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หลักการของหลักสู ตร
1. เป็ นหลัก สู ต รระดับประกาศนี ยบัต รวิชาชี พ ชันสู ง เพือพัฒ นากําลังคนระดับ เทคนิ คให้มีสมรรถนะ
มีคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ สามารถประกอบอาชี พได้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
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สามารถเลือกวิธีการเรี ยนตามศักยภาพและโอกาสของผูเ้ รี ยนเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนสามารถเทียบโอนผลการเรี ยน
สะสมผลการเรี ยน เที ยบโอนความรู ้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการและ
สถานประกอบอาชีพอิสระ
3. เป็ นหลักสู ตรทีมุ่งเน้นให้ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู ้เต็มภูมิ ปฏิบตั ิได้จริ ง
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ทีเกียวข้อง ทังภาครัฐและเอกชน
5. เป็ นหลักสูตรทีเปิ ดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและท้องถิ น มีส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสูตร
ให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์ ข องภู มิภ าค เพือเพิ มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
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จุดหมายของหลักสู ตร
1. เพือให้มีค วามรู ้ ทางทฤษฎีและเทคนิ ค เชิ งลึกภายใต้ข อบเขตของงานอาชีพ มีทัก ษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารเพือใช้ในการดํารงชีวิตและงานอาชีพ สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ มเติมหรื อ
ศึกษาต่อในระดับทีสูงขึน
2. เพือให้มีทกั ษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถบูรณาการความรู ้ ทักษะจาก
ศาสตร์ต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ สอดคล้องกับการเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี
3. เพือให้มีปัญญา มีค วามคิ ดสร้ างสรรค์ มีค วามสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ วางแผน บริ หารจัดการ
ตัด สิ น ใจ แก้ปัญหา ประสานงานและประเมิน ผลการปฏิบัติ งานอาชี พ มีทัก ษะการเรี ยนรู ้ แสวงหา
ความรู ้และแนวทางใหม่ ๆ มาพัฒนาตนเองและประยุกต์ใช้ในการสร้างงานให้สอดคล้องกับวิชาชีพและ
การพัฒนางานอาชีพอย่างต่อเนือง
4. เพือให้มีเจตคติทีดีต่ออาชีพ มีความมันใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักหน่ วยงาน สามารถทํางาน
เป็ นหมู่คณะได้ดี มีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรี ยนวิชาชีพ
5. เพือให้มีบุคลิกภาพทีดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม ซือสัตย์ มีวินยั มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทังร่ างกายและจิตใจ
เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานในอาชีพนัน ๆ
6. เพือให้เป็ นผูม้ ีพฤติกรรมทางสังคมทีดีงาม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด ทังในการทํางาน การอยูร่ ่ วมกัน
มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว องค์กร ท้องถิ นและประเทศชาติ อุทิศตนเพือสังคม เข้าใจและเห็นคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ น ตระหนักในปัญหาและความสําคัญของสิ งแวดล้อม
7. เพือให้ตระหนักและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็ นกําลังสําคัญ
ในด้านการผลิตและให้บริ การ
8. เพือให้เห็นคุณค่าและดํารงไว้ซึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ ปฏิบตั ิตนในฐานะพลเมืองดี
ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
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หลักเกณฑ์ การใช้
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรี ยนการสอนตามหลักสูตรนี ผูเ้ รี ยนสามารถลงทะเบียนเรี ยนได้ทุกวิธีเรี ยนทีกําหนด และ
นําผลการเรี ยนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่ วมกันได้ สามารถขอเทียบโอนผลการเรี ยน และขอเทียบโอนความรู ้
และประสบการณ์ได้
1.2 การจัดการเรี ยนการสอนเน้นการปฏิบตั ิจริ ง สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้หลากหลายรู ปแบบ
เพือให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจในหลักการ วิธีการและการดําเนินงาน มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานตามแบบแผน
และปรับตัวได้ภายใต้ความเปลียนแปลง สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะทางวิชาการ
ทีสัมพันธ์กบั วิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร ในการตัดสิ นใจ วางแผน แก้ปัญหาบริ หาร
จัดการ ประสานงานและประเมินผลการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม มีส่วนร่ วมในการวางแผนและพัฒนา
ริ เริ มสิ งใหม่ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ้ ืนและหมู่คณะ รวมทังมีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
เจตคติและกิจนิสยั ทีเหมาะสมในการทํางาน

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน
2.1 การจัดการศึกษาในระบบปกติสาํ หรับผูเ้ ข้าเรี ยนทีสําเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หรื อเที ยบเท่ าในประเภทวิชาและสาขาวิชาตามที หลักสู ต รกําหนด ใช้ร ะยะเวลา ปี การศึกษา
ส่วนผูเ้ ข้าเรี ยนทีสําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า และผูเ้ ข้าเรี ยนทีสําเร็ จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อเทียบเท่าต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาทีกําหนด ใช้ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า
ปี การศึกษา และเป็ นไปตามเงือนไขทีหลักสูตรกําหนด
2.2 การจัดเวลาเรี ยนให้ดาํ เนินการ ดังนี
2.2.1 ในปี การศึก ษาหนึ ง ๆ ให้แบ่ งภาคเรี ยนออกเป็ น 2 ภาคเรี ยนปกติ หรื อระบบทวิภาค
ภาคเรี ยนละ 18 สัปดาห์ รวมเวลาการวัด ผล โดยมีเวลาเรี ยนและจํานวนหน่ ว ยกิ ต ตามที กํา หนด และ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันอาจเปิ ดสอนภาคเรี ยนฤดูร้อนได้อีกตามทีเห็นสมควร
2.2.2 การเรี ยนในระบบชันเรี ยน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันเปิ ดทําการสอนไม่นอ้ ยกว่า
สัปดาห์ละ 5 วัน ๆ ละไม่เกิน 7 ชัวโมง โดยกําหนดให้จดั การเรี ยนการสอนคาบละ 60 นาที
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3. การคิดหน่ วยกิต
ให้มีจาํ นวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 83 - 90 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ดงั นี
3.1 รายวิชาทฤษฎีทีใช้เวลาในการบรรยายหรื ออภิปราย 1 ชัวโมงต่อสัปดาห์ หรื อ 18 ชัวโมงต่อภาคเรี ยน
รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.2 รายวิชาปฏิบตั ิทีใช้เวลาในการทดลองหรื อฝึ กปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการ 2 ชัวโมงต่อสัปดาห์
หรื อ 36 ชัวโมงต่อภาคเรี ยน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.3 รายวิชาปฏิบตั ิทีใช้เวลาในการฝึ กปฏิบตั ิในโรงฝึ กงานหรื อภาคสนาม 3 ชัวโมงต่อสัปดาห์ หรื อ
54 ชัวโมงต่อภาคเรี ยน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.4 การฝึ กอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ทีใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชัวโมงต่อภาคเรี ยน รวมเวลาการวัดผล
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.5 การฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ ทีใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัวโมงต่อภาคเรี ยน
รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.6 การทําโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ทีใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า ชัวโมงต่อภาคเรี ยน รวมเวลาการวัดผล
มีค่าเท่ากับ หน่วยกิต

4. โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 แบ่งเป็ น 3 หมวดวิชา และ
กิจกรรมเสริ มหลักสูตร ดังนี
4.1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
ไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
4.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
4.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
4.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
4.1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
4.1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
4.1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
4.2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
ไม่นอ้ ยกว่า 56 หน่วยกิต
4.2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน
4.2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
4.2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
4.2.4 ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
4.2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
4.4 กิจกรรมเสริ มหลักสูตร (2 ชัวโมง/สัปดาห์)
- หน่วยกิต
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หมายเหตุ
1) จํานวนหน่ ว ยกิ ต ของแต่ ละหมวดวิชาและกลุ่มวิชาในหลัก สู ต ร ให้เป็ นไปตามที กําหนดไว้
ในโครงสร้างของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา
2) การพัฒนารายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ จะเป็ นรายวิชาบังคับ
ทีสะท้อนความเป็ นสาขาวิชาตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ด้านสมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชา ซึงยึดโยง
กับมาตรฐานอาชีพ จึงต้องพัฒนากลุ่มรายวิชาให้ครบจํานวนหน่วยกิตทีกําหนด และผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนทุกรายวิชา
3) สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถจัดรายวิชาเลือกตามทีกําหนดไว้ในหลักสู ตร และ
หรื อพัฒนาเพิ มตามความต้องการเฉพาะด้านของสถานประกอบการหรื อตามยุทธศาสตร์ ภูมิภาค เพือเพิ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทังนี ต้องเป็ นไปตามเงือนไขและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
ทีประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางานกําหนด

5. การฝึ กประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ
เป็ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันกับภาคการผลิต
และหรื อภาคบริ การ หลังจากที ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ภาคทฤษฎี และการฝึ กหัดหรื อฝึ กปฏิบตั ิเบื องต้นในสถานศึกษา
อาชี วศึกษาหรื อสถาบันแล้วระยะเวลาหนึ ง ทังนี เพือเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ จ ากประสบการณ์จริ ง
ได้สมั ผัสกับการปฏิบตั ิงานอาชีพ เครื องมือ เครื องจักร อุปกรณ์ทีทันสมัย และบรรยากาศการทํางานร่ วมกัน
ส่ งเสริ มการฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ซึงจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนทําได้ คิดเป็ น
ทําเป็ นและเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนือง ตลอดจนเกิดความมันใจและเจตคติทีดีในการทํางานและการประกอบ
อาชีพอิสระ โดยการจัดฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพต้องดําเนินการ ดังนี
5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีการฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ในรู ปของ
การฝึ กงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรื อหน่ วยงานของรัฐ ในภาคเรี ยนที 3 และหรื อ
ภาคเรี ยนที 4 โดยใช้เวลารวมไม่นอ้ ยกว่า 320 ชัวโมง กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต
กรณี สถานศึก ษาอาชี ว ศึกษาหรื อสถาบันต้องการเพิ มพูน ประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ
สามารถนํารายวิชาทีตรงหรื อสัมพันธ์กบั ลักษณะงานไปเรี ยนหรื อฝึ กในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรื อ
หน่วยงานของรัฐในภาคเรี ยนทีจัดฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพได้ รวมไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคเรี ยน
5.2 การตัดสินผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยน ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอืน

6. โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
เป็ นรายวิชาที เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้ศึก ษาค้น คว้า บู ร ณาการความรู ้ ทัก ษะและประสบการณ์
จากสิ งทีได้เรี ยนรู ้ ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตังแต่การเลือกหัวข้อหรื อเรื อง
ทีจะศึกษา ทดลอง พัฒนาและหรื อประดิษฐ์คิดค้น โดยการวางแผน กําหนดขันตอนกระบวนการ ดําเนินการ
ประเมิน ผล สรุ ปและจัด ทํารายงานเพือนําเสนอ ซึ งอาจทําเป็ นรายบุ ค คลหรื อกลุ่มก็ได้ ทังนี ขึ นอยู่กบั
ลักษณะของโครงงานนัน ๆ โดยการจัดทําโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพดังกล่าวต้องดําเนินการ ดังนี
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6.1 สถานศึ กษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบันต้องจัดให้ผูเ้ รี ยนจัดทําโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิ ชาชี พ
ทีสัมพันธ์หรื อสอดคล้องกับสาขาวิชา ในภาคเรี ยนที 3 และหรื อภาคเรี ยนที 4 รวมจํานวน 4 หน่ วยกิต ใช้เวลา
ไม่ น้อยกว่า 216 ชั วโมง ทังนี สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีชั วโมงเรี ยน4 ชั วโมงต่ อสัปดาห์
กรณี ทีกําหนดให้เรี ยนรายวิชาโครงงาน 4 หน่วยกิต
หากจัดให้เรี ยนรายวิชาโครงงาน 2 หน่ วยกิต คือ โครงงาน 1 และโครงงาน 2 ให้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรื อสถาบันจัดให้มีชวโมงเรี
ั
ยนต่อสัปดาห์ทีเทียบเคียงกับเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้น
6.2 การตัดสินผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยน ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอืน

7. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
7.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริ มหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ชัวโมงต่อสัปดาห์
ทุกภาคเรี ยน เพือส่ งเสริ มสมรรถนะแกนกลางและหรื อสมรรถนะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม
ระเบียบวินัย การต่อต้านความรุ นแรง สารเสพติดและการทุจริ ต เสริ มสร้างการเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข ทะนุบาํ รุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ปลูกฝังจิตสํานึกและจิตอาสาในการอนุรักษ์
สิ งแวดล้อมและทําประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ น ทังนี โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ในการวางแผนลงมือปฏิบตั ิ
ประเมินผล และปรับปรุ งการทํางาน
สําหรับนักเรี ยนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้เข้าร่ วมกิจกรรมทีสถานประกอบการจัดขึน
7.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริ มหลักสูตร ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
จัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง

8. การปรับพืนฐานวิชาชีพ
8.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้ผเู ้ ข้าเรี ยนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง
ที สํา เร็ จ การศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อเที ยบเท่ า และผูเ้ ข้าเรี ยนที สําเร็ จ การศึ ก ษาระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อเทียบเท่า ต่างประเภทวิชา และสาขาวิชาทีกําหนด เรี ยนรายวิชาปรับพืนฐาน
วิชาชีพทีกําหนดไว้ในหลักสู ตรแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา เพือให้มีความรู ้และทักษะพืนฐานทีจําเป็ น
สําหรับการเรี ยนในสาขาวิชานัน
8.2 การจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลการเรี ยนรายวิชาปรั บพืนฐานวิชาชีพ ให้เป็ นไปตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพชันสูง
8.3 กรณี ผเู ้ ข้าเรี ยนทีมีความรู ้ และประสบการณ์ในรายวิชาปรับพืนฐานวิชาชีพทีหลักสู ตรกําหนด
มาก่อนเข้าเรี ยน สามารถขอเทียบโอนผลการเรี ยนรู ้ได้ โดยปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง
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9. การจัดแผนการเรียน
เป็ นการกําหนดรายวิชาตามโครงสร้ างหลักสู ตรที จะดําเนิ นการเรี ยนการสอนในแต่ ละภาคเรี ยน
โดยจัด อัต ราส่ ว นการเรี ยนรู ้ ภ าคทฤษฎี ต่ อภาคปฏิบัติ ในหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ประมาณ 40 : 60
ทังนี ขึนอยูก่ บั ลักษณะหรื อกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของแต่ละสาขาวิชา ซึงมีขอ้ เสนอแนะดังนี
9.1 จัดรายวิชาในแต่ละภาคเรี ยน โดยคํานึ งถึงรายวิชาทีต้องเรี ยนตามลําดับก่อน-หลัง ความง่าย-ยาก
ของรายวิชา ความต่อเนืองและเชือมโยงสัมพันธ์กนั ของรายวิชา รวมทังรายวิชาทีสามารถบูรณาการจัดการเรี ยนรู ้
ร่ วมกันในลักษณะของงาน โครงงานและหรื อชิ นงานในแต่ละภาคเรี ยน
9.2 จัดให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาบังคับในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
ในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ และกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรให้ค รบ
ตามทีกําหนดในโครงสร้างหลักสูตร
9.2.1 การจัดรายวิชาในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ควรจัดกระจายทุกภาคเรี ยน
9.2.2 การจัดรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน โดยเฉพาะรายวิชาทีเป็ นพืนฐานของ
การเรี ยนวิชาชีพควรจัดให้เรี ยนในภาคเรี ยนที 1
9.2.3 การจัดรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ควรจัดให้เรี ยนก่อนรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะ
วิชาชีพเลือกและรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
9.3 จัด ให้ผูเ้ รี ยนได้เ ลื อ กเรี ยนรายวิช าในกลุ่มสมรรถนะวิชาชี พเลื อ กและหมวดวิ ช าเลื อ กเสรี
ตามความถนัด ความสนใจ เพือสนับสนุนการประกอบอาชีพหรื อศึกษาต่อ โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพด้านสมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชาและสาขางาน
9.4 จัดรายวิชาทวิภาคีทีนําไปเรี ยนและฝึ กในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ
โดยประสานงานร่ วมกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ เพือพิจารณากําหนดภาคเรี ยน
ทีจัดฝึ กอาชีพ รวมทังกําหนดรายวิชาหรื อกลุ่มวิชาทีตรงกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ
หรื อหน่วยงานของรัฐทีนําไปร่ วมฝึ กอาชีพในภาคเรี ยนนัน ๆ
9.5 จัดรายวิชาฝึ กงานในภาคเรี ยนที 3 หรื อ 4 ครังเดียว จํานวน 4 หน่ วยกิต ชัวโมง (เฉลีย 20 ชัวโมง
ต่อสัปดาห์ต่ อภาคเรี ยน) หรื อ จัดให้ลงทะเบี ยนเรี ยนเป็ น 2 ครั ง คื อ ภาคเรี ยนที 3 จํานวน 2 หน่ วยกิ ต และ
ภาคเรี ยนที 4 จํานวน 2 หน่วยกิต รายวิชาละ ชัวโมง (เฉลีย 10 ชัวโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคเรี ยน) ตามเงือนไข
ของหลักสูตรสาขาวิชานัน ๆ
ในภาคเรี ยนทีจัดฝึ กงานนี ให้สถานศึกษาพิจารณากําหนดรายวิชาหรื อกลุ่มวิชาทีตรงกับลักษณะงาน
ของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ เพือนําไปเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิในภาคเรี ยนทีจัดฝึ กงานด้วย
การจัดฝึ กงานในภาคเรี ยนฤดูร้อนสามารถทําได้โดยต้องพิจารณาระยะเวลาในการฝึ กให้ครบ
ตามทีหลักสูตรกําหนด
9.6 จัดรายวิชาโครงงานในภาคเรี ยนที 3 หรื อ 4 ครังเดียว จํานวน หน่วยกิต ( ชัวโมงต่อสัปดาห์
ต่อภาคเรี ยน) หรื อ จัดให้ลงทะเบียนเรี ยนเป็ น ครัง คือ ภาคเรี ยนที 3 และภาคเรี ยนที 4 รวม หน่ วยกิต
( ชัวโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคเรี ยน) ตามเงือนไขของหลักสูตรสาขาวิชานัน ๆ
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9.7 จัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรในแต่ละภาคเรี ยน ภาคเรี ยนละไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัวโมงต่อสัปดาห์
9.8 จัดจํานวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภาคเรี ยน ไม่เกิน 22 หน่ วยกิต สําหรับการเรี ยนแบบเต็มเวลา
และไม่เกิน 12 หน่ วยกิต สําหรับการเรี ยนแบบไม่เต็มเวลา ส่ วนภาคเรี ยนฤดูร้อนจัดได้ไม่เกิน 12 หน่ วยกิต
ทังนี เวลาในการจัดการเรี ยนการสอนในภาคเรี ยนปกติและภาคเรี ยนฤดูร้อนโดยเฉลียไม่ควรเกิน ชัวโมง
ต่อสัปดาห์ ส่วนการเรี ยนแบบไม่เต็มเวลาไม่ควรเกิน ชัวโมงต่อสัปดาห์
หากสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันมีเหตุผลและความจําเป็ นในการจัดหน่วยกิตและเวลา
ในการจัดการเรี ยนการสอนแต่ละภาคเรี ยนที แตกต่ างไปจากเกณฑ์ข ้างต้น อาจทําได้แต่ ต ้องไม่กระทบต่อ
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

10. การศึกษาระบบทวิภาคี
เป็ นรู ปแบบการจัดการศึกษาทีเกิดจากข้อตกลงร่ วมกันระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ โดยผูเ้ รี ยนใช้เวลาส่วนหนึงในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบัน และเรี ยนภาคปฏิบัติ ในสถานประกอบการ รั ฐวิสาหกิ จ หรื อหน่ วยงานของรั ฐ เพือให้การจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ มขีดความสามารถด้านการผลิตและพัฒนากําลังคนตรงตามความต้องการของ
ผูใ้ ช้และเป็ นไปตามจุดหมายของหลักสูตร ทังนี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องดําเนินการดังนี
10.1 นํารายวิชาทวิภาคีในกลุ่มสมรรถนะวิชาชี พเลือก รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่ วยกิ ต ไปร่ วมกําหนด
รายละเอียดของรายวิชากับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่ วยงานของรัฐทีร่ วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เวลาทีใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกับ
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่ วยงานของรัฐ รวมทังสมรรถนะวิชาชีพของสาขางาน
ทังนี การกําหนดจํานวนหน่วยกิตและจํานวนชัวโมงทีใช้ฝึกอาชีพของแต่ละรายวิชาทวิภาคีให้เป็ นไปตามที
หลักสูตรกําหนด และให้รายงานการพัฒนารายวิชาดังกล่าวให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบด้วย
10.2 ร่ วมจัดทําแผนฝึ กอาชีพ พร้อมแนวการวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชากับสถานประกอบการ
รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐทีร่ วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เพือนําไปใช้ในการฝึ กอาชีพ และดําเนินการ
วัดและประเมินผลเป็ นรายวิชา
10.3 จัดแผนการเรี ยนระบบทวิภาคีตามความพร้อมของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ
ที จัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่ วมกัน โดยอาจนํารายวิชาอืนที สอดคล้องกับลักษณะงานของสถานประกอบการ
รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐนัน ๆ ไปจัดร่ วมด้วยก็ได้
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11. การเข้ าเรียน
ผูเ้ ข้าเรี ยนต้องสําเร็ จการศึกษาไม่ตากว่
ํ าระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพหรื อเทียบเท่า หรื อระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า และมีคุณสมบัติเป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง

