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คาํนํา 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช   เป็นหลกัสูตรทีพฒันาขึน เพือใช ้

ในการจดัการศึกษาดา้นวิชาชีพระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง และเพือยกระดบัการศึกษาวิชาชีพของ

บุคคลใหสู้งขึน สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตาม

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนยดึโยงกบั

มาตรฐานอาชีพ โดยเนน้การเรียนรู้สู่การปฏิบติั เพือพฒันาสมรรถนะกาํลงัคนระดบัเทคนิค รวมทงัคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสยัทีเหมาะสมในการทาํงาน  ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการกาํลงัคน

ของตลาดแรงงาน ชุมชน สงัคม และสามารถประกอบอาชีพอิสระได ้โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเลือกระบบ

และวิธีการเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสมตามศกัยภาพ ตามความสนใจและโอกาสของตน  ส่งเสริมให้มีการประสาน

ความร่วมมือเพือจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างสถาบัน สถานศึกษา หน่วยงาน 

สถานประกอบการและองคก์รต่าง ๆ ทงัในระดบัชุมชน ระดบัทอ้งถินและระดบัชาติ 
 

 การพฒันาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง  พุทธศกัราช   สาํเร็จลงไดด้ว้ยความร่วมมือ

อย่างดียิงจากหน่วยราชการ สถานศึกษา ผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูผูส้อน ตลอดจนผูท้รงคุณวุฒิทงัภาครัฐ

และภาคเอกชน โดยเฉพาะคณะกรรมการดงัรายนามทีปรากฏ ซึงไดอุ้ทิศสติปัญญา ความรู้และประสบการณ์ 

เพือการพฒันาการอาชีวศึกษาของประเทศชาติเป็นสําคญั ในการนี สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

จึงขอขอบคุณผูมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินการทุกท่านไว ้ณ ทีนี 

 

 

 

 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 2563 

  



 

 

 
  



ouoa44
a 1 a{a1u n.i 1u Fr ilv n:iil n 1 : n'l:o1t? 6 nB1

i\\fr ei<t)q /tedbd
J*dvadYitor orlffiudnqrr:r.J:vnrnfrufrr:itrfrnrYu4t y{ilofl'n:rt lsdben (r.Jir-nJ1t v!.4. r.edbd)

il:v rnuigronarun::l.r alttet.rd1{ot nt fl u'ru
I

rfi olrin r:o-fl n r:finur un v n r:f;lno u:ritr6u r{Jutr.Jn r}ru#nan:fr r,ru rn::r nr:g
d < o. ' 

4 < 4i d a d d
nr:orilrfrnurri'ivun uavmuil:vn1fln[uun::rnr:nr:orilrdnur u5ot tnruqlllf]:g'ruqru?olorfrrdnur

:vd'ur-l:vnrnfiurim:irrfinrYuar fl.fl. tedbb a.:iufi a fiurn:r IDdbter "Lrinr:frruuru#nan:
!U

r,ttonr:r.JYurJ:rar:vrir6'rut oru#n?n:nrrtrr1n:orurrrur pi orfi': finrcr:s6'urJ:vn rofiurin:itr6nqYuartuuaitU
sddd
Lfi uFr?1lt L14u1J0ulJo.ifi tuvn:::.t n1:fl 't:0'llj'l fl nu'l

v

av#u or6'udruTomrrnrrr"lu :J1rr:l sno tutitl'r:v:rtriry{fr:vte uur3yr::11n1:
<avtd<Jr

n:vu:r{frnrsrBnr: fl.6. teddb ruavrio od.to totrj:vnrfin6uvfl::}.rn1:fl'r:orfrrfrnur tSor tnruc/r}.r1rtro11l
Yt

rrru':ofiorflrfinrgr:vd'u!:vn1fiflufin:itrflrriuar v!.fi. bdbtD ariufi < fiurru t,dbte lrrurrrtruf;utor3iu Yt

to{nruun::rJnl:nl:o'rfirfinur"lunr:f:vqlnfrfr enlloaua rfioiufi bd vlqun1r']].r bdbd rirrinrru
nruvfl::ilnr:nr:orfirdnr*r 6rorpTfrr,rfrnqn:rJ:vnrgfiurim:itrfin"f,uqr v,ruo6'n:rt lodben (rJirrJlr

?\.4. l.edbd) rj:vmvitrona'run::l.r arrritrd'xoln1flu1u

v{U f itLnfllF]L:UUvl o Ufl'llFlfl191 bdbd tUUnUL!

