกช่ันหลายตัวแปร (Partial differentiation) ไปใชใน  
วิชาชีพ 

4. เพื่อใหสามารถนําความรูเรื่อง อินทิกรัลไมตรงแบบ สมการดิฟเฟอรเรนเชียลเบ้ืองตน อันดับ
และอนุกรม  การแปลงลาปลาซ  การอินทิกรัลหลายช้ันกับการประยุกต  ไปใชในวิชาชีพ 

6. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิชาแคลคลูลัส  
  
มาตรฐานรายวิชา 

1. มีความรูความเขาใจในเรื่อง แคลคลูลัส และนําไปใชในการแกปญหา 
2. สามารถนําความรูเรือ่งแคลคลูลัสไปประยุกตใชในวิชาชีพได 
3. สามารถนําความรูในเรื่องแคลคลูลัส ไปใชในการศึกษาตอข้ันสูงได 

 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาเกี่ยวกับฟงกช่ันไฮเพอรโบลิก  การหาอนุพันธและอินทิกรัลฟงกช่ันไฮเพอรโบลิก อนิทิกรัล
ไมตรงแบบ  การหาอนุพันธของฟงกช่ันหลายตัวแปร (Partial differentiation) สมการดิฟเฟอรเรนเชียล
เบื้องตน  อันดับและอนุกรม  การแปลงลาปลาซ  การอินทิกรัลหลายช้ันกับการประยุกต 
 
หมายเหตุ   ตองเรียนวิชาแคลคลูลัส 1 หรือเรยีนวิชาที่มีเนื้อหาใกลเคียงกับวิชาแคลคลูลัส 1 มากอน 
 
 