12. การประเมินผลการเรียน
เน้นการประเมินสภาพจริ ง ทังนี ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง

13. การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
13.1 ได้รายวิชาและจํานวนหน่วยกิตสะสมในทุกหมวดวิชา ครบถ้วนตามทีกําหนดไว้ในหลักสูตร
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรี ยนทีสถานศึกษากําหนด
13.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลียสะสมไม่ตากว่
ํ า 2.00
13.3 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
13.4 ได้เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมเสริ มหลักสูตรตามแผนการเรี ยนทีสถานศึกษากําหนด และ “ผ่าน”
ทุกภาคเรี ยน

14. การพัฒนารายวิชาในหลักสู ตร
14.1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ มเติม
ในแต่ละกลุ่มวิชา เพือเลือกเรี ยนนอกเหนือจากรายวิชาทีกําหนดให้เป็ นวิชาบังคับได้ โดยสามารถพัฒนาเป็ นรายวิชา
หรื อลักษณะบูรณาการ ผสมผสานเนือหาวิชาทีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนทีเหมาะสม
โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของกลุ่มวิชานัน ๆ เพือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
14.2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถเพิ มเติมรายละเอียด
ของรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชาในการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และสามารถพัฒนารายวิชาเพิ มเติมในกลุ่มสมรรถนะ
วิชาชีพเลือกได้ ตามความต้องการของสถานประกอบการหรื อยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพือเพิ มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ทังนี ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์สาขาวิชาและสมรรถนะวิชาชีพสาขางานด้วย
14.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ มเติ มได้
ตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ น หรื อยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพือเพิ มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ และหรื อเพือการศึกษาต่อ
ทังนี การกําหนดรหัสวิชา จํานวนหน่ วยกิตและจํานวนชั วโมงเรี ยนของรายวิชาที พัฒนาเพิ มเติม
ให้เป็ นไปตามทีหลักสูตรกําหนด
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15. การปรับปรุ งแก้ ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและการอนุมัตหิ ลักสู ตร
15.1 การพัฒนาหลักสูตรหรื อการปรับปรุ งสาระสําคัญของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง ให้เป็ นหน้าทีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา
และสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
15.2 การอนุ มตั ิหลักสู ตร ให้เป็ นหน้าทีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
15.3 การประกาศใช้หลักสูตร ให้ทาํ เป็ นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
15.4 การพัฒนารายวิชาหรื อกลุ่มวิชาเพิ มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถดําเนินการได้
โดยต้องรายงานให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ

16. การประกันคุณภาพของหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ให้ทุกหลักสู ตรกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนไว้ให้ชดั เจน
อย่างน้อยประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
16.1 หลักสูตรทียึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ
16.2 ครู ทรัพยากรและการสนับสนุน
16.3 วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล
16.4 ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
ให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดให้มีการประเมิน
และรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร เพือพัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสูตรทีอยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื อง
อย่างน้อยทุก 5 ปี
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การกําหนดรหัสวิชาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563
ชื่อวิชา

1 2 3 4 5 - 6 7 8 9

ท–ป–น

ลําดับที่วิชา 01 - 99
สาขาวิชา / วิชาเรียนรวม

กลุมวิชา

3 x x 0 0

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

11
12
13
14
15
16
17
20
9X

3 0 0 0 1

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

10 กลุมวิชาเรียนรวมหลักสูตร (การจัดการอาชีพ)
20 กลุม วิชาเรียนรวมหลักสูตร (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

3 x x 0 0

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

3 x x x x

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

กลุม สมรรถนะวิชาชีพพืน้ ฐาน

กลุมวิชาภาษาไทย
กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
กลุมวิชาวิทยาศาสตร
กลุมวิชาคณิตศาสตร
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาบูรณาการ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
วิชาเลือกเสรี

00 วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพประเภทวิชา
10 กลุม วิชาเรียนรวมประเภทวิชา
0X กลุม วิชาเรียนรวมกลุม / สาขาวิชา

กลุม สมรรถนะวิชาชีพพืน้ ฐาน

00 วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชา
10 กลุมสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
20 กลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
21-49 กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก
51-79 กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี)
80 ฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ
85 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
9X วิชาเลือกเสรี

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

07
08
09
10
11

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี
ประเภทวิชาพาณิชยนาวี

หลักสูตร
3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
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(หน้ าว่าง)
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หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ ทาํ ลาย

จุดประสงค์สาขาวิชา
1. เพือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะด้านภาษาและการสื อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
และทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพือให้มีค วามเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลัก การบริ หารและจัดการวิชาชี พ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและหลักการของงานอาชี พที สัมพันธ์เกี ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชี พ การตรวจสอบโดย
ไม่ทาํ ลายให้ทนั ต่อการเปลียนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพือให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุ่มงานพืนฐานด้านการตรวจสอบโดย
ไม่ทาํ ลาย การบริ หารการจัด การและการวางแผนในงานอุต สาหกรรมและสามารถติ ด ตามความ
เจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นํามาพัฒนางานอาชีพการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลายให้มีประสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิผล
4. เพือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และเทคโนโลยีดา้ นการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลายในการพัฒนาตนเอง
และวิชาชีพ
5. เพือให้สามารถปฏิบตั ิงานวิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์และนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน
การตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย
6. เพือให้สามารถปฏิบตั ิงานการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลายในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ
รวมทังการใช้ความรู ้และทักษะเป็ นพืนฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึนได้
7. เพือให้มีเจตคติทีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ ซือสัตย์สุจริ ต มีระเบียบวินัย เป็ นผูม้ ีความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสู ง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะทีพึงประสงค์
1.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสี ยสละ ความซือสัตย์สุจริ ต
ความกตัญ ูกตเวที ความอดกลัน การละเว้นสิ งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติทีดีต่อวิชาชีพ
และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ้ ืน ประพฤติปฏิบตั ิตาม
บทบาทหน้าทีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีจิตสาธารณะ
และจิตสานึกรักษ์สิ งแวดล้อม
1.2 ด้ านคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวินยั ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษยสัมพัน ธ์ ความเชื อมันในตนเอง สนใจใฝ่ รู ้ มีค วามคิ ดริ เริ มสร้างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน พึงตนเอง
ต่อต้านความรุ นแรงและการทุจริ ต ปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิงานโดยคํานึ งถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ งแวดล้อม
2. ด้ านสมรรถนะแกนกลาง
2.1 ด้ านความรู้ ได้แก่
2.1.1 หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการสือสาร
2.1.2 หลักการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ
2.1.3 หลักการดํารงตนและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนในสังคม
2.1.4 หลักการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่
2.2 ด้ านทักษะ ได้แก่
2.2.1 ทักษะการสือสารและการเรี ยนรู ้โดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.2 ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ โดยใช้หลักการและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
2.2.3 ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความเป็ นพลเมือง
และหลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัย
2.3 ด้ านความสามารถในการประยุกต์ใช้ และความรับผิดชอบ ได้แก่
2.3.1 สื อสารโดยใช้ภ าษาไทย ภาษาต่ า งประเทศและเทคโนโลยีส ารสนเทศในชี วิต
ประจําวันและในงานอาชีพ
2.3.2 แก้ไขปั ญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
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2.3.3 ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรมทางสังคมและสิ ทธิ
หน้าทีพลเมือง
2.3.4 พัฒนาบุคลิกภาพ สุ ขอนามัยและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานอาชีพและ
การอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืน
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 ด้ านความรู้ ได้แก่
3.1.1 หลักทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใต้ขอบเขตของงานอาชีพ
3.1.2 หลักการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหา
3.1.3 หลักการประสานงาน ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและบริ หารจัดการงานอาชีพ
3.1.4 หลักการด้านความปลอดภัยและข้อกําหนดกฎหมายทีเกียวข้องกับการงานอาชีพ
3.1.5 หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการเรี ยนรู ้และพัฒนางานอาชีพ
. . หลักทฤษฎี มาตรฐาน รหัส ศัพท์เฉพาะทางการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย
3.2 ด้ านทักษะ ได้แก่
3.2.1 ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วิธีการ เครื องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน
3.2.2 ทักษะการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน
3.2.3 ทัก ษะการวางแผน การบริ หารจัด การ การประสานงานและการประเมิน ผลการ
ปฏิบตั ิงานอาชีพ
3.2.4 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
3.2.5 ทักษะด้านสุขภาวะและความปลอดภัยตามระเบียบข้อบังคับทีเชือมโยงกันในการปฏิบตั ิงาน
3.3 ด้ านความสามารถในการประยุกต์ใช้ และความรับผิดชอบ ได้แก่
3.3.1 วางแผน ดําเนิ น งานตามหลัก การและกระบวนการ โดยคํานึ งถึงการบริ หารงาน
คุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมาย
ทีเกียวข้อง
3.3.2 ปฏิบตั ิงานอาชี พการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย ตามหลักการและแบบแผนทีกําหนด
โดยใช้/เลือกใช้/ปรับใช้กระบวนการปฏิบตั ิงานทีเหมาะสม
3.3.3 เลื อ ก ใช้แ ละบํา รุ งรั ก ษาเครื องมื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นงานอาชี พ ตามหลัก การและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
3.3.4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพือพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
. . เลือกใช้กระบวนการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย ทีเหมาะสมกับงาน
. . ตรวจสอบโดยพินิจและการใช้สารแทรกซึม
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. . ตรวจสอบโดยการใช้ผงแม่เหล็ก
. . ตรวจสอบด้วยคลืนเสียงความถีสูง
. . ตรวจสอบด้วยกระแสไหลวน
3.3.10 ตรวจสอบด้วยรังสี
สาขางานการตรวจสอบโดยไม่ทําลาย
3.3.11 ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหาทีไม่คุน้ เคยหรื อซับซ้อนและเป็ นนามธรรมในงาน
อาชีพการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย ทีไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมในบางเรื อง
3.3.12 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสือสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย
3.3.13 บริ หารจัด การ ประสานงานและประเมิน ผลการปฏิบัติ งานอาชีพ การตรวจสอบ
โดยไม่ทาํ ลายด้วยตนเอง
3.3.14 วิเคราะห์รอยตําหนิ ข้อบกพร่ องและความไม่ต่อเนืองชิ นงานหรื อวัสดุอืนๆจาก
ภาพถ่ายรังสี
3.3.15 กฎหมาย กฎกระทรวง และข้อบังคับเกียวกับความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสี
ของสํานักงานพลังงานปรมาณูเพือสันติ
3.3.16 เลือกใช้มาตรฐาน รหัส คําศัพท์เฉพาะ และสัญลักษณ์ต่างๆของการตรวจสอบ
โดยไม่ทาํ ลาย ตามมาตรฐาน
3.3.17 ทดสอบ ตรวจสอบวัสดุ และงานเชือมโดยทําลาย และการทดสอบโดยไม่ทาํ ลาย
3.3.18 ตรวจสอบงานโครงสร้ างเหล็ก งานถังและภาชนะแรงดัน งานระบบงานท่อ
อุตสาหกรรม
3.3.19 ทดสอบ ตรวจสอบวัสดุ และงานเชือม ด้วยวิธีการทางโลหะวิทยา
. . อ่านแบบ เขียนแบบแผ่นคลี ขึนรู ป ประกอบงานโลหะแผ่น
3.3.21 ควบคุมงานเชือม ประกอบงานโครงสร้าง ตรวจสอบงานเชือม บันทึกและจัดทํา
รายงานผลการตรวจสอบงานเชือมตามมาตรฐานในระบบสากล
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ ทาํ ลาย
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่นอ้ ยกว่า
83 หน่วยกิต และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3
6
3
3
3
3

ไม่น้อยกว่า 21 หน่ วยกิต
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน
(15
2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
( 21
2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 12
2.4 ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
(4
2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
(4

ไม่น้อยกว่า 56 หน่ วยกิต
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัวโมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่น้อยกว่า

83 หน่ วยกิต

โครงสร้ า งนี สําหรั บผูส้ ําเร็ จการศึ กษาระดับประกาศนี ยบัต รวิชาชี พ (ปวช.) ในประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชือมโลหะ สาขาวิชาช่างยนต์ สาชาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อเทียบเท่า
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สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรื อสาขาวิชาอืน
หรื อมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรื อเทียบเท่ า ทีไม่มีพืนฐานวิชาชี พ จะต้องเรี ยนรายวิชาปรับพืนฐาน
วิชาชีพ ต่อไปนี
รหัสวิชา
30100-0001
30100-0002
30100-0003
30100-0004
30100-0006
30100-0007
30100-0008

ชื อวิชา
งานเทคนิคเบืองต้น
เขียนแบบเทคนิค
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
วัสดุช่าง
งานชิ นส่วนเครื องกลทัวไป
งานเชือมและโลหะแผ่น
งานคอมพิวเตอร์เบืองต้น

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ท-ป-น
0-6-2
1-3-2
1-3-2
2-0-2
1-3-2
1-3-2
1-2-2

ไม่ น้อยกว่า 21 หน่ วยกิต

ให้เ ลือ กเรี ย นรายวิช าจากทุ ก กลุ่ม วิชา ตามเงื อนไขและจํา นวนหน่ ว ยกิต ที กลุ่ม วิช ากําหนด
รวมไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30000-1101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ
30000-1103 การฟังและการพูดเพือพัฒนาบุคลิกภาพ
30000-1104 ทักษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
30000*1101 ถึง 30000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ มเติม
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ท-ป-น
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3-0-3
3-0-3
3-0-3
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1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 30000-1201 จํานวน หน่วยกิต แล้วเลือกเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษอืนทีสอดคล้อง
กับสาขาวิชาทีเรี ยนจนครบหน่วยกิตทีกําหนด
1) กลุ่มภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
30000-1201
30000-1202
30000-1203
30000-1204
30000-1205
30000-1206

ชื อวิชา
ภาษาอังกฤษเพือการสือสาร
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบตั ิงาน
การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
ภาษาอังกฤษโครงงาน
การเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านสือดิจิทลั
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

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

2) กลุ่มภาษาต่างประเทศอืน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถเลือกรายวิชาต่อไปนี ไปจัดการเรี ยนการสอน
เพิ มเติมในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ หรื อในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
30000-1218
30000-1219
30000-1220
30000-1221
30000-1222
30000-1223
30000-1224
30000-1225
30000-1226
30000-1227
30000-1228
30000-1229
30000-1230
30000-1231
30000-1232

ชื อวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
การสนทนาภาษาจีนเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่ น
การสนทนาภาษาญีปุ่ นเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
การสนทนาภาษาเกาหลีเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
การสนทนาภาษาเวียดนามเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
การสนทนาภาษามาเลเซียเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
การสนทนาภาษาพม่าเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
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รหัสวิชา
ชื อวิชา
30000-1233 การสนทนาภาษาเขมรเพือการทํางาน
30000-1234 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
30000-1235 การสนทนาภาษาลาวเพือการทํางาน
30000-1236 ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
30000-1237 การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนเพือการทํางาน
30000-1238 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพือการทํางาน
30000-1240 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมันเพือการทํางาน
30000-1242 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั งเศส
30000-1243 การสนทนาภาษาฝรั งเศสเพือการทํางาน
30000*1201 ถึง 30000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ มเติม

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

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30000-1301 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ งแวดล้อม
30000-1302 การวิจยั เบืองต้น
30000-1303 วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และการสือสาร
30000-1304 วิทยาศาสตร์งานเครื องกลและการผลิต
30000*1301 ถึง 30000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ มเติม

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
*-*-*

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
30000-1401
30000-1402
30000-1403
30000-1404
30000-1405
30000-1406

ชื อวิชา
คณิ ตศาสตร์และสถิติเพืองานอาชีพ
คณิ ตศาสตร์เพือพัฒนาทักษะการคิด
สถิติและการวางแผนการทดลอง
แคลคูลสั 1
แคลคูลสั
แคลคูลสั

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย
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รหัสวิชา
ชื อวิชา
30000-1407 คณิ ตศาสตร์อุตสาหกรรม
30000*1401 ถึง 30000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ มเติม

ท-ป-น
3-0-3
*-*-*

1.5 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย
30000-1502 ศาสตร์พระราชา
30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย
30000*1501 ถึง 30000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30000-1601 การพัฒนาสุขภาพ
30000-1602 การคิดอย่างเป็ นระบบ
30000-1603 สุขภาวะกายและจิต
30000-1604 คุณภาพชีวิตเพือการทํางาน
30000-1605 มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน
30000-1606 ปัจจัยทีเกียวข้องกับมนุษย์
30000-1607 จิตวิทยาสังคมว่าด้วยคนพิการ
30000-1608 การออกกําลังกายเพือสุขภาพ
30000-1609 ลีลาศเพือพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
30000-1610 นันทนาการเพือพัฒนาคุณภาพชีวิต
30000*1601 ถึง 30000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ มเติม

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรม

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

สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย
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2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

ไม่ น้อยกว่า 59 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน ( 15 หน่วยกิต )
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี
กลุ่มการจัดการอาชีพ
รหัสวิชา
30001-1001
30001-1051

ชื อวิชา
การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
กฎหมายทัวไปเกียวกับงานอาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-0-1

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการจัดการอาชีพ

ท-ป-น
2-2-3

กลุ่มพืนฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม
30100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ
30118-1001 การควบคุมคุณภาพ

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3

2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ( 21 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี
รหัสวิชา
30118-2001
30118-2002
30118-2003
30118-2004
30118-2005
30118-2006
30118-2007

ชื อวิชา
หลักการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลายเบืองต้น
การตรวจสอบโดยการพินิจและใช้สารแทรกซึม
การตรวจสอบโดยการใช้ผงแม่เหล็ก
การตรวจสอบด้วยคลืนเสียงความถีสูง
การตรวจสอบด้วยกระแสไหลวน
การตรวจสอบด้วยรังสี
มาตรฐานการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย 1

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3

สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย
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2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต)
2.3.1 สาขางานการตรวจสอบโดยไม่ทําลาย
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30118-2101 การวิเคราะห์รอยตําหนิจากภาพถ่ายรังสี
30118-2102 การป้องกันอันตรายจากรังสี
30118-2103 มาตรฐานการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย 2
30118-2104 การตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลายขันสูง
30118-2105 การทดสอบวัสดุ
30118-2106 การตรวจสอบงานโครงสร้างเหล็ก
30118-2107 การตรวจสอบงานถังและภาชนะแรงดัน
30118-2108 การตรวจสอบงานระบบท่ออุตสาหกรรม
30118-2109 โลหะวิทยา
30118-2110 งานโลหะแผ่น
30118-2111 เทคโนโลยีการเชือม
30118*2101 ถึง 30118 *2199 รายวิชาชีพเลือกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30118-5101 งานการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย 1
30118-5102 งานการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย 2
30118-5103 งานการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย 3
30118-5104 งานการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย 4
30118-51xx งานการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย …

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

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 12 หน่ วยกิตนัน ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่ วยงานของรัฐทีร่ วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ร่ วมกันวิเคราะห์ลกั ษณะ
งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่ วยงานของรัฐ เพือกําหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชา
ทวิภาคี ได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เวลาทีใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต
เพือนําไปจัดทําแผนการฝึ กอาชีพและแนวการวัดและประเมินผลรายวิชา ทังนี โดยให้ใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่า ชัวโมง มีค่าเท่ากับ หน่วยกิต
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรม

สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย

24
2.4 ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ( หน่ วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 30118-8001 จํานวน 4 หน่ วยกิต หรื อรายวิชา 30118-8002 และ 30118-8003
รวม 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30118-8001 ฝึ กงาน
30118-8002 ฝึ กงาน 1
30118-8003 ฝึ กงาน 2
2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ( หน่ วยกิต)

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 30118-8501 จํานวน 4 หน่ วยกิต หรื อรายวิชา 30118-8502 และ 30118-8503
รวม 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา
30118-8501
30118-8502
30118-8503