.\ -, \a{ il ?u11 ec :J6lU'lUU v!.fl. Iedbd

(utaqrun un.rdurfiuv)

ratrEnr:neuu nttiln1:n1:o,rd: ilnu,t



 

 

สารบัญ 
 หน้า 

ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร 

เรือง ให้ใช้หลกัสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 
 

คาํสังสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เรือง อนุมตัหิลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. ) 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างอากาศยาน 
 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชันสูง พุทธศักราช  

o หลกัการของหลกัสูตร ...................................................................................................................... 1 

o จุดหมายของหลกัสูตร....................................................................................................................... 2 

o หลกัเกณฑก์ารใชห้ลกัสูตร ............................................................................................................... 3 

o การกาํหนดรหสัวิชา........................................................................................................................ 11 
 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. ) 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม  สาขาวชิาช่างอากาศยาน 

o จุดประสงคส์าขาวิชา ...................................................................................................................... 12 

o มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ............................................................................................................. 13 

o โครงสร้างหลกัสูตร ........................................................................................................................ 16 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาปรับพืนฐานวิชาชีพ ............................................................................................................ 24 

 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ....................................................................................................... 30 

o กลุ่มวิชาภาษาไทย ..................................................................................................................... 33 

o กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ......................................................................................................... 35 

o กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ................................................................................................................. 51 

o กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ................................................................................................................. 53 

o กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ ................................................................................................................ 57 

o กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ............................................................................................................... 60 

  



 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 

 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 

o กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน .................................................................................................. 67 

o กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ .................................................................................................... 74 

o กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก ....................................................................................................... 86 

 สาขางานช่างอากาศยาน ....................................................................................................... 87 

o ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ............................................................................................ 93 

o โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ ............................................................................................. 95 

 หมวดวิชาเลือกเสรี .......................................................................................................................... 98 

 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร ................................................................................................................. 102 
 

 



 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2564) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอากาศยาน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง 

พุทธศักราช 2563 
 

หลกัการของหลกัสูตร 
 

 

1. เป็นหลกัสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพ่ือพฒันากาํลงัคนระดับเทคนิคให้มีสมรรถนะ 

มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดต้รงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ

แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแห่งชาติ 
 

2. เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสใหเ้ลือกเรียนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เนน้สมรรถนะเฉพาะดา้นดว้ยการปฏิบติัจริง 

สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศกัยภาพและโอกาสของผูเ้รียน เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน 

สะสมผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการและ 

สถานประกอบอาชีพอิสระ 
 

3. เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเน้นใหผู้ส้าํเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิ ปฏิบติัไดจ้ริง 

มีความเป็นผูน้าํและสามารถทาํงานเป็นหมู่คณะไดดี้ 
 

4. เป็นหลกัสูตรท่ีสนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจดัการศึกษาร่วมกนัระหว่างหน่วยงานและองคก์ร 

ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

5. เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสใหส้ถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร

ใหต้รงตามความต้องการและสอดคลอ้งกับสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 

ในการแข่งขนัของประเทศ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2564) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอากาศยาน 

จุดหมายของหลกัสูตร 
 

 

1. เพ่ือให้มีความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใตข้อบเขตของงานอาชีพ มีทักษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือใชใ้นการดาํรงชีวิตและงานอาชีพ สามารถศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมหรือ

ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
 

2. เพ่ือให้มีทกัษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะจาก

ศาสตร์ต่าง ๆ ประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี
 

3. เพ่ือให้มีปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผน บริหารจดัการ 

ตดัสินใจ แก้ปัญหา ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพ มีทักษะการเรียนรู้ แสวงหา

ความรู้และแนวทางใหม่ ๆ มาพฒันาตนเองและประยกุตใ์ชใ้นการสร้างงานใหส้อดคลอ้งกบัวิชาชีพและ

การพฒันางานอาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
 

4. เพ่ือใหมี้เจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีความมัน่ใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักหน่วยงาน สามารถทาํงาน

เป็นหมู่คณะไดดี้ มีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรียนวิชาชีพ 
 

5. เพ่ือใหมี้บุคลิกภาพท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสตัย ์มีวินยั มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

เหมาะสมกบัการปฏิบติังานในอาชีพนั้น ๆ 
 

6. เพ่ือใหเ้ป็นผูมี้พฤติกรรมทางสงัคมท่ีดีงาม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด ทั้งในการทาํงาน การอยูร่่วมกนั 

มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว องค์กร ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ อุทิศตนเพ่ือสังคม เขา้ใจและเห็นคุณค่า

ของศิลปวฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตระหนกัในปัญหาและความสาํคญัของส่ิงแวดลอ้ม 
 

7. เพ่ือให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นกาํลงัสาํคญั

ในดา้นการผลิตและใหบ้ริการ 
 

8. เพ่ือให้เห็นคุณค่าและดาํรงไวซ่ึ้งสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ปฏิบติัตนในฐานะพลเมืองดี 

ตามระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
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หลกัเกณฑ์การใช้ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563  

(ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างอากาศยาน 
 

 

1. การเรียนการสอน 
 

1.1 การเรียนการสอนตามหลกัสูตรน้ี ผูเ้รียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุ้กวิธีเรียนท่ีกาํหนด และ

นาํผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกนัได ้สามารถขอเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบโอนความรู้

และประสบการณ์ได ้

1.2 การจดัการเรียนการสอนเน้นการปฏิบติัจริง สามารถจดัการเรียนการสอนไดห้ลากหลายรูปแบบ 

เพ่ือให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการ วิธีการและการดาํเนินงาน มีทกัษะการปฏิบติังานตามแบบแผน

และปรับตวัไดภ้ายใตค้วามเปล่ียนแปลง สามารถบูรณาการและประยุกต์ใชค้วามรู้และทกัษะทางวิชาการ 

ท่ีสัมพนัธ์กับวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในการตัดสินใจ วางแผน แกปั้ญหาบริหาร

จดัการ ประสานงานและประเมินผลการดาํเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม มีส่วนร่วมในการวางแผนและพฒันา 

ริเร่ิมส่ิงใหม่ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้นและหมู่คณะ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณวชิาชีพ 

เจตคติและกิจนิสยัท่ีเหมาะสมในการทาํงาน 
 

2. การจดัการศึกษาและเวลาเรียน 
 

2.1 การจดัการศึกษาในระบบปกติสาํหรับผูเ้ขา้เรียนท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

(ปวช.) หรือเทียบเท่า และผูเ้ขา้เรียนท่ีสาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ใชร้ะยะเวลา

ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีการศึกษา และเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีหลกัสูตรและสาํนกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

กาํหนด 

2.2 การจดัเวลาเรียนใหด้าํเนินการ ดงัน้ี 

2.2.1 ในปีการศึกษาหน่ึง ๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค 

ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ รวมเวลาการวดัผล และสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัอาจเปิดสอนภาคเรียน

ฤดูร้อนไดอี้กตามท่ีเห็นสมควร 

2.2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ใหส้ถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัเปิดทาํการสอนไม่น้อยกว่า

สปัดาห์ละ 5 วนั โดยกาํหนดใหจ้ดัการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที 