ชื อวิชา
โครงงาน
โครงงาน 1
โครงงาน 2

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พชันสูง
พุทธศักราช 2562 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา
ทังนี เพือเป็ นการพัฒ นาทัก ษะการเรี ยนรู ้ และการสื อสารภาษาต่ างประเทศในศตวรรษ ที 21
สถานศึ ก ษาสามารถเลื อ กเรี ยนวิช าภาษาอัง กฤษจากรายวิ ชาต่ อ ไปนี หรื อจากรายวิช าในหมวดวิชา
สมรรถนะแกนกลาง กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุม่ ภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
ชื อวิชา
ท-ป-น
30000-9201 ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อมเพือการทํางาน
1-2-2
30000-9202 ภาษาอังกฤษเพือการนําเสนอ
1-2-2
30000-9203 การอ่านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
1-2-2
30000-9204 การเขียนภาษาอังกฤษเพืองานอาชีพ
1-2-2
30000-9205 ภาษาอังกฤษเพืองานบริ การ
1-2-2

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย

25

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัวโมงต่อสั ปดาห์ )
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
30000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
30000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
30000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
30000-2005 กิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
30000*2001 ถึง 30000*20xx กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมทีสถานศึกษา
หรื อสถานประกอบการจัด

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรม

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

สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย

26

(หน้ าว่าง)

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย

27

คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาชีพปรับพืนฐานวิชาชีพ
สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ ทําลาย

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย

28

คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาปรับพืนฐานวิชาชีพ
30100-0001
30100-0002
30100-0003
30100-0004
30100-0006
30100-0007
30100-0008

งานเทคนิคเบืองต้น
เขียนแบบเทคนิค
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
วัสดุช่าง
งานชิ นส่วนเครื องกลทัวไป
งานเชือมและโลหะแผ่น
งานคอมพิวเตอร์ เบืองต้น

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

0-6-2
1-3-2
1-3-2
2-0-2
1-3-2
1-3-2
1-2-2

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย
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คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาปรับพืนฐานวิชาชีพ
30100-0001

งานเทคนิคเบืองต้น

0-6-2

(Basic Technical Practice)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. รู้และเข้าใจเกียวกับการใช้ การบํารุ งรักษาเครื องมือและเครื องมือกลเบืองต้น
2. สามารถปฏิบตั ิงานผลิตชิ นงานตามขันตอน แก้ปัญหา และนําไปประยุกต์ใช้กบั งานอืนได้
3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีต่อการศึกษาเรี ยนรู้และปฏิบตั ิงานด้วยความอดทน ประณีตรอบคอบ เป็ นระเบียบ
รั บผิดชอบ ตรงต่ อเวลา มี ความซื อสัตย์ โดยคํานึ งถึงความปลอดภัย อาชี วอนามัย การอนุ รั กษ์
พลังงานและรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. ใช้และบํารุ งรักษาเครื องมือ และเครื องมือกลถูกต้องตามหลักการ
2. ลับคมตัดดอกสว่าน สกัด มีดกลึงถูกต้องตามมาตรฐาน
3. ร่ างแบบบนชิ นงาน ขึนรู ป ประกอบ และปรั บชิ นงานโลหะด้วยเครื องมือ (Hand tools) และ
เครื องมื อกลเบืองต้นตามแบบสั งงาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั เิ กียวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบตั ิ งาน การใช้ การบํารุ งรั กษาเครื องมือ และเครื องมือกลเบืองต้น
งานเลื อย งานร่ างแบบ งานวั ด และตรวจสอบ งานตะไบ งานสกัด งานลั บ คมตั ด งานเจาะ งานทํา เกลี ย ว
งานเครื องมือกลเบืองต้น และงานประกอบตามแบบสั งงาน

30100-0002

เขียนแบบเทคนิค
(Technical Drawing)
จุดประสงค์รายวิชา เพือให้

1-3-2

1. เข้าใจหลักการอ่านและเขียนแบบเทคนิ ค
2. สามารถใช้เครื องมือเขียนแบบ เขียนภาพ มิติ มิติ ภาพฉาย และแบบสั งงาน
3. มี เจตคติ ทีดีต่อการปฏิบัติงานอย่า งประณี ตเรี ยบร้ อยมี ระเบี ย บ วินัยอดทน มี กิจนิ สัยในการทํา งาน
ทีรอบคอบ และปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการอ่านแบบเทคนิคพืนฐาน
2. เขียนภาพสองมิติ สามมิติ ภาพฉาย ภาพสเกตซ์ ภาพตัด ภาพช่วย การกําหนดขนาด และแบบสั งงาน
ด้วยเครื องมือเขียนแบบตามมาตรฐานงานเขียนแบบ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กียวกับหลักการอ่านแบบ การเขียนแบบเทคนิคเบืองต้น มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค
องค์ประกอบของการกําหนดขนาด อุปกรณ์เขียนแบบพืนฐาน สัญลักษณ์งานช่ างอุตสาหกรรม การสร้ างรู ปทรง
เรขาคณิ ต ภาพสองมิติ สามมิติ หลักการฉายภาพ (Orthographic Projection) ภาพสเกตซ์ ภาพตัด ภาพช่วย และ
แบบสั งงาน

30100-0003

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

1-3-2

(Electronic and Electrical Practice)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้า ใจหลัก การไฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ บื องต้ น เครื องมื อ วัด ทางไฟฟ้ า วัส ดุ อุ ปกรณ์ ไ ฟฟ้ า
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ า
2. สามารถติดตัง ตรวจสอบ ประกอบวงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์
3. มี เ จตคติ ที ดี ปฏิ บัติง านอย่ า งประณี ต เรี ย บร้ อ ย มี ระเบี ย บวิ นั ย อดทน มี กิ จ นิ สั ย ในการทํา งาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการของทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์เบืองต้น วิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
2. ใช้เครื องมือวัดทางไฟฟ้า วัสดุ อุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์
3. ติดตัง ตรวจสอบ ประกอบวงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บั ติเ กี ยวกับ หลัก การไฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ บื องต้น ความปลอดภัย เกี ยวกับ ไฟฟ้ า
ความต้านทาน ตัวนําฉนวน แหล่งกําเนิดไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า อุปกรณ์ป้องกันและการต่ อสายดิน การทํางานของ
เครื องใช้ไ ฟฟ้ า ขนาดเล็ก โครงสร้ า งสั ญ ลัก ษณ์ คุ ณ สมบัติแ ละวงจรใช้ง านทางไฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
การใช้เครื องกําเนิดสัญญาณและออสซิ ลโลสโคป การประกอบและทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบืองต้น

30100-0004

วัสดุช่าง

2-0-2

(Materials)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการจําแนกชนิดการแบ่งกลุม่ ลักษณะมาตรฐาน สมบัติการใช้งานของวัสดุในงาน
อุตสาหกรรม
2. สามารถจําแนก เลือกใช้ ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติทีดีในการทํางาน มีความละเอียดรอบคอบ คํานึงถึงความปลอดภัยและสิ งแวดล้อม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับชนิด แบ่งกลุ่ม ลักษณะ มาตรฐาน สมบัติการใช้งานของวัสดุในงาน
อุตสาหกรรม
2. แสดงความรู ้เกียวกับการเลือกใช้ ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
3. แสดงความรู ้เกียวกับการตรวจสอบป้องกันการกัดกร่ อนของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี ยวกับ คุ ณ ลัก ษณะ ชนิ ด มาตรฐาน กรรมวิธี ก ารผลิต การใช้ง าน การกัด กร่ อ นและ
การป้ องกันวัสดุชนิ ดต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม โลหะอโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุต่าง ๆ ทีมีต่อ
โลหะผสม วัสดุเชือเพลิง และสารหล่อลืน วัสดุไฟฟ้า วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง และวัสดุสงั เคราะห์
การตรวจสอบวัสดุเบืองต้น
30100-0006

งานชินส่ วนเครื องกลทัวไป
(General Machine Elements)
จุดประสงค์รายวิชา เพือให้

1-3-2

1. รู ้และเข้าใจชิ นส่วนเครื องกล หลักการถอดประกอบ การติดตัง และการปรับตังในงานเครื องกล
2. สามารถวางแผนและปฏิบตั ิการถอดประกอบ วัดและตรวจสอบชิ นส่ วน ติดตัง และปรั บตังชิ นส่ วน
จับยึด ชิ นส่วนทัวไปและชิ นส่ วนส่งกําลังเครื องกล
3. มีเจตคติทีดีในการปฏิบตั ิง านอย่างประณี ตเรี ยบร้ อย มีระเบียบวินยั อดทน มีกิจนิสัยในการทํา งาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี ยวกับชิ นส่ วนเครื องกล หลักการถอดประกอบ วัดและตรวจสอบชิ นส่ วน ติดตัง
ปรับตังในงานเครื องกล
2. วางแผน เตรี ยมงาน ตรวจวิเคราะห์การถอดประกอบ วัดและตรวจสอบชิ นส่ วน ติ ดตัง ปรั บตัง
ชิ นส่วนจับยึด ชิ นส่วนทัวไปและชิ นส่วนส่งกําลังเครื องกลตามคู่มือ
3. บํารุ งรักษาชิ นส่วนเครื องกลตามคู่มือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับชิ นส่วนเครื องกลเพือการจับยึดและการส่ งกําลัง ความปลอดภัยทัวไป หลักการ
ใช้เครื องมื อและอุปกรณ์ ช่วยถอดประกอบ การวางแผนปฏิบตั ิงาน การถอดประกอบ วัดและตรวจสอบชิ นส่ วน
การติดตัง การปรับตัง และการบํารุ งรักษาชิ นส่ วนเครื องกล
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30100-0007

งานเชือมและโลหะแผ่น

1-3-2

(Welding and Sheet Metal)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการเบืองต้นในงานเชือมและโลหะแผ่น
2. สามารถเขียนแบบแผ่นคลีในงานโลหะแผ่น เชือมอาร์ กลวดเชื อมหุม้ ฟลักซ์ เชือมแก๊ส แล่นประสาน
บัดกรี อ่อนและประกอบชิ นงานโลหะแผ่น
3. มีเจตคติทีดีในการปฏิบตั ิง านอย่างประณี ตเรี ยบร้ อย มีระเบียบวินยั อดทน มีกิจนิสัยในการทํา งาน
ด้วยความรอบคอบปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการเบืองต้นในงานเชือมและโลหะแผ่น
2. เขียนแบบแผ่นคลี ประกอบโลหะแผ่นตามแบบทีกําหนด
3. เชือมอาร์กลวดเชือมหุม้ ฟลักส์ เชือมแก๊ส และแล่นประสานแผ่นเหล็กกล้าตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับหลักการเชือมอาร์ กลวดเชือมหุม้ ฟลักซ์ การเชือมแผ่นเหล็กกล้า การเริ มต้นอาร์ก
การเชื อมเดิ น แนวท่ า ราบ การเชื อมรอยต่ อ ชนท่ า ราบ การเชื อมรอยต่ อ เกยท่ า ระดั บ หลัก การเชื อมแก๊ ส
การประกอบชุ ดเชื อมแก๊ ส การปรั บเปลวไฟ การสร้ างบ่ อ หลอมเหลว การเชื อมต่ อมุ ม การเชื อมต่ อ ขอบ
การเชื อมเดินแนวท่ าราบเติ ม ลวด การแล่ นประสานรอยต่ อเกย การเขี ยนแบบแผ่นคลีอย่า งง่าย การเข้า ขอบ
การเข้าตะเข็บ การประกอบชิ นงานโลหะแผ่น การบัดกรี ออ่ น
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300100-0008 งานคอมพิวเตอร์ เบืองต้น
(Basic Computer)
จุดประสงค์รายวิชา เพือให้

1-2-2

1. เข้าใจหลักการ และกระบวนการด้านคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสําเร็จรู ป การใช้อินเทอร์ เน็ต
ในงานอาชีพ
2. สามารถใช้ระบบปฏิ บัติก ารคอมพิว เตอร์ โปรแกรมสําเร็ จ รู ป และสื บค้น ข้อมู ล จัดเก็บข้อ มู ล
สารสนเทศโดยใช้อินเทอร์ เน็ตตามลักษณะงานอาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการทํางานอย่างเป็ นระบบ รับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย และมีคุณธรรม
จริ ยธรรม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ เบืองต้น ระบบปฏิบตั ิการ
โปรแกรมสําเร็ จรู ปและอินเตอร์ เน็ตในงานอาชีพ
2. ใช้ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสําเร็ จรู ปตามลักษณะงานอาชีพ
3. สื บค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์ เน็ต

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี ยวกับ การใช้ คอมพิว เตอร์ เ บืองต้ น การใช้ร ะบบปฏิ บัติ ก าร การใช้โ ปรแกรม
ประมวลผลคําเพือจัดทําเอกสาร การใช้โปรแกรมตารางคํานวณ การใช้โปรแกรมการนําเสนอผลงาน หรื อการใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปอืนๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์ เน็ตสืบค้นข้อมูล จริ ยธรรม และ ความรับผิดชอบใน
การใช้คอมพิวเตอร์ กบั งานอาชีพ
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
กลุ่มวิชาภาษาไทย
30000-1101
30000-1102
30000-1103
30000-1104

ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ
การฟังและการพูดเพือพัฒนาบุคลิกภาพ
ทักษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์

3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มภาษาอังกฤษ
30000-1201
30000-1202
30000-1203
30000-1204
30000-1205
30000-1206

ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบตั ิงาน
การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
ภาษาอังกฤษโครงงาน
การเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านสือดิจิทลั
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2-2-3
1-2-2
1-2-2
0-2-1
0-2-1
3-0-3

กลุ่มภาษาต่างประเทศอืน
30000-1218
30000-1219
30000-1220
30000-1221
30000-1222
30000-1223
30000-1224
30000-1225
30000-1226

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
การสนทนาภาษาจีนเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่ น
การสนทนาภาษาญีปุ่ นเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
การสนทนาภาษาเกาหลีเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
การสนทนาภาษาเวียดนามเพือการทํา งาน
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
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30000-1227
30000-1228
30000-1229
30000-1230
30000-1231
30000-1232
30000-1233
30000-1234
30000-1235
30000-1236
30000-1237
30000-1238
30000-1239
30000-1240
30000-1241
30000-1242
30000-1243

การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
การสนทนาภาษามาเลเซียเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
การสนทนาภาษาพม่าเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
การสนทนาภาษาเขมรเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
การสนทนาภาษาลาวเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
การสนทนาภาษารัสเซียเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
การสนทนาภาษาเยอรมันเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั งเศส
การสนทนาภาษาฝรั งเศสเพือการทํางาน

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

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
30000-1301
30000-1302
30000-1303
30000-1304

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ งแวดล้อม
การวิจยั เบืองต้น
วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และการสือสาร
วิทยาศาสตร์งานเครื องกลและการผลิต

2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
30000-1401
30000-1402
30000-1403
30000-1404

คณิตศาสตร์และสถิติเพืองานอาชีพ
คณิตศาสตร์เพือพัฒนาทักษะการคิด
สถิตแิ ละการวางแผนการทดลอง
แคลคูลสั 1
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30000-1405
30000-1406
30000-1407

แคลคูลสั
แคลคูลสั
คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม

3-0-3
3-0-3
3-0-3

กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
30000-1501
30000-1502
30000-1503

ชีวิตกับสังคมไทย
ศาสตร์พระราชา
การเมืองการปกครองของไทย

3-0-3
3-0-3
3-0-3

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
30000-1601
30000-1602
30000-1603
30000-1604
30000-1605
30000-1606
30000-1607
30000-1608
30000-1609
30000-1610

การพัฒนาสุขภาพ
การคิดอย่างเป็ นระบบ
สุขภาวะกายและจิต
คุณภาพชีวิตเพือการทํางาน
มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน
ปัจจัยทีเกียวข้องกับมนุษย์
จิตวิทยาสังคมว่าด้วยคนพิการ
การออกกําลังกายเพือสุขภาพ
ลีลาศเพือพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
นันทนาการเพือพัฒนาคุณภาพชีวิต
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กลุ่มวิชาภาษาไทย
30000-1101

ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

3-0-3

(Occupational Thai Language Skills)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจทักษะการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสารและใช้ภาษาไทยเป็ นเครื องมือสื อสารในวิชาชี พตามหลักภาษา
เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์
3. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการใช้ภาษาไทยในวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการฟั ง การดู การพูด การอ่าน การเขียน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
และการประเมิ นค่าสารภาษาไทยเชิงวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมิ นค่าสารในงานอาชี พจากสื อประเภทต่ าง ๆ ตามหลักภาษา เหมาะสมกับ
กาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์
3. พูดนําเสนอข้อมูลเพือสื อสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ
4. เขียนเพือติดต่อกิจธุระ บันทึกข้อมูลและรายงานการปฏิบตั ิงานเชิงวิชาชี พตามหลักการใช้ภาษาไทย

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับหลักการฟั ง การดู การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากสือประเภทต่าง ๆ การพูดนําเสนอข้อมูลเพือสือสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ
การเขีย นเพือกิ จ ธุ ร ะ การจดบันทึ กข้อมู ลและเขีย นรายงานการปฏิ บัติ งานเชิ งวิ ช าชี พ และจรรยาบรรณในการใช้
ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

30000-1102

การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ

3-0-3

(Occupational Writing and Speaking)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิ งวิชาชีพ
2. สามารถเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพในรู ปแบบต่าง ๆ
3. มีจรรยาบรรณในการเขียนและการพูดภาษาไทยในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวิชาชี พตามหลักการ
2. สืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพือวางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวิชาชี พ
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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3. วางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิ งวิชาชี พตามหลักการ
4. เขียนและพูดภาษาไทยเชิงวิชาชี พในรู ปแบบต่าง ๆ
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับหลักการพูดและการเขียนภาษาไทยเชิ งวิชาชี พ เทคนิ คการเขียนและพูดเชิ งวิ ช าชี พ
การสื บค้นข้อมู ลจากแหล่ งที หลากหลาย การวางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิ งวิ ชาชี พ การเขียนและพู ด
ภาษาไทยเชิงวิชาชีพรู ปแบบต่าง ๆ จรรยาบรรณในการพูดและการเขียนภาษาไทยในอาชี พ

30000-1103

การฟังและการพูดเพือพัฒนาบุคลิกภาพ

3-0-3

(Listening and Speaking for Personality Development)
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการฟังและการพูดภาษาไทยเพือพัฒนาบุคลิกภาพ
2. สามารถฟังอย่างลึกซึงและพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ
3. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการใช้ภาษาไทยเพือพัฒนาบุคลิกภาพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการฟั งและการพูดภาษาไทยเพือพัฒนาบุคลิกภาพ
2. ฟังอย่างลึกซึ งและสรุ ปใจความสําคัญจากการฟัง
3. พูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักการ
4. ใช้ภาษาไทยเพือพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับหลักการฟั งและการพูดภาษาไทยเพือพัฒนาบุคลิ กภาพ การฟังอย่างลึกซึ งและสรุ ป
ใจความสําคัญจากการฟัง เทคนิ คและศิลปะการพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ มารยาทในการฟังและการพูด การพัฒนา
บุคลิกภาพในการฟังและการพูด

30000-1104

ทักษะภาษาไทยเชิงสร้ างสรรค์

3-0-3

(Creative Thai Language Skills)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดู และการคิดวิเคราะห์
2. สามารถแสดงความคิดผ่านทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
3. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการใช้ภาษาไทย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการฟั ง การพูด การอ่าน การเขียน การดู การคิดวิเคราะห์ภาษาไทย
2. พูดและเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์รูปแบบต่าง ๆ
3. วิเคราะห์สุนทรี ยภาพทางภาษาของวรรณคดี วรรณกรรม เพลงไทยหรื อเพลงพืนบ้านจากการฟัง การดู และ
การอ่าน
4. นําความรู ้ทีได้จากการศึกษาการพูดหรื องานเขียนเชิงสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับหลักการฟั ง การพูด การอ่าน การเขียน การดูและการคิดวิเคราะห์ภาษาไทย การฟั ง
การดู และการอ่านเพือวิเคราะห์สุนทรี ยภาพทางภาษาจากวรรณคดี วรรณกรรม เพลงไทย หรื อเพลงพื นบ้าน การแสดง
ความคิดด้วยการพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรู ปแบบต่าง ๆ การนําความรู ้ทีได้จากการศึกษาการพูดหรื องานเขีย น
เชิงสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
กลุ่มภาษาอังกฤษ
30000-1201

ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร

2-2-3

(English for Communication)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารในชีวิตประจําวัน
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื องมือสื อสารในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารในชี วิตประจําวัน
2. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
3. อ่าน และสรุ ปใจความสําคัญของข้อมูลจากสื อสิ งพิมพ์และสื อออนไลน์
4. เขียนข้อมูลบุคคล บันทึก และข้อความบนสือสังคมออนไลน์
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือการสื อสารในชีวิตประจําวัน
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติเกี ยวกับ ทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพือการสื อสารในชี วิ ต ประจํ าวั น
การสอบถามและให้ขอ้ มูลบุคคล สถานที เวลา และสภาพอากาศ การสนทนาทางโทรศัพท์ การอ่านข้อมูลจากสื อสิ งพิมพ์
และสื อออนไลน์ การเขียนข้อมู ลบุคคล บันทึก และข้อความบนสื อสังคมออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือการสือสารในชีวิตประจําวัน

30000-1202

ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัตงิ าน

1-2-2

(English -on-the-Job)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั งิ าน
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็ นเครื องมือในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยทีดีในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชี พ และการศึกษาต่อ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้ เกียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั งิ าน
พูดสือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงาน
อ่านเอกสาร คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน
เขียนรายงานการปฏิบตั ิงานและโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
นําเสนอขันตอนในการปฏิบตั งิ าน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงาน

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในการปฏิบัติง าน การให้ขอ้ มู ลหรื อ
คําแนะนําเกียวกับการปฏิบัติงาน การอ่านเอกสาร คู่มือ การอ่านและโต้ตอบจดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์ หรื อสื อสั งคม
ออนไลน์ การนําเสนอขันตอนการปฏิบตั ิงาน การเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการ
พัฒนาภาษาอังกฤษ

30000-1203

การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

1-2-2

(English Conversation in the Workplace)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจรู ปแบบและวิธีการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็ นเครื องมือในการสื อสารในสถานประกอบการ
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยทีดีในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชี พ และการศึกษาต่อ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
สนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสถานประกอบการตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
ให้ขอ้ มูลทางธุรกิจ สินค้าหรื อบริ การของสถานประกอบการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการสนทนาในสถานประกอบการเกียวกับเรื องราว เหตุการณ์ กฎ ระเบียบ สถานที ตําแหน่ ง
หน้าที ความรั บผิ ดชอบ ข้อมู ลทางธุ ร กิ จ สิ นค้าและบริ การ การรายงานข้อมู ล การอธิ บายขันตอนการปฏิ บั ติ งาน
การแลกเปลี ยนข้อมู ล การแสดงความคิ ด เห็ น และการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื อพัฒ นาทักษะการสนทนา
ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย

43

30000-1204

ภาษาอังกฤษโครงงาน

0-2-1

(English Project Work)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการทําโครงงาน
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้ในการจัดทําโครงงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชี พและการศึกษาต่อ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดทําโครงงาน
2. เขียนโครงร่างของโครงงาน
3. เขียนรายงานผลของโครงงาน
4. นําเสนอโครงงานโดยใช้สือประกอบ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการทําโครงงาน
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กียวกับการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในการจัดทําโครงงาน การเลือกหัวข้อการศึ กษา
สื บค้น และบันทึ กข้อมู ลที เกี ยวข้อง การเขียนโครงร่ าง (Proposal) ของโครงงาน การจัดทําโครงงาน การรายงานผล
การจัดทําสื อประกอบการนําเสนอ การนําเสนอโครงงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ในการทําโครงงาน

30000-1205

การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื อดิจทิ ัล

0-2-1

(English Learning through Digital Media)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจวิธีการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื อดิจิทลั
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็ นเครื องมือในการสื บค้นข้อมูลและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการเรี ยนรู ้ ภาษาอังกฤษผ่านสื อดิจิทลั
2. สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้ ภาษาอังกฤษผ่านสือดิจิทลั
3. เลือกใช้และเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษผ่านสือดิจิทลั ด้วยตนเอง

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติเกียวกับการฟั ง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษผ่ านสื อดิจิ ท ัลที หลากหลาย การเรี ย นจาก
แอพพลิ เ คชั น เว็บไซต์ บทเรี ย นอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ หลักสู ตรออนไลน์ และสือสั งคมออนไลน์ใ นการพัฒนาทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษเพือการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง

30000-1206

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3-0-3

(English for Industrial Technology)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครืองมือสื อสารในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เ้ กียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. สนทนาในสถานการณ์งานอาชีพด้านอุตสาหกรรมตามมารยาทสังคม
3. พูดแสดงขันตอนการปฏิบตั ิงานช่างอุตสาหกรรม
4. สรุ ปใจความสําคัญเรืองทีอ่านเกียวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากสือสิ งพิมพ์และสือออนไลน์
5. เขียนบันทึก และรายงานการปฏิบตั ิงานในงานช่างอุตสาหกรรม
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานช่างอุตสาหกรรม
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิ บ ัติเ กี ยวกับการฟั ง พู ด อ่ า น เขีย นภาษาอังกฤษเกี ยวกับเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม
คําศัพท์เ ทคนิ ค การสนทนาในสถานการณ์งานอาชีพ ด้านอุ ตสาหกรรม การพูดแสดงขันตอนการปฏิบ ัติงาน
ช่า งอุ ตสาหกรรม การสาธิ ตและการนํา เสนอ การอ่านข้อมูล เอกสาร คู่มือ กฎ ระเบียบ ข้อ ปฏิบตั ิ คํา เตือน
และข้อ ห้า มเพื อความปลอดภัย การเขียนบัน ทึก รายงานการปฏิ บตั ิ ง าน ข้อ ความบนสื อสังคมออนไลน์
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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กลุ่มภาษาต่ างประเทศอืน
30000-1218

ภาษาและวัฒนธรรมจีน

2-0-2

(Chinese Language and Culture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษาและวัฒนธรรมจี น
2. ใช้ภาษาจีนไปใช้เป็ นเครื องมื อในการสื อสารในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับภาษาและวัฒนธรรมจี น
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาจีน
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาความรู้ เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมจีน ระบบเสี ยงและไวยากรณ์ภาษาจี น
กลาง ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียนอักษร คํา วลี และประโยคภาษาจีน การอ่าน และการเขียนข้อความ
การสนทนาในชีวิตประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาจีน

30000-1219

การสนทนาภาษาจีนเพือการทํางาน

2-0-2

(Chinese Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1218 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาจีนเพือการทํางาน
2. สามารถนําภาษาจีนไปใช้เป็ นเครื องมือสือสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาจีนเพือการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษาจีนเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มูลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาจีนเพือการทํางาน
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย
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คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับการสนทนาภาษาจี นกลางเพือการทํา งาน การถามตอบเกี ยวกับตนเอง และผู ้อืน
การให้ขอ้ มูลเกียวกับสถานที ทํางาน การสนทนาเกียวกับหน้าที ความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินค้าและบริ การ ขันตอน
การปฏิบตั ิงาน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาจีนเพือการทํางาน

30000-1220

ภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่ น

2-0-2

(Japanese Language and Culture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่ น
2. สามารถนําภาษาญีปุ่ นไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาญีปุ่ นในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่ น
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาญีปุ่ น
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาความรู ้ เ บื องต้นเกี ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรมญี ปุ่ น ระบบเสี ย งและไวยากรณ์
ภาษาญีปุ่ น ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขีย นอักษร คํา วลี และประโยคภาษาญีปุ่ น การอ่านและเขีย น
ข้อความ การสนทนาในชีวิตประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาญีปุ่ น

30000-1221

การสนทนาภาษาญีปุ่ นเพือการทํางาน

2-0-2

(Japanese Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1220 ภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่ น
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาญีปุ่ นสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาญีปุ่ นไปใช้เป็ นเครื องมือสื อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาญีปุ่ นในการทํางาน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษาญีปุ่นเพือการทํางาน
ให้ขอ้ มูลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาญีปุ่ นเพือการทํางาน

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการสนทนาภาษาญีปุ่ นเพือการทํางาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผูอ้ ืน การให้
ข้อมูลเกียวกับสถานที ทํางาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ ขันตอนการ
ปฏิบตั งิ าน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาญีปุ่ นเพือการทํางาน

30000-1222

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

2-0-2

(Korean Language and Culture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2. สามารถนําภาษาเกาหลีไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาเกาหลี
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาความรู ้ เบื องต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ระบบเสี ยง และไวยากรณ์ ภาษา
เกาหลี ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอักษร คํา วลี และประโยคภาษาเกาหลี การอ่านและเขียนข้อความ
การสนทนาในชีวิตประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาเกาหลี

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย
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30000-1223

การสนทนาภาษาเกาหลีเพือการทํางาน

2-0-2

(Korean Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1222 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาเกาหลีสําหรั บการทํางาน
2. สามารถนําภาษาเกาหลีไปใช้เป็ นเครื องมือสือสารในการปฏิบตั งิ าน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาเกาหลีในการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษาเกาหลีเพือการทํางาน
ให้ขอ้ มูลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีเพือการทํางาน

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการสนทนาภาษาเกาหลีเพือการทํางาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผูอ้ ืน การให้
ข้อมูลเกียวกับสถานที ทํางาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ ขันตอนการ
ปฏิบตั งิ าน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีเพือการทํางาน

30000-1224

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม

2-0-2

(Vietnamese Language and Culture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2. สามารถนําภาษาเวียดนามไปใช้เป็ นเครื องมื อในการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับภาษา และวัฒนธรรมเวียดนาม
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาความรู ้ เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม ระบบเสี ยง และไวยากรณ์
ภาษาเวียดนาม ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอักษร คํา วลี และประโยคภาษาเวียดนาม การสนทนาใน
ชีวิตประจําวัน การอ่านข้อความ เรื องสัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม

30000-1225

การสนทนาภาษาเวียดนามเพือการทํางาน

2-0-2

(Vietnamese Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1224 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาเวียดนามสําหรั บการทํางาน
2. สามารถนําภาษาเวียดนามไปใช้เป็ นเครื องมื อสือสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาเวียดนามในการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษาเวียดนามเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มู ลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเวียดนามเพือการทํางาน
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับการสนทนาภาษาเวียดนามเพือการทํางาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผู ้อืน
การให้ขอ้ มูลเกียวกับสถานที ทํางาน การสนทนาเกียวกับหน้าที ความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินค้าและบริ การ ขันตอน
การปฏิบตั ิงาน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเวียดนามเพือการทํางาน

30000-1226

ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย

2-0-2

(Indonesian Language and Culture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
2. สามารถนําภาษาอินโดนี เซี ยไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาอินโดนีเซียในชีวิตประจําวัน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับภาษา และวัฒนธรรมอินโดนีเซี ย
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซี ย
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาความรู ้เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษา และวัฒนธรรมอินโดนี เซี ย ระบบเสี ยงและไวยากรณ์ ภาษา
อินโดนี เซี ย ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียนอักษร คํา วลี และประโยคภาษาอินโดนีเซี ย การสนทนาใน
ชีวิตประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซี ย

30000-1227

การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพือการทํางาน

2-0-2

(Indonesian Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1226 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาอินโดนีเซี ยสําหรั บการทํางาน
2. สามารถนําภาษาอินโดนี เซี ยไปใช้เป็ นเครื องมือสือสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาอินโดนีเซียในการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษาอินโดนีเซี ยเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มู ลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียเพือการทํางาน
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กียวกับการสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพือการทํางาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผูอ้ ืน การ
ให้ขอ้ มูลเกียวกับสถานทีทํางาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินค้าและบริ การ ขันตอนการ
ปฏิบตั งิ าน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซี ยเพือการทํางาน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย
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30000-1228

ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย

2-0-2

(Malaysian Language and Culture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซี ย
2. สามารถนําภาษามาเลเซี ยไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษามาเลเซี ยในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจําวัน ตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียในชีวิตประจําวัน
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาความรู ้เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย ระบบเสี ยงและไวยากรณ์ภาษา
มาเลเซี ย ปฏิ บตั ิการฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขีย นอักษร คํา วลี และประโยคภาษามาเลเซี ย การสนทนาใน
ชีวิตประจําวัน การอ่านข้อความ เรื องสัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษามาเลเซี ย

30000-1229

การสนทนาภาษามาเลเซียเพือการทํางาน

2-0-2

(Malaysian Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1228 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษามาเลเซียสําหรั บการทํางาน
2. สามารถนําภาษามาเลเซี ยไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษามาเลเซี ยในการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษามาเลเซียเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มู ลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษามาเลเซี ยเพือการทํางาน
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กียวกับการสนทนาภาษามาเลเซียเพือการทํางาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผูอ้ นื การให้
ข้อมูลเกียวกับสถานที ทํางาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ ขันตอนการ
ปฏิบตั งิ าน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียเพือการทํางาน

30000-1230

ภาษาและวัฒนธรรมพม่ า

2-0-2

(Burmese Language and Culture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษาและวัฒนธรรมพม่า
2. สามารถนําภาษาพม่ าไปใช้เป็ นเครื องมือในการสือสารในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับภาษา และวัฒนธรรมพม่ า
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจําวัน ตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาพม่า
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาความรู ้เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมพม่า ระบบเสี ยงและไวยากรณ์ภาษาพม่ า
ปฏิ บตั ิ การฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขีย นอักษร คํา วลี และประโยคภาษาพม่ า การอ่า นและเขีย นข้อ ความ
การสนทนาในชีวิตประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาพม่า

30000-1231

การสนทนาภาษาพม่ าเพือการทํางาน

2-0-2

(Burmese Conversation for Work )

วิชาบังคับก่อน : 30000-1230 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาพม่ าสําหรั บการทํางาน
2. สามารถนําภาษาพม่ าไปใช้เป็ นเครื องมือสือสารในการปฏิบตั งิ าน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาพม่าในการทํางาน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย

53
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษาพม่าเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มู ลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาพม่าเพือการทํางาน
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการสนทนาภาษาพม่ าเพือการทํางาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผูอ้ ืน การให้
ข้อมูลเกียวกับสถานที ทํางาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ ขันตอนการ
ปฏิบตั งิ าน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาพม่าเพือการทํางาน

30000-1232

ภาษาและวัฒนธรรมเขมร

2-0-2

(Khmer Language and Culture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษา และวัฒนธรรมเขมร
2. สามารถนําภาษาเขมรไปใช้เป็ นเครื องมือในการสือสารในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับภาษา และวัฒนธรรมเขมร
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจําวัน ตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาเขมร
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาความรู้ เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมเขมร ระบบเสี ยงและไวยากรณ์ ภาษา
เขมร ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่านและเขีย นอักษร คํา วลี และประโยคภาษาเขมร การอ่านและเขีย นข้อ ความ
การสนทนาในชีวิตประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาเขมร

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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30000-1233

การสนทนาภาษาเขมรเพือการทํางาน

2-0-2

(Khmer Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1232 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาเขมรสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาเขมรไปใช้เป็ นเครื องมือสือสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาเขมรในการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษาเขมรเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มู ลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเขมรเพือการทํางาน
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการสนทนาภาษาเขมรเพือการทํางาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผูอ้ ื น การให้
ข้อมูลเกียวกับสถานที ทํางาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ ขันตอนการ
ปฏิบตั งิ าน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเขมรเพือการทํางาน

30000-1234

ภาษาและวัฒนธรรมลาว

2-0-2

(Laotian Language and Culture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษาและวัฒนธรรมลาว
2. สามารถนําภาษาลาวไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาลาวในชีวิตประจําวันและการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับภาษา และวัฒนธรรมลาว
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาลาว
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย
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คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาความรู ้เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมลาว ระบบเสี ยงและไวยากรณ์ภาษาลาว
ปฏิ บตั ิ ก ารฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขี ย นอักษร คํา วลี และประโยคภาษาลาว การอ่า นและเขี ย นข้อ ความ
การสนทนาในชีวิตประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาลาว

30000-1235

การสนทนาภาษาลาวเพือการทํางาน

2-0-2

(Laotian Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1234 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาลาวสําหรั บการทํางาน
2. สามารถนําภาษาลาวไปใช้เป็ นเครื องมือสื อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาลาวในการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษาลาวเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มู ลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาลาวเพือการทํางาน
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับการสนทนาภาษาลาวเพือการทํางาน การถามตอบเกี ยวกับตนเองและผูอ้ ืน การให้
ข้อมูลเกียวกับสถานที ทํางาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ ขันตอนการ
ปฏิบตั งิ าน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาลาวเพือการทํางาน

30000-1236

ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์

2-0-2

(Filipino Language and Culture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษา และวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
2. สามารถนําภาษาฟิ ลิปิโนไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในชี วติ ประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาฟิ ลปิ ปิ นส์ในชีวิตประจําวัน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย

56
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับภาษา และวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวติ ประจําวัน ตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาฟิ ลิปิโน
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาความรู้ เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์ ระบบเสี ยง และไวยากรณ์
ภาษาฟิ ลิปิโน ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอักษร คํา วลี และประโยคภาษาฟิ ลิปิโน การอ่านและเขีย น
ข้อความ การสนทนาในชีวิตประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาฟิ ลิปิโน

30000-1237

การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนเพือการทํางาน

2-0-2

(Filipino Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1236 ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาฟิ ลิปิโนไปใช้เป็ นเครื องมือสื อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มู ลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฟิ ลิปิโนเพือการทํางาน
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนเพือการทํางาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผูอ้ ืน การให้
ข้อมูลเกียวกับสถานที ทํางาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ ขันตอนการ
ปฏิบตั งิ าน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฟิ ลิปิโนเพือการทํางาน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย
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30000-1238

ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย

2-0-2

(Russian Language and Culture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษาและวัฒนธรรมรั สเซีย
2. สามารถนําภาษารัสเซี ยไปใช้เป็ นเครื องมื อในการสือสารในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษารัสเซี ยในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับภาษาและวัฒนธรรมรัสเซี ย
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษารัสเซี ย
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาความรู้ เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซี ย ระบบเสี ยงและไวยากรณ์ภาษา
รัสเซี ย ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอักษร คํา วลี และประโยคภาษารัสเซีย การอ่านและเขียนข้อความ
การสนทนาในชีวิตประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษารัสเซี ย

30000-1239

การสนทนาภาษารัสเซียเพือการทํางาน

2-0-2

(Russian Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1238 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษารัสเซี ยสําหรั บการทํางาน
2. สามารถนําภาษารัสเซี ยไปใช้เป็ นเครื องมื อสื อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษารัสเซี ยในการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษารัสเซี ยเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มู ลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษารัสเซี ยเพือการทํางาน
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย
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คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับการสนทนาภาษารั สเซียเพือการทํางาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผูอ้ ืน การให้
ข้อมูลเกียวกับสถานที ทํางาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ ขันตอนการ
ปฏิบตั งิ าน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษารัสเซียเพือการทํางาน

30000-1240

ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน

2-0-2

(German Language and Culture)
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจภาษา และวัฒนธรรมเยอรมัน
2. สามารถนําภาษาเยอรมันไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนลีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาความรู ้ เบื องต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน ระบบเสี ยงและไวยากรณ์
ภาษาเยอรมัน ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียนอักษร คํา วลี และประโยคภาษาเยอรมัน การอ่านและเขี ย น
ข้อความ การสนทนาในชีวิตประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน

30000-1241

การสนทนาภาษาเยอรมันเพือการทํางาน

2-0-2

(German Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1240 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาเยอรมันไปใช้เป็ นเครื องมือสื อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาเยอรมันในการทํางาน
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย

59
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษาเยอรมันเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มู ลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเยอรมันเพือการทํางาน
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กียวกับการสนทนาภาษาเยอรมันเพือการทํางาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผูอ้ นื การให้
ข้อมูลเกียวกับสถานที ทํางาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ ขันตอนการ
ปฏิบตั งิ าน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเยอรมันเพือการทํางาน

30000-1242

ภาษาและวัฒนธรรมฝรังเศส

2-0-2

(French Language and Culture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมฝรั งเศส
2. สามารถนําภาษาฝรั งเศสไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในชี วติ ประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาฝรั งเศสในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับภาษาและวัฒนธรรมฝรั งเศส
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาฝรั งเศส
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาความรู ้เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมฝรั งเศส ระบบเสียง และไวยากรณ์ภาษา
ฝรั งเศส ปฏิบตั ิ การฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่ านและเขี ยนอักษร คํา วลี และประโยคภาษาฝรั งเศส การอ่านและเขีย น
ข้อความ การสนทนาในชีวิตประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาฝรั งเศส

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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30000-1243

การสนทนาภาษาฝรังเศสเพือการทํางาน

2-0-2

(French Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1242 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั งเศส
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาฝรั งเศสสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาฝรั งเศสไปใช้เป็ นเครื องมือสือสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาฝรั งเศสในการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษาฝรั งเศสเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มู ลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฝรั งเศสเพือการทํางาน
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการสนทนาภาษาฝรั งเศสเพือการทํางาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผูอ้ ืน การให้
ข้อมูลเกียวกับสถานที ทํางาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ ขันตอนการ
ปฏิบตั งิ าน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฝรั งเศสเพือการทํางาน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
30000-1301

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ งแวดล้ อม

2-2-3

(Natural Resource, Energy and Environmental Management)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการจัดการทรั พยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ งแวดล้อม
2. สามารถคํานวณ ทดลอง แก้ปัญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในงานอาชี พ
3. มีเจตคติทดีี ต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ งแวดล้อม และงานอาชีพทีเกียวข้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับทรั พยากรธรรมชาติ สิ งแวดล้อม นิเวศวิทยา แร่ ธาตุ พลังงาน ปิ โตรเลียมและผลิตภัณฑ์
สารเคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน การอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
2. คํานวณข้อมูลเกียวกับผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานตามหลักการและทฤษฎี
3. ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ปัญหาเกี ยวกับทรั พยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ งแวดล้อมตามกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้เรื องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ งแวดล้อมในงานอาชีพ

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติก ารจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ งแวดล้อม เกี ยวกับทรั พยากรธรรมชาติ
สิ งแวดล้อม นิเวศวิ ทยา แร่ ธาตุ พลังงาน ปิ โตรเลี ยมและผลิตภัณฑ์ สารเคมี ในอุ ตสาหกรรม ผลกระทบจากการใช้
ทรั พยากรธรรมชาติและพลังงาน การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ และการจัดการพลังงาน
และสิ งแวดล้อมในงานอาชีพ

30000-1302

การวิจยั เบืองต้น

2-2-3

(Introduction to Research)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจขันตอนและวิธีการดําเนินการวิจยั เบืองต้น
2. สามารถเขียนโครงร่ างการวิจัย วางแผนดําเนินการวิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูล สรุปและเขียนรายงานการวิจยั
3. มีเจตคติทีดีต่อการวิจยั และและกิจนิสยั ทีดีในการปฏิบตั ิงานวิจัย

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับขันตอนและวิธีดาํ เนิ นการวิจยั เบืองต้น
2.
3.
4.
5.
6.