2.2.3 การกาํหนดจาํนวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภาคเรียน และเวลาในการจดัการเรียนการสอน

รายชัว่โมงต่อสปัดาห์ ให้ดาํเนินการตามท่ีสามารถดาํเนินการจดัการเรียนการสอนไดจ้ริง โดยพิจารณาถึง

มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นสาํคญั 
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 2.3 สาํหรับการจดัการศึกษาในรูปแบบอ่ืน สถาบนัการอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษาจะตอ้งแสดง

รายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้ นให้ชัดเจน ประกอบด้วยการแบ่งภาคเรียนระยะเวลาการศึกษา 

ในแต่ละภาคเรียน การคิดหน่วยกิตรายวิชา รวมทั้งการเทียบเคียงหน่วยกิตระบบดงักล่าวกบัระบบทวิภาค 

3. การคดิหน่วยกิต 
 

 ใหมี้จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่า 101 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑด์งัน้ี 

3.1 รายวิชาทฤษฎีท่ีใชเ้วลาในการบรรยายหรืออภิปราย 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ หรือ 18 ชัว่โมงต่อภาคเรียน 

รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.2 รายวิชาปฏิบัติท่ีใชเ้วลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบติัการ 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

หรือ 36 ชัว่โมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.3 รายวิชาปฏิบติัท่ีใชเ้วลาในการฝึกปฏิบติัในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม 3 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ หรือ 

54 ชัว่โมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ท่ีใชเ้วลาไม่น้อยกว่า 54 ชัว่โมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล 

มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.5 การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ ท่ีใชเ้วลาไม่นอ้ยกว่า 54 ชัว่โมงต่อภาคเรียน 

รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.6 การทาํโครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ ท่ีใชเ้วลาไม่นอ้ยกว่า 54 ชัว่โมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล 

มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 

4. โครงสร้างหลกัสูตร 
 

 โครงสร้างของหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอากาศยาน แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ดงัน้ี 

4.1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่นอ้ยกว่า 21 หน่วยกิต 

 4.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 

 4.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

 4.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

 4.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

 4.1.5 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ 

 4.1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

4.2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ไม่นอ้ยกว่า 74 หน่วยกิต 

 4.2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

 4.2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 

 4.2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 

 4.2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 
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 4.2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ 

4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต 

4.4 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร (2 ชัว่โมง/สปัดาห์)  - หน่วยกิต 
 

หมายเหตุ 

1) จาํนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาและกลุ่มวิชาในหลกัสูตร ให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดไว ้

ในโครงสร้างของสาขาวิชา 

2) การพฒันารายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ จะเป็นรายวิชาบงัคบั

ท่ีสะทอ้นความเป็นสาขาวิชาตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ดา้นสมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชา ซ่ึงยดึโยง

กบัมาตรฐานอาชีพ จึงตอ้งพฒันากลุ่มรายวิชาใหค้รบจาํนวนหน่วยกิตท่ีกาํหนด และผูเ้รียนตอ้งเรียนทุกรายวิชา 

3) สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถจดัรายวิชาเลือกตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร และ

หรือพฒันาเพ่ิมตามความตอ้งการเฉพาะดา้นของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตร์ภูมิภาค เพ่ือเพ่ิม 

ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

ท่ีประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางานกาํหนด 

 

5. การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 
 

เป็นการจดักระบวนการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนักบัภาคการผลิต

และหรือภาคบริการ หลงัจากท่ีผูเ้รียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดหรือฝึกปฏิบัติเบ้ืองต้นในสถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบันแล้วระยะเวลาหน่ึง ทั้ งน้ี เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

ไดส้มัผสักบัการปฏิบติังานอาชีพ  เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั  และบรรยากาศการทาํงานร่วมกนั 

ส่งเสริมการฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนทาํได ้คิดเป็น 

ทาํเป็นและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง  ตลอดจนเกิดความมัน่ใจและเจตคติท่ีดีในการทาํงานและการประกอบ