เขียนโครงร่างการวิจยั
วางแผนการดําเนิ นการวิจยั
รวบรวม วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล
สรุ ปผลการวิจัย
เขียนรายงานการวิจยั

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิขนตอนและวิ
ั
ธีการดําเนิ นการวิจยั เบืองต้น เกียวกับความหมายและความสําคัญ ของการวิ จ ัย
ประเภทของงานวิจัย การเลือกหัวข้อ กําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจยั การกําหนดสมมติฐาน การเขีย น
โครงร่ างการวิจยั สถิติการวิจยั การสร้างเครื องมือรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลข้อมู ล
การสรุ ปผลการวิจยั และการเขียนรายงานการวิจยั

30000-1303

วิทยาศาสตร์ งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื อสาร

2-2-3

(Science for Electrical, Electronic and Communication Works)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในงานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิ กส์ และการสื อสาร
2. สามารถคํานวณ ทดลอง แก้ปัญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใ น
งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื อสาร
3. มีเจตคติทีดีต่อวิทยาศาสตร์ งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสือสาร และกิจนิสยั ทีดีในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับเวกเตอร์ แรง และสมดุลของแรง คลืนแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า สารละลาย
ปฏิกริ ิ ยาเคมี และไฟฟ้าเคมี
2. คํานวณข้อมู ลเกียวกับเวกเตอร์ แรง คลืนแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า สารละลาย ตามหลักการและ
ทฤษฎี
3. ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ปัญหา เกียวกับแรงและสมดุลของแรง คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า สารละลาย ปฏิกริ ิ ยาเคมี
และไฟฟ้าเคมี ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้เรื องวิทยาศาสตร์ งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิ กส์ และการสื อสารในงานอาชี พ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั วิ ิทยาศาสตร์ งานไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื อสาร เกียวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุลของ
แรง คลืนแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า สารละลาย ปฏิกริ ิ ยาเคมี และไฟฟ้าเคมี และการประยุกต์ใช้ ในงานอาชี พ
ทีเกียวข้อง

30000-1304

วิทยาศาสตร์ งานเครื องกลและการผลิต

2-2-3

(Science for Mechanical and Production Works)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ ในงานเครื องกลและการผลิต
2. สามารถคํานวณ ทดลอง แก้ปัญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใ น
งานเครื องกล และการผลิต
3. มีเจตคติทีดีต่อวิทยาศาสตร์ งานเครื องกล และการผลิต และกิจนิสยั ทีดีในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การเคลือนที โมเมนต์และทอร์ ก โมเมนตัม สมบัติ
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ปริ มาณ สารสัมพันธ์ ความร้ อนและการถ่ายโอนความร้ อน ปิ โตรเลีย มและ
ผลิตภัณฑ์
2. คํานวณข้อมู ลเกียวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การเคลือนที โมเมนต์และทอร์ กโมเมนตัม สมบัติ
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ปริ มาณสารสัมพันธ์ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน ตามหลักการและ
ทฤษฎี
3. ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ปัญหา เกียวกับแรงและสมดุลของแรง การเคลือนที โมเมนต์ และทอร์ ก โมเมนตัม
สมบัติของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ปริ มาณสารสัมพันธ์ ความร้อน และการถ่ายโอนความร้ อน ปิ โตรเลี ยม
และผลิตภัณฑ์ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้เรื องวิทยาศาสตร์ งานเครื องกลและการผลิตในงานอาชีพ

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิวิทยาศาสตร์ งานเครื องกลและการผลิตเกียวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การเคลื อนที
โมเมนต์และทอร์ ก โมเมนตัม สมบัติของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ปริ มาณสารสัมพันธ์ ความร้อนและการถ่า ยโอน
ความร้อน ปิ โตรเลียม และผลิตภัณฑ์ และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพทีเกียวข้อง

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
30000-1401

คณิตศาสตร์ และสถิตเิ พืองานอาชีพ

3-0-3

(Mathematics and Statistics for Careers)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจสถิติพนฐาน
ื
ตรรกศาสตร์ และกําหนดการเชิงเส้น
2. สามารถนําความรู ้เกียวกับสถิติพนฐาน
ื
ตรรกศาสตร์ และกําหนดการเชิงเส้นไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ใช้คา่ กลาง และการวัดการกระจายตามลักษณะของข้อมูล
ใช้คา่ มาตรฐานในการเปรียบเทียบข้อมู ล
ประยุกต์ตรรกศาสตร์ ในการให้เหตุผลจากสถานการณ์ทีกําหนด
ประยุกต์กาํ หนดการเชิงเส้นในงานอาชี พ

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เกี ยวกับสถิ ติพนฐาน
ื
ตรรกศาสตร์ และกําหนดการเชิ ง เส้ น
และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

30000-1402

คณิตศาสตร์ เพือพัฒนาทักษะการคิด

3-0-3

(Mathematics for Thinking Skills Development)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
2. สามารถนําความรู ้เกียวกับทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ในงานอาชีพ
ให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ในงานอาชีพ
สือสารสือความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนําเสนอข้อมูลในงานอาชีพ
เชือมโยงความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ในงานอาชี พ
ประยุกต์ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ในงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย

65
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับการฝึ กทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เกียวกับ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการให้เ หตุ ผ ล
ทักษะในการสื อสารและสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ ทักษะในการเชื อมโยงความรู ้ ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และทักษะ
การคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

30000-1403

สถิตแิ ละการวางแผนการทดลอง

3-0-3

(Statistics and Experimental Design)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจสถิติพนฐาน
ื
การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ ความแปรปรวน การใช้โปรแกรม
สําเร็จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการวางแผนการทดลอง
2. สามารถนําความรู ้เกียวกับ สถิติพนฐาน
ื
การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ ความแปรปรวน
การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการวางแผนการทดลองไปประยุกต์ใช้ในงานอาชี พ
3. มีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ใช้คา่ กลางและการวัดการกระจายตามลักษณะของข้อมู ล
ประมาณค่าพารามิเตอร์ ของประชากร
ทดสอบค่าเฉลียของประชากร
วิเคราะห์ความแปรปรวนของประชากร
ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีกําหนด
ประยุกต์การวางแผนการทดลองในงานอาชี พ

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์เกียวกับ สถิติพนฐาน
ื
การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล และการวางแผน การทดลอง และการ
ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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30000-1404

แคลคูลัส

3-0-3

(Calculus 1)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจความคิดรวบยอดเกียวกับทฤษฏีบททวินามเศษส่ วนย่อย ลิมิตและความต่อเนืองของฟั งก์ชันอนุ พนั ธ์
ฟังก์ชนั พีชคณิ ตอนุ พนั ธ์ฟังก์ชนั อดิศยั การประยุกต์ของอนุพนั ธ์อินทิกรั ลฟั งก์ชันพีชคณิ ตอินทิกรัลฟั งก์ช ัน
อดิศยั และอินทิกรัลจํากัดเขต
2. สามารถนําความรู ้เรื องทฤษฏี บททวิ นามเศษส่ วนย่อย ลิมิตและความต่ อเนื องของฟั งก์ชันอนุ พนั ธ์ ของ
ฟังก์ชนั อินทิกรัลของฟังก์ชนั และอินทิกรั ลจํากัดเขตไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดําเนินการเกียวกับการกระจายทวินาม และเศษส่วนย่อย
ดําเนินการเกียวกับลิมิต และตรวจสอบความต่อเนือง และอัตราการเปลียนแปลงของฟั งก์ชนั
ดําเนินการเกียวกับอนุ พนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิ ต และฟังก์ชนั อดิศยั
ดําเนินการเกียวกับอนุ พนั ธ์อนั ดับสู ง และประยุกต์อนุพนั ธ์ในงานอาชีพ
ดําเนินการเกียวกับอินทิกรั ลฟังก์ชันพีชคณิ ตและฟั งก์ชนั อดิศยั
ดําเนินการเกียวกับอินทิกรั ลจํากัดเขต และประยุกต์ใช้ในงานอาชี พ

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทักษะการคิ ดคํานวณ และการแก้ปัญหาเกียวกับทฤษฏีบททวินามเศษส่ วนย่อย ลิมิต และความ
ต่อเนืองของฟังก์ชนั อนุพนั ธ์ ฟังก์ชนั พีชคณิ ต และฟังก์ชันอดิศยั การประยุกต์ของอนุพนั ธ์อินทิกรัลฟั งก์ชันพีชคณิ ตและ
ฟังก์ชนั อดิศยั อินทิกรัลจํากัดเขตและการประยุกต์ และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

30000-1405

แคลคูลัส

3-0-3

(Calculus 2)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1404 แคลคูลสั 1

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจความคิดรวบยอดเกียวกับเทคนิคการอินทิเกรตอินทิกรั ลไม่ตรงแบบเรขาคณิ ตวิเคราะห์ในปริ ภูมิสามมิ ติ
ฟังก์ชนั หลายตัวแปร ลิมิต และความต่อเนืองของฟังก์ชันหลายตัวแปร การหาอนุพนั ธ์ยอ่ ยและอินทิกรั ลหลายชัน
2. สามารถนําความรู ้ เรื องเทคนิ คอินทิเกรตอินทิ กรั ลไม่ ตรงแบบเรขาคณิ ตวิเคราะห์ในปริ ภูมิสามมิ ติ ฟังก์ชัน
หลายตัวแปร ลิมิต และความต่อเนืองของฟั งก์ชนั หลายตัวแปร การหาอนุ พนั ธ์ยอ่ ยและอินทิกรั ลหลายชันไป
ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

ดําเนินการเกียวกับเทคนิคการอินทิเกรต และอินทิกรั ลไม่ตรงแบบ
ดําเนินการเกียวกับระบบพิกดั ฉากในปริ ภมู ิสามมิติ
ดําเนินการเกียวกับฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื องของฟังก์ชนั หลายตัวแปร
ดําเนินการเกียวกับอนุ พนั ธ์ยอ่ ยของฟังก์ชนั หลายตัวแปร และประยุกต์ใช้ในงานอาชี พ
ดําเนินการเกียวกับอินทิกรั ลหลายชัน และประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทักษะการคิดคํานวณ และการแก้ปัญหาเกียวกับเทคนิคการอินทิเกรทอินทิกรัลไม่ตรงแบบเลขาคณิ ต
วิเคราะห์ในปริ ภูมิสามมิ ติ ฟังก์ชนั หลายตัวแปร ลิมิต และความต่อเนืองของฟั งก์ช ันหลายตัวแปร การหาอนุพนั ธ์ ย่อย
อินทิกรัลหลายชัน และการประยุกต์ และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

30000-1406

แคลคูลัส

3-0-3

(Calculus 3)
วิชาบังคับก่อน : 30000-1405 แคลคูลสั 2

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจความคิ ดรวบยอดเกียวกับลําดับ อนุ กรมสมการเชิ งอนุ พนั ธ์เชิงเส้นอันดับหนึ ง สมการเชิ งอนุ พ นั ธ์
เชิงเส้นอันดับ n และการแปลงลาปลาซ
2. สามารถนําความรู ้เรื องลําดับ อนุกรมสมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงเส้นอันดับหนึงสมการเชิงอนุ พนั ธ์เชิ งเส้นอันดับ n
และการแปลงลาปลาซไปประยุกต์ใช้ในงานอาชี พ
3. มีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์

สมรรถนะรายวิชา
1. ดําเนินการเกียวกับลําดับ
2. ดําเนินการเกียวกับอนุกรม
3. ดําเนินการเกียวกับสมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงเส้นอันดับหนึ งและอันดับ n
4. ดําเนินการเกียวกับการแปลงลาปลาซ
5. ประยุกต์สมการเชิงอนุพนั ธ์ในงานอาชี พ
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทักษะการคิ ดคํานวณ และการแก้ปัญหาเกียวกับลําดับ อนุ กรม สมการเชิ งอนุ พนั ธ์เชิ งเส้นอันดับ
หนึง สมการเชิ งอนุพนั ธ์เชิ งเส้นอันดับ n การแปลงลาปลาซ และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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30000-1407

คณิตศาสตร์ อุตสาหกรรม

3-0-3

(Industrial Mathematics)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจความคิดรวบยอดเกียวกับเมทริ กซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ เส้นตรง ภาคตัดกรวย ฟังก์ชนั พีชคณิ ต และฟังก์ช ัน
อดิศยั
2. สามารถดําเนินการเกียวกับเมทริ กซ์ ดีเทอร์ มิแนนต์ เส้นตรง ภาคตัดกรวย ฟังก์ชนั พีชคณิ ต ฟังก์ชนั อดิศ ยั
และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดําเนินการเกียวกับเมทริ กซ์ และอินเวอร์ สการคูณของเมทริ กซ์จากเงือนไขทีกําหนด
หาค่าดีเทอร์ มิแนนต์ของเมทริ กซ์จากเงือนไขทีกําหนด
ประยุกต์การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ในงานอาชีพ
คํานวณหาระยะทาง จุดกึงกลาง และความชันของเส้นตรงจากเงือนไขทีกําหนด
สร้างสมการเส้นตรงในรู ปทัวไป และประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
สร้างสมการ เขียนกราฟ และวิเคราะห์หาส่ วนประกอบของภาคตัดกรวยจากสมการทีกําหนด
ดําเนินการเกียวกับฟังก์ชันพีชคณิ ต และฟังก์ชนั อดิศยั จากเงือนไขทีกําหนด

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เกี ยวกับเมทริ กซ์ ดีเทอร์ มิแนนต์ ภาคตัดกรวย ฟั งก์ ชัน
พีชคณิต และฟังก์ชนั อดิศยั และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
30000-1501

ชีวิตกับสั งคมไทย

3-0-3

(Life and Thai Society)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับสังคม ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย
2. สามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปลียนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทย
3. ตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับสังคม วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมในการพัฒนางาน
พัฒนาคนและสังคม สันติวฒั นธรรม ความเป็ นพลเมื องดี เศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาการทุจริ ต และความ
ร่ วมมือกับประเทศต่าง ๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ งแวดล้อม
2. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปลียนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทยกับสังคมโลก
3. ประยุกต์ใช้ความรู ้เกียวกับคุณธรรม จริ ยธรรม ศาสนธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจ
พอเพียง ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการทุจริ ต ปัญหาสังคม การดําเนินชีวิตตามบทบาทหน้าทีการเป็ น
พลเมืองดี

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับสังคม การจัดระเบียบทางสังคม ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย หลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมเพือพัฒนาคน พัฒนางานและสังคม สันติวฒั นธรรม ความเป็ นพลเมืองดี เศรษฐกิจพอเพียง ปั ญหาการทุจ ริ ต
ความร่ วมกับประเทศต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ งแวดล้อมเพือการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ สุข สถานการณ์
การเปลียนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทย และสังคมโลก

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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30000-1502

ศาสตร์ พระราชา

3-0-3

(The King’s Philosophy)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิธีการของศาสตร์ พระราชา
2. ประยุกต์ใช้ศาสตร์ พระราชาในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริ ย์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิธีการของศาสตร์ พระราชา
2. ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนวทางในการดําเนินชีวิต
3. ประยุกต์ใช้ศาสตร์ พระราชาในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการของศาสตร์ พระราชา การประยุกต์ศาสตร์ พระราชาใน
การดําเนินชี วิต หลักการทรงงาน และพระบรมราโชบาย/พระราชปณิ ธาน ตามรอยด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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30000-1503

การเมืองการปกครองของไทย

3-0-3

(Thai Politics and Administration)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจวิวฒั นาการการเมืองการปกครองของไทย สภาพปั ญหาทางการเมือง ปั ญหาการทุจริ ต แนวทางการ
แก้ไข และการพัฒนาประเทศ ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข
2. สามารถปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข ภายใต้หลักสุจริ ตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที ดีในการมีส่วนร่ วมทางการเมื องการปกครอง การแก้ไขปั ญหาทางการเมือง ปั ญหา
การทุ จริ ต และการพัฒนาประเทศ ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริ ย์
ทรงเป็ นประมุข

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี ยวกับวิวฒั นาการการเมื องการปกครองไทย สภาพปั ญหาทางการเมื อง ปั ญหาการทุ จ ริ ต
แนวทางการแก้ ไ ข และการพัฒ นาประเทศตามหลั ก การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย อัน มี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
2. มีส่วนร่ วมในการเมื องการปกครอง การแก้ไขปั ญหาทางการเมื อง ปัญหาการทุจริ ต และการพัฒนาประเทศ
ตามสิ ทธิ บทบาทหน้าทีอย่างสร้ างสรรค์ตามแบบอย่างของพลเมื องทีดี ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิ จ
พอเพียง และตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
3. ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมื องดีตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุ ข
ภายใต้หลักสุ จริ ต และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับวิวฒั นาการการเมื องการปกครองไทยสมัยสุ โขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสิ นทร์ ถึงการเปลียนแปลง
การปกครอง พ.ศ.
การเมืองการปกครองไทยหลังการเปลียนแปลงการปกครอง พ.ศ.
ถึงปั จจุ บนั วิกฤตทาง
การเมืองและสังคม พ.ศ. 475 ถึงปัจจุบนั การบริ หารราชการแผ่นดิน นโยบายการบริ หารประเทศของรัฐบาล พรรค
การเมือง การเลือกตัง องค์กรอิสระตามรั ฐธรรมนูญ แนวนโยบายพืนฐานแห่งรั ฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ การบริหารกิจการบ้านเมื องทีดีภายใต้หลักสุจริ ต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิกฤตเศรษฐกิจ และปั ญหา การทุจริ ต

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
30000-1601

การพัฒนาสุ ขภาพ

2-0-2

(Health Improvement)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเทคนิควิธีและทักษะการพัฒนาสุ ขภาพในการดํารงชีวิต
2. สามารถปฏิบตั ิงานภายใต้สถานการณ์ทีเปลียนแปลงและจัดการกับปั ญหา/ข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี
3. มี คุณธรรม จริ ยธรรม จิ ตสาธารณะและหลักการดํา เนิ นชี วิ ตตามหลั กของปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
และเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานในอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้ เกียวกับเทคนิควิธีและทักษะการพัฒนาสุ ขภาพในการดํารงชีวิต
วิเคราะห์สภาพการเปลียนแปลงของสังคมทีมีผลกระทบกับสุ ขภาพของตนเอง
พัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามลักษณะงาน
ปฏิบตั กิ ารช่วยฟื นคืนชีพขันพืนฐาน
แก้ปัญหา/ข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี
ใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์และไตร่ ตรองอย่างเป็ นระบบในการทํางาน