อาชีพอิสระ โดยการจดัฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพตอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี 

5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหมี้การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ในรูปของ

การฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ในภาคเรียนท่ี 4 กาํหนดให้

มีค่าเท่ากบั 4 หน่วยกิต โดยใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตรท่ีสาํนกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกาํหนด 

กรณีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องการเพ่ิมพูนประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 

สามารถนาํรายวิชาท่ีตรงหรือสมัพนัธก์บัลกัษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานของรัฐในภาคเรียนท่ีจดัฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพได ้ รวมไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคเรียน 

5.2 การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวิชาอ่ืน 
 

6. โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 
 

เป็นรายวิชาท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ศึกษาค้นควา้ บูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์ 

จากส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตั้งแต่การเลือกหัวขอ้หรือเร่ือง 

ท่ีจะศึกษา ทดลอง พฒันาและหรือประดิษฐคิ์ดคน้ โดยการวางแผน กาํหนดขั้นตอนกระบวนการ ดาํเนินการ 
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ประเมินผล สรุปและจัดทาํรายงานเพ่ือนําเสนอ ซ่ึงอาจทาํเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่ก ับ

ลกัษณะของโครงงานนั้น ๆ  โดยการจดัทาํโครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพดงักล่าวตอ้งดาํเนินการ ดงัน้ี 

6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้ผู ้เรียนจัดทําโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 

ท่ีสัมพนัธ์หรือสอดคลอ้งกับสาขาวิชา ในภาคเรียนท่ี 3 และหรือภาคเรียนท่ี 4 รวมจาํนวน 4 หน่วยกิต  

ใชเ้วลาไม่นอ้ยกว่า 216 ชัว่โมง กรณีท่ีกาํหนดใหเ้รียนรายวิชาโครงงาน 4 หน่วยกิต 

 หากจดัให้เรียนรายวิชาโครงงาน 2 หน่วยกิต คือ โครงงาน 1 และโครงงาน 2 ให้สถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบนัจดัใหมี้ชัว่โมงเรียนต่อสปัดาห์ท่ีเทียบเคียงกบัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ 

6.2 การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวิชาอ่ืน 
 

7. กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
 

7.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหมี้กิจกรรมเสริมหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่า 2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์

ทุกภาคเรียน เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะแกนกลางและหรือสมรรถนะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 

ระเบียบวินัย การต่อตา้นความรุนแรง สารเสพติดและการทุจริต เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

ในดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ์

ทรงเป็นประมุข  ทะนุบาํรุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย ปลูกฝังจิตสาํนึกและจิตอาสาในการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มและทาํประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถ่ิน  ทั้งน้ี โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม ในการวางแผน ลงมือปฏิบติั 

ประเมินผล และปรับปรุงการทาํงาน 

 สาํหรับนกัเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีสถานประกอบการจดัข้ึน 

7.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย 

การจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
 

8. การปรับพ้ืนฐานวชิาชีพ 
 

8.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหผู้เ้ขา้เรียนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง

ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผูเ้ข้าเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร เพ่ือให้มี

ความรู้และทกัษะพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นสาํหรับการเรียน 

8.2 การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ ให้เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสูง 

8.3 กรณีผูเ้ขา้เรียนท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพท่ีหลกัสูตรกาํหนด 

มาก่อนเขา้เรียน สามารถขอเทียบโอนผลการเรียนรู้ได ้โดยปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ย

การจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
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9. การจดัแผนการเรียน 
 

เป็นการกาํหนดรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรท่ีจะดาํเนินการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน 

โดยจดัอตัราส่วนการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบติัในหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตร

ท่ีสาํนกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกาํหนด ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

9.1 จดัรายวิชาในแต่ละภาคเรียน โดยคาํนึงถึงรายวิชาท่ีตอ้งเรียนตามลาํดบัก่อน-หลงั ความง่าย-ยาก