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับเทคนิ ควิ ธีและทักษะการพัฒนาสุ ขภาพ สิ งคุกคามสุ ขอนามัยในการดํารงชีวิต และการทํางาน
การเพิมประสิทธิ ภาพการทํางาน สารเสพติด โภชนาการกับการเกิดกลุม่ โรค NCD ปฏิบตั ิการช่วยฟื นคืนชีพขันพืนฐาน
ภัยคุกคามรู ปแบบใหม่ สิทธิและระบบการบริ การสุ ขภาพ สุขภาพผูบ้ ริ โภค ทักษะการแก้ปัญหา/ข้อขัดแย้งอย่างสันติวิธี
กระบวนการคิด วิเคราะห์ และไตร่ ตรองอย่างเป็ นระบบ

30000-1602

การคิดอย่ างเป็ นระบบ

2-0-2

(Systematic Thinking)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการและกระบวนการพืนฐานในการคิดอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถคิดอย่างเป็ นระบบในการจัดลําดับงาน การตัดสิ นใจ การจัดการกับความเสี ยงและการแก้ปัญหา
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยทีดีในการดําเนินชีวิต และประกอบอาชีพด้วยความรอบคอบ และมีเหตุผล

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการและกระบวนการพืนฐานในการคิดอย่างเป็ นระบบ
ประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ปัญหาทีอาจจะเกิดขึนอย่างเป็ นระบบ
วิเคราะห์การตัดสิ นใจและผลทีตามมา
ประยุกต์ใช้เทคนิ คการคิดอย่างเป็ นระบบในการแก้ปัญหา

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับหลักการและกระบวนการพืนฐานในการคิดอย่างเป็ นระบบ ประเภทและวัตถุ ประสงค์ของ
คําถามทีใช้ในการรวบรวมข้อมู ล ขันตอนและแนวคิดของกระบวนการประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์การตัดสิ นใจ
ปั ญหาที อาจจะเกิ ดขึนโดยใช้ท ักษะกระบวนการกลุ่ ม การะบวนการคิ ดอย่า งมี วิ จ ารณญาณ กระบวนการสื บ ค้น
กระบวนการมีส่วนร่ วม และการตังคําถาม

30000-1603

สุ ขภาวะกายและจิต

2-0-2

(Healthy Body and Mind)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการทีส่ งเสริ มสุ ขภาวะกายและจิต
2. สามารถใช้กิจกรรมทางพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพือพัฒนาทักษะชีวิตและสุ ขภาพของตนเอง
3. มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม จิตสาธารณะและหลักการดําเนิ นชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการทีส่ งเสริ มสุขภาวะกายและจิต
เลือกกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและสุขภาพเหมาะสมกับตนเอง
พัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามลักษณะงาน
ปฏิบตั กิ ารช่วยฟื นคืนชีพขันพืนฐาน
เป็ นผูน้ าํ และมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมเพือส่งเสริ มสุขภาพทีสัมพันธ์กบั ชุมชน

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับหลักการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการ การเลือกกิจกรรมพัฒนาทักษะชี วิต
และสุขภาพ การจัดกิจกรรมเสริ มสร้ างสัมพันธภาพทีดีกบั ครอบครัว เพือนและสังคม สิ งแวดล้อมทีเกียวข้องกับสุ ขภาพ
กระบวนการเรี ยนรู ้ เรื องเพศ สารเสพติด อุบตั ภิ ยั โภชนาการกับการเกิดกลุ่มโรค NCD สุขภาพผูบ้ ริ โภค การปฏิบตั ิการ
ช่วยฟื นคืนชี พขันพืนฐาน และการจัดกิจกรรมเพือส่ งเสริ มสุ ขภาพทีสัมพันธ์กบั ชุมชน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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30000-1604

คุณภาพชีวติ เพือการทํางาน

2-0-2

(Quality of Life at Work)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับปัจจัย สุ ขอนามัย และสิ งแวดล้อมในการทํางาน และความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. สามารถจัดการปั ญหาโดยสันติวิธแี ละทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข
3. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลักการดําเนินชีวิตสอดคล้องตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้ เกียวกับปัจจัย สุ ขอนามัยและสิ งแวดล้อมในการทํางาน
วิเคราะห์ความต้องการของตนเองเพือวางเป้ าหมายชีวิต
มีทกั ษะการเป็ นผูน้ าํ
จัดการกับปั ญหา/ข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี
วางแผนดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม และจิตสาธารณะสอดคล้องตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาเกี ยวกับ ปั จจัย สุ ขอนามัย และสิ งแวดล้อมในการทํางานที ถู กสุ ข ลักษณะและปลอดภัย แรงจู งใจที
เกียวข้องกับการทํางาน ความแตกต่างระหว่างบุคคล การได้รับการยอมรั บนับถือ ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าใน
หน้าทีการงานตามลักษณะของงาน ทักษะการเป็ นผูน้ าํ การจัดการกับปั ญหา/ข้อขัดแย้ง โดยสันติวิธี การอยูร่ ่ วมกันใน
สังคมอย่างมี ความสุ ข การหลีกเลียงพฤติกรรมเสี ยงต่อความรุ นแรงและสิ งเสพติด

30000-1605

มนุษยสั มพันธ์ ในการทํางาน

2-0-2

(Human Relations at Work)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจความสําคัญและหลักมนุษยสัมพันธ์และธรรมชาติของมนุษย์
2. สามารถพัฒนาตนเองและชุมชนตามกระบวนการทางจิ ตวิทยาและหลักธรรม
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการพัฒนาตนและชุมชน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้ เกียวกับหลักมนุ ษยสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้ในการทํางาน
วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของมนุษย์ในสังคม
เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน
นํากระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรมมาใช้ในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชี พ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กียวกับความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทาง
จิตวิทยาเพือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพือความก้าวหน้าในชีวิตและการทํางาน การนํา
หลักธรรมมาใช้ในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

30000-1606

ปัจจัยทีเกียวข้ องกับมนุษย์

2-0-2

(Human Factors)

Course Objectives
The trainees will be able to apply concepts learned in human factors training in the performance of their
role-playing duties and responsibility.

Course Competencies
1. Demonstrate basic concepts and definitions of human factors.
2. Identify human factors issues and limitations in maintenance operations; human errors interactions and the
“Dirty Dozen”.
3. Perform communication skills.
4. Perform team work skills.

Course Description
Maintenance Resource Management (MRM) and Human Factors:
- Human Factors and Maintenance Resource Management,
- Human Factors: Awareness Phase,
- Human Factors: Practice and Feedback Phase,
- Human Factors: Continual Reinforcement Phase.

30000-1607

จิตวิทยาสั งคมว่าด้ วยคนพิการ

2-0-2

(Social Phychology of Disability)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจสาเหตุ ประเภทและสถานการณ์ ความพิการในประเทศไทย
2. สามารถปกป้ องรั กษาสิ ทธิของคนพิการอันเป็ นจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีต่อคนพิการ และตระหนักถึงสิ ทธิความเท่าเทียมของมนุ ษย์

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับสาเหตุของและการจัดประเภทของความพิการในประเทศไทย
2. แสดงความรู ้ เกียวกับการปกป้องรั กษาสิ ทธิ ของคนพิการ
3. แสดงความรู ้ เกียวกับเทคนิคการให้คาํ ปรึ กษา การประเมินและกิจกรรมบําบัดสําหรับคนพิการ

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับสาเหตุและประเภทของความพิการ สถานการณ์ ความพิการในประเทศไทย ปั ญหาสุ ขภาพจิ ต
และโรคทางจิตเวช สังคมวิทยาของคนพิการ กระบวนการทางจิตใจเมื อเกิดความสู ญเสี ยในคนพิการ การปกป้ องรั กษา
สิทธิของคนพิการ พระราชบัญญัติทีเกียวข้อง เทคนิคการให้คาํ ปรึ กษา การประเมิ นและกิจกรรมบําบัดสําหรับคนพิการ

30000-1608

การออกกําลังกายเพือสุ ขภาพ

0-2-1

(Exercises for Health)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและการใช้กิจกรรมทางพลศึกษาในการส่งเสริ มความสมบูรณ์ทางกาย
2. สามารถเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอ้ ืนด้วยกิจกรรมทางพลศึกษา
3. มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และจิตสาธารณะเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการและการใช้กจิ กรรมทางพลศึกษาในการส่ งเสริ มความสมบูรณ์ทางกาย
จัดกิจกรรมเพือเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายตามลักษณะงานได้อย่างปลอดภัย
จัดทําโครงการออกกําลังกายเพือพัฒนาสุ ขภาพ
วางแผนแก้ปัญหาด้านสุ ขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี ยวกับ หลักการและกิจกรรมทางพลศึ กษา การเล่นกี ฬาเพือส่ ง เสริ ม สุ ขภาพ การจั ดทํา
โครงการออกกําลังกายเพือพัฒนาสุ ขภาพ การวางแผนแก้ปัญหาด้านสุ ขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเองและ
ผูอ้ ืน ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาและการออกกําลังกาย การส่ งเสริ มบุคลิกภาพ มนุ ษยสัมพันธ์ ภาวะผูน้ าํ และการมี
นําใจนักกีฬา

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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30000-1609

ลีลาศเพือพัฒนาสุ ขภาพและบุคลิกภาพ

0-2-1

(Social Dance for Health and Personality Development)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักปฏิบตั ิการลีลาศเบืองต้น
2. สามารถเต้นลีลาศเพือเข้าสังคมและนันทนาการ
3. มีบคุ ลิกภาพทีดีและมีมารยาทในการเข้าสังคม

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้ เกียวกับหลักปฏิบตั ิการลีลาศเบืองต้น
เต้นลีลาศได้อย่างมีความเชื อมันในตนเอง
เตรี ยมความพร้ อมทางด้านบุคลิกภาพและมารยาทในการการเข้าสังคม
เป็ นผูน้ าํ และมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมทางสังคม

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กียวกับประวัติและความรู ้ พืนฐานของกิจกรรมลีลาศ การลีลาศเพือเข้าสังคม การลีลาศเพือ
นันทนาการ มารยาทในการเข้าสังคม มนุษยสัมพันธ์ และการปรั บปรุ งบุคลิกภาพ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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30000-1610

นันทนาการเพือพัฒนาคุณภาพชีวติ

0-2-1

(Recreation for Life Quality Development)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการนํากิจกรรมนันทนาการไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. สามารถใช้กิจกรรมนันทนาการเพือพัฒนาสุ ขภาวะตามลักษณะงานอาชี พ
3. มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และจิตสาธารณะสอดคล้องตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้ เกียวกับการพัฒนาตนเองตามหลักนันทนาการ
ใช้กจิ กรรมนันทนาการทีเหมาะสมในการพัฒนาตนเองและสังคม
ปฏิบตั กิ ารฟื นคืนชีพขันพืนฐาน
มีทกั ษะในการสือสาร
วางแผนดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม และจิตสาธารณะสอดคล้องตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับ ความสําคัญ ขอบข่ าย ประโยชน์ ประเภท และรู ปแบบของกิจกรรมนันทนาการ
หลักการเลือกกิจ กรรมนันทนาการในชีวิ ตประจําวันให้สอดคล้องกับสุ ขลักษณะและปลอดภัย เหมาะสมกับตนและ
สังคม ปฏิบตั ิการฟื นคืนชีพขันพืนฐานและทักษะในการสื อสาร การวางแผนดําเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน
สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ ทาํ ลาย

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน
 กลุ่มการจัดการอาชีพ
30001-1001
30001-1051

การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
กฎหมายทัวไปเกียวกับงานอาชีพ

1-2-2
1-0-1

 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
30001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการจัดการอาชีพ

2-2-3

 กลุ่มพืนฐานวิชาชีพ
30100-0101
30100-0105
30118-1001

กลศาสตร์ วศิ วกรรม
ความแข็งแรงของวัสดุ
การควบคุมคุณภาพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

3-0-3
3-0-3
3-0-3

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย
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คําอธิบายรายวิชา
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน
30001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

1-2-2

(Quality Administration in Organization)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้า ใจหลัก การจัด การองค์ ก าร หลัก การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพและเพิ มผลผลิ ต และหลัก การเพิ ม
ประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
2. สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ห ลัก การจัด การองค์ ก าร การเพิ มประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ก าร และการเพิ ม
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานในการจัดการงานอาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยทีดีในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี ยวกับหลัก การจัดการองค์ก าร หลัก การบริ หารงานคุ ณ ภาพและเพิ มผลผลิต และ
หลักการเพิ มประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
2. วางแผนการจัดการองค์การและเพิ มประสิ ทธิ ภาพขององค์การตามหลักการ
3. กําหนดแนวทางจัดการความเสี ยงและความขัดแย้งในงานอาชีพตามหลักการและสถานการณ์
4. เลือกกลยุทธ์เพือเพิ มประสิ ทธิ ภาพการทํางานตามหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ มผลผลิต
5. ประยุกต์ใช้กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี ยวกับหลักการจัดองค์การ การเพิ มประสิ ทธิ ภาพขององค์การ การบริ หารงานคุณภาพและเพิ ม
ผลผลิต การจัดการความเสี ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์การ กลยุทธ์การเพิ มประสิ ทธิ ภาพการทํางาน การนํา
กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ
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30001-1051

กฎหมายทัวไปเกียวกับงานอาชีพ

1-0-1

(Occupational Regulation and Laws)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจข้อกําหนดและกฎหมายทีเกี ยวข้องกับงานอาชี พด้านการผลิตและการบริ การ ความปลอดภัย
สิ งแวดล้อมและทรัพย์สินทางปั ญญา
2. สามารถนําข้อกําหนดและกฎหมายทีเกียวข้องไปปฏิบตั ิในงานอาชีพ
3. มีกิจนิสัยและเจตคติทีดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ
ตามข้อกําหนดและกฎหมายทีเกียวข้อง

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี ยวกับข้อกําหนดและกฎหมายทีเกี ยวข้องกับงานอาชีพการผลิตและการบริ การ ความ
ปลอดภัย สิ งแวดล้อมและทรัพย์สินทางปั ญญา
2. ปฏิบตั ิตามวิธีการและขันตอนของกฎหมายทีเกียวข้องกับงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับข้อกําหนดและกฎหมายทีเกียวข้องกับงานอาชีพการผลิตและการบริ การในสาขาวิชาทีเรี ยน
กฎหมายเกียวกับความปลอดภัย สิ งแวดล้อมและทรัพย์สินทางปั ญญา

30001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการจัดการอาชีพ

2-2-3

(Information Technology for Works)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ การ
สื บค้นและสื อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสื บค้น จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่าน จัดดําเนิ นการข้อมูลสารสนเทศ นําเสนอและสื อสารข้อมูล
สารสนเทศในงานอาชี พโดยใช้คอมพิ วเตอร์ และอุปกรณ์ โทรคมนาคม และโปรแกรมสําเร็ จรู ปที
เกียวข้อง
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการจัดการอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี ยวกับหลักการและกระบวนการสื บค้น จัดดําเนิ นการและสื อสารข้อมูลสารสนเทศใน
งานอาชีพ โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ และ
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทีเกียวข้อง
2. ใช้คอมพิ วเตอร์ แ ละอุ ปกรณ์ โ ทรคมนาคมในการสื บค้น และสื อสารข้อ มู ล สารสนเทศผ่ า นระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563
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3. จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดําเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นําเสนอและสื อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เกี ยวกับคอมพิ วเตอร์ และอุปกรณ์ โทรคมนาคม ระบบเครื อ ข่ ายคอมพิ วเตอร์ และ
สารสนเทศ การสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดําเนิ นการข้อมูลสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการนําเสนอและสื อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

30100-0101

กลศาสตร์ วศิ วกรรม

3-0-3

(Engineering Mechanics)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักสถิตศาสตร์ การใช้เวกเตอร์ช่วยในการคํานวณแรงในโครงสร้างและเครื องจักรกล
2. สามารถวิเคราะห์แรงในโครงสร้างและเครื องจักรกล หาคุณสมบัติของรู ปทรงเรขาคณิ ต
ทีเกียวกับสถิตศาสตร์ และสามารถแก้ปัญหาสถิตศาสตร์วิศวกรรมทีเกียวข้องกับสาขาวิชาชีพ
3. มีเจตคติทีดีในการสืบเสาะหาความรู ้และใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา มีความ
ละเอียดรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการคํานวณแรง โมเมนต์บนระนาบ ปริ ภูมิโดยใช้เวกเตอร์และเครื อง
คํานวณช่วย
2. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการวิเคราะห์แรงในชิ นส่วนโครงสร้างและชิ นส่วนเครื องกล
3. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการคํานวณเกียวกับแรงกระจายและสถิตศาสตร์ของไหล
4. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการหาจุดศูนย์ถ่วงและเซนทรอยด์ และค่าโมเมนต์ความเฉือยของ
รู ปทรงเรขาคณิ ต
5. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการคํานวณเกียวกับแรงเสียดทานในเครื องจักรกล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมโดยใช้หลักสถิตศาสตร์และเวกเตอร์ช่วย เกียวกับระบบ
ของแรง ชนิดของแรง โมเมนต์และแรงคู่ควบ สมดุล แผนภาพวัตถุอิสระ โครงสร้างและหลักการวิเคราะห์
เบืองต้น แรงกระจายสถิตศาสตร์ของไหล จุดศูนย์ถว่ งและเซนทรอยด์ โมเมนต์ความเฉือย และความเสียด
ทาน การแก้ปัญหาโจทย์สถิตศาสตร์วิศวกรรมทีเกียวข้องกับสาขาวิชาชีพ
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30100-0105

ความแข็งแรงของวัสดุ

3-0-3

(Strength of Material)

วิชาบังคับก่อน :

-

กลศาสตร์ วศิ วกรรม

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจแนวคิดของความเค้นและความเครี ยด และคุณสมบัติดา้ นความแข็งแรงของวัสดุ
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักความแข็งแรงของวัสดุในการออกแบบ ตรวจสอบ และตรวจพินิจ
ชิ นส่วนโครงสร้างและเครื องจักรกล
3. มีเจตคติทีดีในการสืบเสาะหาความรู ้และใช้หลักเหตุผลของกลศาสตร์ของแข็งในการ
แก้ปัญหามีความตระหนักถึงความปลอดภัยและความคุม้ ค่าของวัสดุ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการของความเค้น ความเครี ยด และคุณสมบัติดา้ นความแข็งแรงของ
วัสดุ
2. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการคํานวณความแข็งแรงของชิ นส่วนเนืองจากอุณหภูมิ การต่อกัน
โดยใช้แนวเชือมและหมุดยํา
3. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการคํานวณความแข็งแรงของภาชนะความดัน เพลารับแรงและทอร์ก
คานรับแรงและโมเมนต์ดดั
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดและองค์ประกอบของความเค้นและความเครี ยด ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและ
ความเครี ยดของวัสดุ กฎสภาพยืดหยุน่ ของฮุก มอดูลสั ความยืดหยุน่ ความเค้นเนืองจากอุณหภูมิเปลียนแปลง
ความเค้นในวัสดุซึงต่อกันโดยการเชือมและโดยการใช้หมุดยํา ความเค้นในภาชนะความดัน การบิดของ
เพลา ทฤษฎีของคาน แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดดั ความเค้นดัดและความเค้นเฉือนในคาน การหาระยะ
แอ่นตัวของคานโดยวิธีโมเมนต์ร่วมกับพืนทีพืนฐานการรวมความเค้น การประยุกต์ความรู ้ในงานอาชีพ
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30118-1001

การควบคุมคุณภาพ

3-0-3

(Quality Control)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักสถิติและการเก็บข้อมูลจากการผลิต
2. สามารถประยุกต์ใช้และสร้างแผนภูมิควบคุม การสุ่มตัวอย่างเพือการยอมรับสินค้า และระบบ
คุณภาพอนุกรมมาตรฐานสากล ISO 9000
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการทํางานด้วยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักสถิติและการเก็บข้อมูลจากการผลิต
2. ประยุกต์ใช้และสร้างแผนภูมคิ วบคุม การสุ่มตัวอย่างเพือการยอมรับสินค้า และระบบคุณภาพ
อนุกรมมาตรฐานสากล
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาเกียวกับหลักการควบคุมคุณ ภาพ การวิวฒั นาการของการควบคุมคุณภาพ สถิติ เบื องต้นที
เกี ยวข้อ งกับ การควบคุ ม คุ ณ ภาพ ข้อ มู ล จากงานผลิ ต การควบคุ ม กระบวนการด้ว ยแผนภู มิ ค วบคุ ม
การวางแผนการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) เพือการยอมรับ ระบบคุณภาพตามอนุกรมมาตรฐานสากล ISO 9000
การวางแผน และนโยบายในการบริ หารงานคุณภาพและการประกันคุณภาพ การพัฒนา และแนวคิดของ
การควบคุมคุณภาพทัวทังองค์กร (TQC)