ของรายวิชา ความต่อเน่ืองและเช่ือมโยงสมัพนัธก์นัของรายวชิา รวมทั้งรายวิชาท่ีสามารถบูรณาการจดัการเรียนรู้

ร่วมกนัในลกัษณะของงาน โครงงานและหรือช้ินงานในแต่ละภาคเรียน 

9.2 จดัใหผู้เ้รียนเรียนรายวิชาบงัคบัในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

ในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ และกิจกรรมเสริมหลกัสูตรให้ครบ

ตามท่ีกาํหนดในโครงสร้างหลกัสูตร 

9.2.1 การจดัรายวิชาในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ควรจดักระจายทุกภาคเรียน 

9.2.2 การจัดรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืน ฐาน กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ  

กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือกและรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้จัดรายวิชาต่อเน่ืองกันไปตามลาํดับ  

โดยพิจารณาใหส้อดคลอ้งตามหลกัสูตรท่ีสาํนกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกาํหนด  

9.3 จดัรายวิชาทวิภาคีท่ีนาํไปเรียนและฝึกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 

โดยประสานงานร่วมกบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณากาํหนดภาคเรียน

ท่ีจดัฝึกอาชีพ รวมทั้งกาํหนดรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีตรงกบัลกัษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานของรัฐท่ีนาํไปร่วมฝึกอาชีพในภาคเรียนนั้น ๆ 

9.4 จดัรายวิชาฝึกงานในภาคเรียนท่ี 4 จาํนวน 4 หน่วยกิต โดยพิจารณาให้สอดคลอ้งตามหลกัสูตรท่ี

สาํนกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกาํหนด 

ในภาคเรียนท่ีจดัฝึกงานน้ี สถานศึกษาอาจพิจารณากาํหนดรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีตรงกบัลกัษณะงาน

ของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือนาํไปเรียนและฝึกปฏิบติัในภาคเรียนท่ีจดัฝึกงานดว้ย 

9.5 จดัรายวิชาโครงงานในภาคเรียนท่ี 3 หรือ 4 คร้ังเดียว จาํนวน 4 หน่วยกิต หรือจดัใหล้งทะเบียนเรียน

เป็น 2 คร้ัง คือ ภาคเรียนท่ี 3 และภาคเรียนท่ี 4 รวม 4 หน่วยกิต 

9.6 จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรในแต่ละภาคเรียน ภาคเรียนละไม่นอ้ยกว่า 2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ 

9.7 การกาํหนดจาํนวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภาคเรียน และเวลาในการจัดการเรียนการสอน 

รายชัว่โมงต่อสปัดาห์ ให้ดาํเนินการตามท่ีสามารถดาํเนินการจดัการเรียนการสอนไดจ้ริง โดยพิจารณาถึง

มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นสาํคญั 
 

10. การศึกษาระบบทวภิาค ี
 

เป็นรูปแบบการจดัการศึกษาท่ีเกิดจากข้อตกลงร่วมกนัระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน 

กบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผูเ้รียนใชเ้วลาส่วนหน่ึงในสถานศึกษาอาชีวศึกษา

หรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้การจัด
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การศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพ่ิมขีดความสามารถดา้นการผลิตและพฒันากาํลงัคนตรงตามความตอ้งการของ

ผูใ้ชแ้ละเป็นไปตามจุดหมายของหลกัสูตร ทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งดาํเนินการดงัน้ี 

10.1 นํารายวิชาทวิภาคีในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ไปร่วมกาํหนด

รายละเอียดของรายวิชากบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี 

ไดแ้ก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาํอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใชฝึ้กและจาํนวนหน่วยกิตให้สอดคลอ้งกบั

ลกัษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งสมรรถนะวิชาชีพของสาขางาน 