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563
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(หน้ าว่าง)
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ ทาํ ลาย

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563
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คําอธิบายรายวิชา
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
30118-2001
30118-2002
30118-2003
30118-2004
30118-2005
30118-2006
30118-2007

หลักการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลายเบืองต้น
การตรวจสอบโดยการพินิจและใช้สารแทรกซึม
การตรวจสอบโดยการใช้ผงแม่เหล็ก
การตรวจสอบด้วยคลืนเสียงความถีสูง
การตรวจสอบด้วยกระแสไหลวน
การตรวจสอบด้วยรังสี
มาตรฐานการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย 1

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

2-3-3
2-3-3
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2-3-3
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2-3-3
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คําอธิบายรายวิชา
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
30118-2001

หลักการตรวจสอบโดยไม่ทําลายเบืองต้น

2-3-3

(Introduction to Non destructive Testing)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการเบืองต้นของการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย
2. มีทกั ษะในการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลายแบบต่าง ๆ
3. มีกิจนิสัยการทํางานตรวจสอบด้วยความรอบคอบปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. อธิ บายหลักการเบืองต้นของการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลายแบบต่างๆ
2. แสดงความรู ้ เกียวกับมาตรฐานเบืองต้นของการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลายแบบต่างๆ
3. ตรวจสอบรอยตําหนิ ข้อบกพร่ องและความไม่ต่อเนืองอันเกิดในชิ นงานหรื อวัสดุอืนๆ ได้ตามกําหนด
มาตรฐานงานตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับหลักการ มาตรฐานและกระบวนการเบืองต้นของการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย
แบบต่ า งๆ ที มี ใช้อ ยู่ ในปั จจุ บนั เครื องมื อ และอุปกรณ์ ก ารตรวจสอบเพื อตรวจจับรอยตํา หนิ ข้อ บกพร่ องและ
ความไม่ต่อเนืองของชิ นงานหรื อวัสดุอืนๆ ตามข้อกําหนดของมาตรฐานงานตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย

30118-2002 การตรวจสอบโดยการพินิจและใช้ สารแทรกซึม

2-3-3

(Visual Testing & Liquid Penetrant Testing)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการตรวจสอบโดยการพินิจและการใช้สารแทรกซึ ม
2. สามรถตรวจสอบโดยการพินิจและการใช้สารแทรกซึ ม ตามมาตรฐานการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย
3. มีกิจนิสัยการทํางานตรวจสอบด้วยความรอบคอบปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการตรวจสอบโดยการพินิจและการใช้สารแทรกซึ ม
2. ใช้เครื องมือและอุปกรณ์การตรวจสอบโดยการพินิจและการใช้สารแทรกซึ ม
3. ตรวจหารอยตําหนิ ข้อบกพร่ องและความไม่ต่อเนืองในชิ นงานหรื อวัสดุอืนๆ ได้ตามกําหนดมาตรฐาน
การตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย
4. ตรวจสอบโลหะและวัสดุอืนๆโดยการพินิจ ตามมาตรฐานการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เกี ยวกับหลักการ มาตรฐาน เครื องมื อและอุปกรณ์ การตรวจสอบหารอยตําหนิ
ข้อบกพร่ อง และความไม่ต่อเนืองในชิ นงานหรื อวัสดุอืนๆด้วยกระบวนการตรวจสอบโดยการพินิจและการใช้สาร
แทรกซึ ม ตามข้อกําหนดของมาตรฐาน ASNT-TC-1A (ASNT : American Society of Non destructive Testing)

30118-2003 การตรวจสอบโดยการใช้ ผงแม่เหล็ก

2-3-3

(Magnetic particle testing)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการตรวจสอบโดยการใช้ผงแม่เหล็ก
2. สามารถตรวจสอบชิ นงานโดยการใช้ผงแม่เหล็กตามมาตรฐานงานตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย
3. มีกิจนิสัยการทํางานตรวจสอบด้วยความรอบคอบปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการตรวจสอบโดยการใช้ผงแม่เหล็ก
2. ใช้เครื องมือและอุปกรณ์การตรวจสอบโดยการใช้ผงแม่เหล็ก
3. ตรวจหารอยตําหนิ ข้อบกพร่ อง และความไม่ต่อเนืองในชิ นงานหรื อวัสดุอืนๆ ได้ตามกําหนดมาตรฐาน
งานตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย
4. ตรวจสอบโลหะโดยการใช้ผงแม่เหล็ก ตามมาตรฐานงานตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิบตั ิเกี ยวกับหลักการ มาตรฐานและกระบวนการตรวจสอบโดยการใช้ผงแม่เหล็ก การใช้
เครื องมือและอุปกรณ์ ทังแบบภาคสนามและห้องปฏิบตั ิการ ในการตรวจสอบหารอยตําหนิ ข้อบกพร่ อง และความ
ไม่ต่อเนืองในชิ นงานหรื อวัสดุอืนๆ ในการปฏิบตั ิการตรวจสอบโดยการใช้ผงแม่เหล็กตามข้อกําหนดของมาตรฐาน
ASNT-TC-1A (ASNT : American Society of Non destructive Testing)

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563
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30118-2004

การตรวจสอบด้ วยคลืนเสียงความถีสู ง

2-3-3

(Ultrasonic Testing)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการตรวจสอบด้วยคลืนเสี ยงความถีสู ง
2. สามรถตรวจสอบด้วยคลืนเสี ยงความถีสู งตามมาตรฐานงานตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย
3. มีกิจนิสัยการทํางานตรวจสอบด้วยความรอบคอบปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการตรวจสอบด้วยคลืนเสี ยงความถีสู ง
. ปรับตัง (calibrate) เครื องตรวจสอบด้วยคลืนเสี ยงความถีสู ง โดยใช้วธิ ี Time Correct Gain
Control (TCGC), Distance Amplitude Curve (DAC), RF mode
. ตรวจหารอยตําหนิ ข้อบกพร่ อง และความไม่ต่อเนืองในชิ นงานหรื อวัสดุอนๆ
ื ได้ตามกําหนด
มาตรฐานงานตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย
. ตรวจสอบโลหะด้วยคลืนเสี ยงความถีสู ง ตามมาตรฐานงานตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิบตั ิเกียวกับหลักการ มาตรฐานและกระบวนการตรวจสอบด้วยคลืนเสี ยงความถีสู ง การใช้
เครื องมือและอุปกรณ์ ปรั บตัง (calibrate) เครื องตรวจสอบด้วยคลืนเสี ยงความถีสู ง โดยใช้วิธี Time Correct Gain
Control (TCGC), Distance Amplitude Curve (DAC), RF mode ตรวจหารอยตํา หนิ ข้อ บกพร่ อง และความไม่
ต่อเนืองในชิ นงานหรื อวัสดุอืนๆ ตามมาตรฐานของ ASNT-TC-1A (ASNT : American Society of Non destructive
Testing)

30118-2005

การตรวจสอบด้ วยกระแสไหลวน

2-3-3

(Eddy Current Testing)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการตรวจสอบด้วยกระแสไหลวน
2. สามารถตรวจสอบงานโลหะด้วยกระแสไหลวนตามมาตรฐาน
3. มีกิจนิสัยการทํางานตรวจสอบด้วยความรอบคอบปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการตรวจสอบด้วยกระแสไหลวน
2. ปรับตัง ( calibrate) เครื องตรวจสอบด้วยกระแสไหลวน
3. ตรวจหารอยตําหนิ ข้อบกพร่ อง และความไม่ต่อเนืองในชิ นงานหรื อวัสดุอืนๆ ได้ตามกําหนดมาตรฐาน
งานตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย
4. ตรวจสอบงานโลหะด้วยกระแสไหลวน ตามมาตรฐานงานตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย

92
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิเ กี ยวกับหลักการ มาตรฐานและกระบวนการตรวจสอบด้วยกระแสไหลวน การใช้
เครื องมือและอุปกรณ์ ปรับตัง (calibrate) เครื องตรวจสอบด้วยกระแสไหลวน ตรวจหารอยตําหนิ ข้อบกพร่ อง และ
ความไม่ต่อเนื องในชิ นงานหรื อวัสดุอื นๆ ด้วยการตรวจสอบกระแสไหลวน ตามมาตรฐานของ ASNT-TC-1A
(ASNT : American Society of Non destructive Testing)

30118-2006 การตรวจสอบด้ วยรังสี

2-3-3

(Radiographic Testing)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการและวิธีการตรวจสอบด้วยการถ่ายภาพรังสี เอ็กซ์ และแกมมา
2. สามารถตรวจสอบชิ นงานโลหะด้วยการถ่ายภาพรังสี เอ็กซ์ และแกมมา
3. มีกิจนิสัยการทํางานตรวจสอบด้วยความรอบคอบปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการและวิธีการตรวจสอบด้วยการถ่ายภาพรังสี ดว้ ยรังสี เอ็กซ์ และแกมมา
2. ปรับติดตัง เครื องถ่ายภาพรังสี ดว้ ยรังสี เอ็กซ์ และแกมมา
3. แสดงความรู ้ เกียวกับกระบวนการ ถ่ายภาพรังสี ดว้ ยรังสี เอ็กซ์ และแกมมา ตามมาตรฐาน
4. แสดงความรู ้ เกียวกับกระบวนการ ล้างฟิ ลม์ ภาพถ่ายรังสี ดว้ ยระบบอัตโนมัติ ตามมาตรฐาน
5. วิเคราะห์และแปรผลฟิ ลม์ ภาพถ่ายรังสี เอ็กซ์ และแกมมา ตามมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เ กี ยวกับหลัก การ มาตรฐานและกระบวนการตรวจสอบด้วยรั ง สี อุ ปกรณ์ ในการ
ตรวจสอบและปฏิบตั ิการตรวจสอบโลหะด้วยการถ่ายภาพรังสี ดว้ ยรังสี เอ็กซ์และแกมมา การวิเคราะห์และแปรผล
ฟิ ลม์ ภาพถ่ายรังสี ตามมาตรฐานของ ASNT-TC-1A (ASNT : American Society of Non destructive Testing)

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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30118-2007

มาตรฐานการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย 1

2-3-3

(Non Destructive Testing Code & Standard 1)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
เข้าใจเกียวกับมาตรฐานการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย
เข้าใจเกียวกับรหัส คําศัพท์เฉพาะ และสัญลักษณ์ต่างๆของการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย
สามารถเลือกใช้มาตรฐานการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลายให้เข้ากับลักษณะงานทีทําการตรวจสอบ
มีกิจนิสัยการทํางานด้วยความรอบคอบปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับมาตรฐาน รหัส ทีใช้ในการตรวจสอบโดยการพินิจ การตรวจสอบโดยการใช้สาร
แทรกซึ ม การตรวจสอบโดยการใช้ผงแม่เหล็ก
2. แสดงความรู ้ เกียวกับรหัส คําศัพท์เฉพาะ และสัญลักษณ์ต่างๆของการตรวจสอบโดยการพินิจ การ
ตรวจสอบโดยการใช้สารแทรกซึ ม การตรวจสอบโดยการใช้ผงแม่เหล็ก
3. แสดงความรู ้ เกียวกับการประเมินมาตรฐานบุคคลากร ตามมาตรฐานการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลายตาม
มาตรฐานสากล
4. เลือกใช้มาตรฐานการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลายให้เข้ากับลักษณะงานทีทําการตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับมาตรฐาน รหัส คําศัพท์เฉพาะ และสัญลักษณ์ ต่างๆของการตรวจสอบโดยไม่
ทําลาย และคุณสมบัติของการประเมินมาตรฐานบุคคลากรการตรวจสอบโดยการพินิจ การตรวจสอบโดยการใช้
สารแทรกซึ ม การตรวจสอบโดยการใช้ผงแม่เหล็ก ตามมาตรฐานสากล
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(หน้ าว่าง)
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ ทาํ ลาย
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คําอธิบายรายวิชา
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
สาขางานการตรวจสอบโดยไม่ ทําลาย
30118-2101
30118-2102
30118-2103
30118-2104
30118-2105
30118-2106
30118-2107
30118-2108
30118-2109
30118-2110
30118-2111
รายวิชาทวิภาคี
30118-51xx

การวิเคราะห์รอยตําหนิจากภาพถ่ายรังสี
การป้องกันอันตรายจากรังสี
มาตรฐานการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย 2
การตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลายขันสูง
การทดสอบวัสดุ
การตรวจสอบงานโครงสร้างเหล็ก
การตรวจสอบงานถังและภาชนะแรงดัน
การตรวจสอบงานระบบท่ออุตสาหกรรม
โลหะวิทยา
งานโลหะแผ่น
เทคโนโลยีการเชือม

2-3-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
1-4-3

งานการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย …

*-*-*
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30118-2101

การวิเคราะห์ รอยตําหนิจากการถ่ ายภาพรังสี

2-3-3

(Radiographic Interpretation)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการวิเคราะห์รอยตําหนิจากการถ่ายภาพรังสี
2. เข้าใจเกียวกับการตรวจสอบรอยตําหนิจากการถ่ายภาพรังสี ตามมาตรฐาน
3. มีกิจนิสัยการทํางานด้วยความรอบคอบปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับถึงหลักการวิเคราะห์รอยตําหนิจากการถ่ายภาพรังสี
2. จําแนกรอยตําหนิจากการถ่ายภาพรังสี และนําไปใช้งานกับโลหะชนิดๆ ทีความหนาต่างๆ ตามกําหนด
มาตรฐานการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย
3. แสดงความรู ้ เกียวกับกระบวนการวิเคราะห์รอยตําหนิจากการถ่ายภาพรังสี ตามมาตรฐาน
4. รายงานผลการตรวจสอบวัสดุดว้ ยการวิเคราะห์รอยตําหนิจากการถ่ายภาพรังสี ตามมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับหลักการ มาตรฐานและกระบวนการการวิเคราะห์รอยตําหนิจากการถ่ายภาพรังสี
การใช้เ ครื องมื อและอุ ปกรณ์ รายงานผลการตรวจสอบวัสดุ ด้วยการวิเ คราะห์ ร อยตํา หนิ จากการถ่ า ยภาพรั งสี
ตามมาตรฐานของ ASNT-TC-1A (ASNT : American Society of Non destructive Testing)

30118-2102 การป้ องกันอันตรายจากรังสี

1-4-3

(Radiographic Safety)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายจากรังสี
2. สามารถปฏิบตั ิงานมาตรฐานความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายจากรังสี
3. มีกิจนิสัยการทํางานด้วยความรอบคอบปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้ เกียวกับหลักการความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายจากรังสี
2. แสดงความรู้เกียวกับอันตรายอันเกิดจากรังสี
3. ปฏิบตั ิงานตามขันตอนกระบวนการความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายจากรังสี
4. ใช้มาตรฐานความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายจากรังสี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กียวกับหลักการ มาตรฐานและกระบวนความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายจากรั งสีเอ็กซ์
และแกมมา การใช้เครื องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันและกระบวนการป้องกันอันตรายจากรังสี รวมถึงอันตราย
และผลกระทบอันเกิดจากรังสี ซึ งส่ งผลกระทบต่อตนเอง บุคคลรอบข้างและสิ งแวดล้อม กฎหมาย กฎกระทรวง
และข้อบังคับเกียวกับความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ และรังสี ของสํานักงานพลังงานปรมาณู เพือสันติ
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3102-2103 มาตรฐานการตรวจสอบโดยไม่ทําลาย 2

1-4-3

(Non Destructive Testing Code & Standard 2)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับมาตรฐานการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย
2. เข้าใจเกียวกับรหัส คําศัพท์เฉพาะ และสัญลักษณ์ต่างๆของการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย
3. มีกิจนิสัยการทํางานด้วยความรอบคอบปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับมาตรฐานทีใช้ในการตรวจสอบด้วยกระแสไหลวน การตรวจสอบด้วยคลืน
เสี ยงความถีสู ง การตรวจสอบด้วยรังสี
2. แสดงความรู ้ เกียวกับรหัส คําศัพท์เฉพาะ และสัญลักษณ์ต่างๆ การตรวจสอบด้วยกระแสไหลวน
การตรวจสอบด้วยคลืนเสี ยงความถีสู ง การตรวจสอบด้วยรังสี
3. แสดงความรู ้ เกียวกับการประเมินมาตรฐานบุคคลากร ตามมาตรฐานการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย
ตามมาตรฐานสากล
4. เลือกใช้มาตรฐานการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลายให้เข้ากับลักษณะงานทีทําการตรวจสอบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับมาตรฐาน รหัส คําศัพท์เฉพาะ และสัญลักษณ์ต่างๆของการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย
และการประเมินมาตรฐานบุ คลากรการตรวจสอบด้วยกระแสไหลวน การตรวจสอบด้วยคลืนเสี ยงความถีสู ง
การตรวจสอบด้วยรังสี ตามมาตรฐานสากล

3118-2104

การตรวจสอบโดยไม่ทําลายขันสู ง

1-4-3

(Advance Non destructive Testing)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลายขันสู ง
2. เข้าใจเกียวกับมาตรฐานเบืองต้นของการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลายขันสู ง
3. มีกิจนิสัยการทํางานด้วยความรอบคอบปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการของการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลายขันสู ง
2. แสดงความรู ้ เกียวกับกระบวนการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลายด้วยเครื องมือแบบอัตโนมัติ
3. แสดงความรู ้ เกียวกับมาตรฐานการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลายขันสู ง
4. ตรวจหารอยตําหนิ ข้อบกพร่ องและความไม่ต่อเนืองอันเกิดในชิ นงานหรื อวัสดุอนๆ
ื ด้วยการตรวจสอบ
โดยไม่ทาํ ลายขันสู ง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิบตั เิ กียวกับหลักการ มาตรฐานและกระบวนของการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลายขันสู ง ทีมีใช้อยู่ในปั จจุบนั
เครื องมือและอุปกรณ์การตรวจสอบ ตรวจหารอยตําหนิ ข้อบกพร่ องและความไม่ต่อเนื องอันเกิ ดในชิ นงานหรื อ
วัสดุอืนๆ ด้วยการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลายขันสู ง

30118-2105 การทดสอบวัสดุ

2-3-3

(Materials testing)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและวิธีการทดสอบคุณสมบัติและพฤติกรรมทางกลวัสดุ
2. สามารถทดสอบวัสดุดว้ ยวิธีการการทดสอบแบบทําลาย และการทดสอบแบบไม่ทาํ ลาย
3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีต่อการศึกษาเรี ยนรู้ การปฏิบตั ิงานด้วยความเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั อดทน
มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรอบคอบปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับหลักการและวิธีการทดสอบคุณสมบัติและพฤติกรรมทางกลวัสดุ
2. ทดสอบวัสดุดว้ ยวิธีการทดสอบแบบทําลาย และการทดสอบแบบไม่ทาํ ลาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการทดสอบคุณสมบัติและพฤติกรรมทางกลวัสดุ จากการดึง การอัด การเฉือน
การบิด การดัด การกระแทก การทดสอบความแข็งแรง การทดสอบแบบทําลาย และการทดสอบแบบไม่ทาํ ลาย

30118-2106 การตรวจสอบงานโครงสร้ างเหล็ก

2-3-3

(Structural Steel Inspection)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการและวิธีการตรวจสอบงานโครงสร้ างเหล็ก
2. สามารถตรวจสอบงานโครงสร้ างด้วยวิธีการการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย
3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้ การปฏิบตั ิงานด้วยความเรี ยบร้ อย มีระเบียบวินยั อดทน
มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรอบคอบปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการและวิธีการตรวจสอบงานโครงสร้ างเหล็ก
2. เลือกวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกับงานโครงสร้ างเหล็ก
3. ตรวจสอบงานโครงสร้ างเหล็กด้วยวิธีการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการตรวจสอบงานโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีการตรวจสอบโดยการพินิจ วิธีการตรวจสอบ
โดยการใช้สารแทรกซึ ม การตรวจสอบโดยการใช้ผงแม่เหล็ก

30118-2107 การตรวจสอบงานถังและภาชนะแรงดัน

2-3-3

(Pressure Vessels Inspection)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการและวิธีการตรวจสอบงานถังและภาชนะแรงดันตามมาตรฐาน
2. สามารถตรวจสอบงานถังและภาชนะแรงดัน ด้วยการตรวจสอบโดยการพินิจ การตรวจสอบโดยการใช้สาร
แทรกซึ ม การตรวจสอบโดยการใช้ผงแม่เหล็ก การตรวจสอบด้วยคลืนเสี ยงความถีสู ง การตรวจสอบด้วยรังสี
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จนิ สัยที ดี ต่อการศึ ก ษาเรี ยนรู ้ การปฏิ บตั ิ งานด้วยความเรี ยบร้ อ ย มี ร ะเบี ยบวินยั อดทน
มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรอบคอบปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการตรวจสอบงานถังและภาชนะแรงดันเป็ นไปตาม กฎและมาตรฐาน
2. เลือกวิธีการตรวจสอบงานถังและภาชนะแรงดัน ด้วยการตรวจสอบโดยการพินิจ การตรวจสอบโดยการ
ใช้ ส ารแทรกซึ ม การตรวจสอบโดยการใช้ ผ งแม่ เ หล็ ก การตรวจสอบด้ว ยคลื นเสี ย งความถี สู ง
การตรวจสอบด้วยรังสี

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เ กี ยวกับการตรวจสอบงานถัง และภาชนะแรงดัน ด้วยการตรวจสอบโดยการพิ นิจ
การตรวจสอบโดยการใช้สารแทรกซึม การตรวจสอบโดยการใช้ผงแม่เหล็ก การตรวจสอบด้วยคลืนเสี ยงความถีสู ง
การตรวจสอบด้วยรังสี

30118-2108

การตรวจสอบงานระบบท่ออุตสาหกรรม

2-3-3

(Industrial Piping System Testing)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการการออกแบบ วางผังระบบท่ออุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
2. สามารถออกแบบระบบท่ออุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
3. สามารถเลือกวิธีการตรวจสอบงานระบบท่ออุตสาหกรรม ด้วยการตรวจสอบด้วยกระแสไหลวน การ
ตรวจสอบด้วยคลืนเสี ยงความถีสู ง การตรวจสอบด้วยรังสี
4. มีเจตคติและกิ จนิ สัยทีดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้ การปฏิ บตั ิงานด้วยความเรี ยบร้ อย มีระเบียบวินยั อดทน มีกิจ
นิสัยในการทํางานด้วยความรอบคอบปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการออกแบบระบบงานท่ออุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล
2. เลือกวิธีการตรวจสอบงานระบบท่ออุตสาหกรรม ด้วยการตรวจสอบด้วยกระแสไหลวน การตรวจสอบ
ด้วยคลืนเสี ยงความถีสู ง การตรวจสอบด้วยรังสี

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกียวกับการตรวจสอบงานระบบงานท่ออุตสาหกรรม ด้วยการตรวจสอบด้วยกระแสไหลวน
การตรวจสอบด้วยคลืนเสี ยงความถีสู ง การตรวจสอบด้วยรังสี ออกแบบระบบท่ออุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล

30118-2109 โลหะวิทยา

2-3-3

(Metallurgy)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1.
2.
3.
4.