ทั้งน้ี การกาํหนดจาํนวนหน่วยกิตและจาํนวนชัว่โมงท่ีใชฝึ้กอาชีพของแต่ละรายวิชาทวิภาคีให้เป็นไปตามท่ี

หลกัสูตรกาํหนด และใหร้ายงานการพฒันารายวชิาดงักล่าวใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบดว้ย 

10.2 ร่วมจดัทาํแผนฝึกอาชีพ พร้อมแนวการวดัและประเมินผลในแต่ละรายวิชากบัสถานประกอบการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี เพ่ือนาํไปใชใ้นการฝึกอาชีพ และดาํเนินการ

วดัและประเมินผลเป็นรายวิชา 

10.3 จดัแผนการเรียนระบบทวิภาคีตามความพร้อมของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ

ท่ีจดัการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกัน โดยอาจนํารายวิชาอ่ืนท่ีสอดคลอ้งกับลกัษณะงานของสถานประกอบการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ไปจดัร่วมดว้ยก็ได ้
 

11. การเข้าเรียน 
 

 ผูเ้ขา้เรียนตอ้งสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า หรือระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยผา่นการทดสอบความสามารถทางภาษาองักฤษ TOEIC ไม่ตํ่ากว่า 

250 คะแนน หรือผ่านการทดสอบศกัยภาพในการใชภ้าษาองักฤษตามมาตรฐานของบริษทัการบินไทย จาํกดั 

(มหาชน) (THAI-TEP) ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 25 หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และมีคุณสมบัติ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
 

12. การประเมินผลการเรียน 
 

 เนน้การประเมินสภาพจริง ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการจดัการศึกษา

และการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง โดยต้องไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่า 

ร้อยละ 75 ในทุกรายวิชาท่ีสอดคลอ้งตามหลกัสูตรท่ีสาํนกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกาํหนด  
 

13. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 

13.1 ไดร้ายวิชาและจาํนวนหน่วยกิตสะสมในทุกหมวดวิชา ครบถว้นตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร

แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษากาํหนด 

13.2 ไดค่้าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00 
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13.3 ผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

13.4 ไดเ้ขา้ร่วมปฏิบติักิจกรรมเสริมหลกัสูตรตามแผนการเรียนท่ีสถานศึกษากาํหนด และ “ผา่น” 

ทุกภาคเรียน 

13.5 ตอ้งผา่นการทดสอบความสามารถทางภาษาองักฤษ TOEIC ไม่ตํ่ากว่า 450 คะแนน หรือผา่น

การทดสอบศกัยภาพในการใชภ้าษาองักฤษตามมาตรฐานของบริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) (THAI-TEP) 

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

13.6 ไดค้ะแนนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 ในทุกรายวิชาท่ีสอดคลอ้งตามหลกัสูตรท่ีสาํนกังานการบิน

พลเรือนแห่งประเทศไทยกาํหนด  
 

14. การพฒันารายวชิาในหลักสูตร 
 

14.1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถพฒันารายวิชาเพ่ิมเติม

ในแต่ละกลุ่มวิชา เพ่ือเลือกเรียนนอกเหนือจากรายวิชาท่ีกาํหนดใหเ้ป็นวิชาบงัคบัได ้โดยสามารถพฒันาเป็นรายวิชา

หรือลกัษณะบูรณาการ ผสมผสานเน้ือหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ในสดัส่วนท่ีเหมาะสม 

โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มวิชานั้น ๆ  เพ่ือใหบ้รรลุจุดประสงคข์องหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

14.2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเพ่ิมเติมรายละเอียด

ของรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชาในการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ และสามารถพฒันารายวิชาเพ่ิมเติมในกลุ่มสมรรถนะ

วิชาชีพเลือกได ้ตามความตอ้งการของสถานประกอบการหรือยทุธศาสตร์ของภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 

ในการแข่งขนัของประเทศ ทั้งน้ี ตอ้งพิจารณาใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคส์าขาวิชาและสมรรถนะวิชาชีพสาขางานดว้ย 