เข้าใจเกียวกับหลักการเกียวกับโลหะวิทยา
สามารถปฏิบตั ิงานด้านโลหะวิทยา
เข้าใจเกียวกับชนิดของโลหะ
มีกิจนิสัยการทํางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. แสดงความรู ้ ถงึ หลักการเกียวกับงานโลหะวิทยา
2. จําแนกปรากฏการณ์ทางโลหะวิทยาทีเกิดขึน
3. ตรวจสอบโครงสร้ างของโลหะชนิดต่างๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับคุ ณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางกลของโลหะ โครงสร้ างอะตอม
โครงสร้ างผลึก ข้อบกพร่ องในผลึก การเปลียนรู ปของโลหะ การคืนตัว การเกิ ดผลึกใหม่ การเติบโตของผลึก
กระบวนการแข็งตัวของโลหะ โครงสร้ างจากการแข็งตัวของงานหล่อ เฟสและแผนภาพสมดุล การปรับปรุ งพัฒนา และ
การควบคุมโครงสร้ างของโลหะชนิดต่างๆ

30118-2110 งานโลหะแผ่น

2-3-3

(Sheet Metal Work)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการเขียนแบบทางเรขาคณิ ตของงานโลหะแผ่น
2. สามารถเขียนแบบตามแบบงานทีกําหนดเกียวกับงานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น
3. มีกิจนิสัยการทํางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการเขียนแบบ การขึนรู ป และการประกอบชิ นงานโลหะแผ่น
2. เขียนแบบแผ่นคลีโดยวิธีต่างๆและถ่ายแบบลงชิ นงาน
3. ขึนรู ปและประกอบชิ นงานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นด้วยเครื องมือและเครื องจักรโลหะแผ่น

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับการจําแนกรู ปแบบทางเรขาคณิ ตของงานโลหะแผ่น การหาขนาดพืนผิวด้วย
Radial line , Parallel และ Triangulation ของรู ปทรงต่างๆ การร่ างและหา Pattern จากวิธีดงั กล่าว การหา Cutting
plane , และ Double projection ของรู ปทรงต่างๆ

30118-2111 เทคโนโลยีการเชือม

1-4-3

(Welding Technology)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1.
2.
3.
4.

เข้าใจเกียวกับหลักการเชือมและตรวจสอบงานเชือมด้วยกระบวนการเชือมแก๊ส ลวดหุม้ ฟลักซ์ ทิก และมิก
สามารถเชือมแก๊ส ลวดเชือมหุม้ ฟลักซ์ ทิก และมิก
สามารถตรวจสอบงานเชือมและวิเคราะห์ผลการเชือมตามกระบวนการ
มีกิจนิสัยการทํางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการเชือมและตรวจสอบงานเชือมแก๊ส ลวดหุม้ ฟลักซ์ ทิก และมิก
2. ตรวจสอบและวิเคราะห์ชิ นงานเชือม
3. สรุ ปผล จดบันทึก ข้อมูลเกียวกับงานตรวจสอบและงานเชือม

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาหลักการเชือม ประเภทของการเชือม เครื องมือและอุปกรณ์การเชือม ท่าเชื อมรอยต่อชนิ ดต่างๆ
สัญลักษณ์ในการเชือม การตรวจสอบงานเชือม ความปลอดภัยในการเชือม สรุ ปผล จดบันทึก ข้อมูลเกียวกับงาน
ตรวจสอบและงานเชือม
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รายวิชาทวิภาคี
30118-51xx

งานการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย …

*-*-*

(Non Destructive Testing work …)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิ บตั ิการและแก้ไขปั ญหาในการ
ดําเนิ นงานอาชีพระดับเทคนิ คทางด้านการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย ในสถานประกอบการตามภาระ
งานทีรับผิดชอบ
3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชี พและมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีวินยั
ตรงต่อเวลา ขยัน ซื อสัตย์ อดทน และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย
เตรี ยมความพร้ อมส่ วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามข้อกําหนด
วางแผน เตรี ยมการดําเนินงานทางด้านการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย ตามหลักการและกระบวนการ
ปฏิบตั งิ านระดับเทคนิคทางด้านการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย ตามหลักการ กระบวนการ และภาระงาน
ทีรับผิดชอบ
5. บันทึก สรุ ป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เ กี ยวกับ งานอาชี พ ระดับ เทคนิ ค ทางด้า นการตรวจสอบโดยไม่ ท ํา ลาย ในสถานประกอบการ การเตรี ยมความพร้ อมส่ วนบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลและ
แก้ไขปั ญหาในการดําเนินงาน การบันทึก สรุ ป จัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏิบตั ิงานอาชีพ
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลักษณะงาน สมรรถนะทีต้องการและเวลาทีใช้ฝึก
เพือจัดทํารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกําหนดขอบเขตการฝึ กอาชีพ รวมทังแนวทางการวัดและประเมินผล
ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน)
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(หน้ าว่าง)
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คําอธิบายรายวิชา
ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
30118-8001
30118-8002
30118-8003

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2
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30118-8001

ฝึ กงาน

*-*-4

(Work Practice)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจขันตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จนเกิด
ความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติทีดีต่อการปฏิ บตั ิงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้ างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้ อมของร่ างกายและเครื องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิ บตั ิงานอาชี พตามขันตอนและกระบวนการทีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อ
แหล่งวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานทีปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อ แหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิงานทีสอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ต่อเนืองไม่นอ้ ยกว่า 320 ชัวโมง ให้เกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชีพ
ในระดับเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานัน ๆ บันทึกและรายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย

107
30118-8002

ฝึ กงาน 1

*-*-2

(Work Practice 1)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจขันตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จนเกิด
ความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติทีดีต่อการปฏิ บตั ิงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้ างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้ อมของร่ างกายและเครื องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิ บตั ิงานอาชี พตามขันตอนและกระบวนการทีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อ
แหล่งวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานทีปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อ แหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิงานทีสอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ต่อเนืองไม่นอ้ ยกว่า 160 ชัวโมง ให้เกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชีพ
ในระดับเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานัน ๆ บันทึกและรายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย

108
30118-8003

ฝึ กงาน 2

*-*-2

(Work Practice 2)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจขันตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จนเกิด
ความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติทีดีต่อการปฏิ บตั ิงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้ างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้ อมของร่ างกายและเครื องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิ บตั ิงานอาชี พตามขันตอนและกระบวนการทีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อ
แหล่งวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานทีปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อ แหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิงานทีสอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ต่อเนืองไม่นอ้ ยกว่า 160 ชัวโมง ให้เกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชีพ
ในระดับเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานัน ๆ บันทึกและรายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
(ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั งิ านใหม่หรื องานทีต่อเนืองจากรายวิชา 30118-8002 ในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการแห่งเดิม หรื อแห่งใหม่)

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย
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คําอธิบายรายวิชา
โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
30118-8501
30118-8502
30118-8503

โครงงาน
โครงงาน 1
โครงงาน 2

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

*-*-4
*-*-2
*-*-2

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย

110
30118-8501

โครงงาน

*-*-4

(Project)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและขันตอนกระบวนการจัดทําโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้ และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปั ญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาค้นคว้าเพือสร้ างและหรื อพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มีวนิ ยั
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการและกระบวนการจัดทําโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ น
ระบบ
2. เขียนโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. วิเคราะห์ สรุ ป ประเมินผลการดําเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงงานตามรู ปแบบ
6. นําเสนอผลงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับการบูรณาการความรู ้ และทักษะในระดับเทคนิคทีสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที
ศึ กษาเพือสร้ างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการปฏิ บตั ิงานเชิงระบบ
การเลือกหัวข้อโครงงาน การศึ กษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงงาน การดําเนิ นงานโครงงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงงาน โดยดําเนินการ
เป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาทีกําหนด

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย

111
30118-8502

โครงงาน 1

*-*-2

(Project 1)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและขันตอนกระบวนการจัดทําโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้ และทักษะในการสร้ างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปั ญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาค้นคว้าเพือสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มีวนิ ยั
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการและกระบวนการจัดทําโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ น
ระบบ
2. เขียนโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. วิเคราะห์ สรุ ป ประเมินผลการดําเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงงานตามรู ปแบบ
6. นําเสนอผลงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับการบูรณาการความรู ้ และทักษะในระดับเทคนิคทีสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที
ศึ กษาเพือสร้ างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการปฏิ บตั ิงานเชิงระบบ
การเลือกหัวข้อโครงงาน การศึ กษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงงาน การดําเนิ นงานโครงงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงงาน โดยดําเนินการ
เป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาทีกําหนด

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทาํ ลาย

112
30118-8503

โครงงาน 2

*-*-2

(Project 2)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและขันตอนกระบวนการจัดทําโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้ และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปั ญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาค้นคว้าเพือสร้ างและหรื อพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มีวนิ ยั
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการและกระบวนการจัดทําโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ น
ระบบ
2. เขียนโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. วิเคราะห์ สรุ ป ประเมินผลการดําเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงงานตามรู ปแบบ
6. นําเสนอผลงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับการบูรณาการความรู ้ และทักษะในระดับเทคนิคทีสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที
ศึ กษาเพือสร้ างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการปฏิ บตั ิงานเชิงระบบ
การเลือกหัวข้อโครงงาน การศึ กษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงงาน การดําเนิ นงานโครงงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงงาน โดยดําเนินการ
เป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาทีกําหนด
(ผูเ้ รี ยนสามารถจัดทําโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนางานทีต่อเนื องจากรายวิชา 30118-8502 หรื อเป็ น
โครงงานใหม่)
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเลือกเสรี
30000-9201
30000-9202
30000-9203
30000-9204
30000-9205

ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อมเพือการทํางาน
ภาษาอังกฤษเพือการนําเสนอ
การอ่านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
การเขียนภาษาอังกฤษเพืองานอาชีพ
ภาษาอังกฤษเพืองานบริ การ
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114
30000-9201

ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้ อมเพือการทํางาน

1-2-2

(English for Career Preparation)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษเพือการสมัครงานและ
การปฏิบตั งิ านอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้ เกียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ
อ่านประกาศรับสมัครงาน
เขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ
กรอกแบบฟอร์ มใบสมัครงาน
สนทนาตามสถานการณ์การในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติเกี ยวกับการฟั ง พู ด อ่ านและเขี ย นภาษาอัง กฤษที เกี ยวข้อ งกับ การสมัครงาน และ
การปฏิ บ ัติง านอาชี พ การอ่ า นประกาศรั บ สมัครงาน การเขี ย นจดหมายสมัค รงานและประวัติย่ อ การกรอก
แบบฟอร์ มใบสมัครงาน การสมัครงานออนไลน์ การสัมภาษณ์งาน คําศัพท์ สํานวนประโยค ทีใช้ในการปฏิบตั ิงาน
การสนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบตั ิงานอาชีพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพือการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ
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30000-9202

ภาษาอังกฤษเพือการนําเสนอ

1-2-2

(English for Presentation)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอ
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอโดยใช้สือประกอบ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงาน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้ เกียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอ
เขียนโครงร่ างเรื องทีนําเสนอ
ผลิตสื อเพือใช้ประกอบการนําเสนอ
พูดนําเสนอข้อมูลโดยใช้สือประกอบ
ตอบข้อซักถามเกียวกับสิ งทีนําเสนอ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการนําเสนอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติเกี ยวการใช้ ภาษาอังกฤษในการนําเสนอ คําศัพ ท์ สํ านวนที ใช้ การเขี ย นโครงร่ า ง
(Outline) เรื องทีนําเสนอ การผลิตสื อรู ปแบบต่าง ๆ เพือใช้ประกอบการนําเสนอ การพูดนําเสนอข้อมูลเกี ยวกับ
หน่วยงาน การปฏิบตั ิงาน ผลงาน สิ นค้าหรื อบริ การโดยใช้สือประกอบ การตอบข้อซักถามเกียวกับเรื องทีนําเสนอ
การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษในการนําเสนอ
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30000-9203

การอ่านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ

1-2-2

(English Reading for Careers)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการอ่านภาษาอังกฤษทีใช้ในงานอาชีพ
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื องมือสื อสารในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้ เกียวกับการอ่านภาษาอังกฤษทีเกียวข้องกับงานอาชีพ
ใช้กลยุทธ์การอ่านเพือหาข้อมูลเฉพาะทีต้องการหรื อจับประเด็นสําคัญ
เดาความหมายของคําหรื อข้อความจากบริ บททีกําหนด
สรุ ปใจความสําคัญของเรื องทีอ่านเกียวกับงานอาชีพจากสื อสิ งพิมพ์และสื อออนไลน์
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการอ่านภาษาอังกฤษทีเกียวข้องกับงานอาชีพ การอ่านข้อความ ขันตอน
การปฏิบตั ิงาน คู่มือ ประกาศ โฆษณา ข่าวสารในงานอาชีพจากสือสิ งพิมพ์ และสือออนไลน์ การใช้กลยุทธ์
การอ่ านอย่า งเร็ ว เพื อหาข้อ มู ล เฉพาะที ต้อ งการ (Scanning) การอ่ านอย่างเร็ ว เพื อจับ ประเด็ น สําคัญ
(Skimming) การเดาความหมายจากบริ บท (Context Clues) การอนุ มาน (Inference) การบอกใจความหลัก
(Main Idea) การสรุ ปใจความสําคัญของเรื องเกียวกับงานอาชีพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
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117
30000-9204

การเขียนภาษาอังกฤษเพืองานอาชีพ
(English Writing for Careers)

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับการเขียนภาษาอังกฤษทีเกียวข้องกับงานอาชีพ
2. เขียนข้อมูลส่ วนตัว
3. เขียนข้อความในงานอาชีพตามรู ปแบบทีกําหนด
4. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ มในงานอาชีพ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกียวกับการเขียนภาษาอังกฤษทีเกี ยวข้องกับงานอาชีพ การเขียนข้อมูลส่ วนตัว บันทึก
ข้อ ความ ป้ า ยประกาศ ใบสั งงาน (Job Sheet) รายงานการปฏิ บตั ิ งาน (Job Report) จดหมายสอบถาม (Inquiry
Letter) จดหมายสั งซือ (Order Letter) ข้อความบนสื อสังคมออนไลน์ (Social Media) การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ ม
ในงานอาชีพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
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118
30000-9205

ภาษาอังกฤษเพืองานบริการ

1-2-2

(English for Service Sectors)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. รู ้ และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในงานบริ การ
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงานเกียวกับการให้บริ การ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานบริ การ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้ เกียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานบริ การ
ฟั งและสรุ ปเรื องทีเกียวข้องกับงานบริ การ
สนทนาในสถานการณ์การปฏิบตั ิงานบริ การ
อ่านข้อมูล คู่มือ เอกสารทีใช้ในงานบริ การ
เขียนข้อความทีเกียวข้องกับงานบริ การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงานบริ การ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานบริ การ การฟั งและสรุ ปเรื องทีเกียวข้องกับงานบริ การ
การสนทนาในสถานการณ์ การต้อนรั บ การให้ขอ้ มูลเกี ยวกับหน่ วยงาน สิ นค้าหรื อบริ การ การให้ความช่วยเหลือ
การให้คาํ แนะนํา การประชาสัมพันธ์ การตอบคําถามลูกค้าหรื อผูม้ าติดต่อ การอ่านข้อมูล คู่มือ เอกสารทีใช้ในงาน
บริ การ การเขียนข้อความทีเกี ยวข้อง การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานบริ การ
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คําอธิบายรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
30000-2001
30000-2002
30000-2003
30000-2004
30000-2005

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
กิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
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120
30000-20…

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ …

0-2-0

(Vocational Organization Activity …)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกี ยวกับหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วชิ าการและวิชาชีพ เพือพัฒนาตน
องค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สั ย ในการทํา งานด้วยความรั บผิ ดชอบ มีวิน ัย คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ความคิ ดริ เริ ม
สร้ างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี ยวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชี พ กิ จกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพือ
พัฒ นาตนเอง องค์ก ร ชุ มชนและสั งคม การวางแผน ดําเนิ น การ ติดตามประเมิ น ผล แก้ไขปั ญ หาและพัฒ นา
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยในการจัดและ
ร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
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กิจกรรมส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

0-2-0

(Moral and Ethics Promotion Activity)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจความสําคัญและหลักในการประพฤติปฏิ บตั ิตนเป็ นคนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม ธรรมาภิบาลตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2. สามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสิ นใจ ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรม อันดีงามของ
สังคม มีส่วนร่ วมในการปฏิ บตั ิกิจกรรมทําความดีตามรอยพระยุคลบาท กิ จกรรมตามหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพือประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และท้องถิ น
3. มีจิตสํานึกและกิจนิสัยทีดีในการปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ เสี ยสละ มีวนิ ยั ซื อสัตย์สุจริ ต และ
สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะห์และตัดสิ นใจปฏิบตั ิในสิ งทีควรปฏิบตั ิ และไม่ปฏิบตั ิในสิ งทีไม่ควรปฏิบตั ิ
2. ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
3. วางแผนและปฏิ บตั ิกิจกรรมเพือปลูกจิตสํานึ กความเป็ นคนดี กิจกรรมทําความดีตามรอยพระยุคลบาท
กิจกรรมตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพีย งและกิจกรรมเพือประโยชน์ ต่อตนเอง ชุ มชน ท้องถิ น
และประเทศชาติ
4. ปฏิบตั ิกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใช้กระบวนการกลุ่ม

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี ยวกับกิ จกรรมส่ ง เสริ มคุณ ธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิ บาลตามค่านิ ยมหลักของคนไทย 12
ประการ กิ จกรรมปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ความเป็ นคนดี กิ จกรรมทํา ความดี ตามรอยพระยุ ค ลบาท กิ จกรรมอนุ รั ก ษ์
ศิ ลปวัฒ นธรรม กิ จกรรมตามหลักปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง และกิ จกรรมอืน ๆ ทีเป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
ชุมชน ท้องถิ นและประเทศชาติ โดยการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ บันทึก ประเมินผล และปรับปรุ งการทํางาน
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