14.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถพฒันารายวิชาเพ่ิมเติมได ้

ตามความตอ้งการของสถานประกอบการ ชุมชน ทอ้งถ่ิน หรือยทุธศาสตร์ของภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขนัของประเทศ และหรือเพ่ือการศึกษาต่อ 

ทั้งน้ี  การกาํหนดรหัสวิชา จาํนวนหน่วยกิตและจาํนวนชัว่โมงเรียนของรายวิชาท่ีพฒันาเพ่ิมเติม 

ใหเ้ป็นไปตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด 
 

15. การปรับปรุงแก้ไข พฒันารายวชิา กลุ่มวชิาและการอนุมัตหิลกัสูตร 
 

15.1 การพฒันาหลกัสูตรหรือการปรับปรุงสาระสาํคญัของหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษา 

และสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

15.2 การอนุมติัหลกัสูตร ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

15.3 การประกาศใชห้ลกัสูตร ใหท้าํเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
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15.4 การพฒันารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถดาํเนินการได ้

โดยตอ้งรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
 

16. การประกนัคุณภาพของหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
 

 ใหทุ้กหลกัสูตรกาํหนดระบบประกนัคุณภาพของหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนไวใ้ห้ชดัเจน 

อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ 

16.1 หลกัสูตรท่ียดึโยงกบัมาตรฐานอาชีพ 

16.2 ครู ทรัพยากรและการสนบัสนุน 

16.3 วิธีการจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล 

16.4 ผูส้าํเร็จการศึกษา 
 

ใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจดัใหมี้การประเมิน

และรายงานผลการดาํเนินการหลกัสูตร เพ่ือพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตรท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบอยา่งต่อเน่ือง 

อยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2564) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอากาศยาน 

การกาํหนดรหัสวชิาหลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2563 

 

 

สาขาวชิา 

ท–ป–น 

11  กลุมวิชาภาษาไทย 

12  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

13  กลุมวิชาวิทยาศาสตร 

14  กลุมวิชาคณิตศาสตร 

15  กลุมวิชาสังคมศาสตร 

16  กลุมวิชามนุษยศาสตร 

17  กลุมวิชาบูรณาการ 

20  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

9X  วิชาเลือกเสร ี

01 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

02 ประเภทวิชาบริหารธุรกจิ 

03 ประเภทวิชาศิลปกรรม 

04 ประเภทวิชาคหกรรม 

05 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

06 ประเภทวิชาประมง 

 

ชื่อวิชา 

ลําดบัที่วิชา   01 - 99 

กลุมวิชา สาขาวิชา / วิชาเรียนรวม 

1 2 3 4 5    - 6 7 8 9 

 

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 

กลุมสมรรถนะวชิาชพีพืน้ฐาน 

10  กลุมวิชาเรียนรวมหลักสูตร (การจัดการอาชีพ) 

20  กลุมวิชาเรียนรวมหลักสูตร (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 

กลุมสมรรถนะวชิาชพีพืน้ฐาน 

00  วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพประเภทวิชา 

10  กลุมวิชาเรียนรวมประเภทวิชา 

0X  กลุมวิชาเรียนรวมกลุม / สาขาวิชา 

 00  วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชา 

10  กลุมสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 
20  กลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 

21-49  กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก 

51-79  กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี) 

80  ฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ 

85  โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 

9X  วิชาเลือกเสร ี

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 

3  หลกัสตูรประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สงู  ปวส. 

07 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทีย่ว 

08 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิง่ทอ 

09 ประเภทวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

10 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบนัเทิงและดนตรี 

11 ประเภทวิชาพาณชิยนาว ี

12 ประเภทวิชาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมเกษตรอุตสาหกรรม 

หลกัสตูร 

ประเภทวิชา 

0 วชิาเรียนรวม 

(-)  รายวชิาพัฒนาโดยสวนกลาง   (*)   รายวชิาพฒันาโดยสถานศกึษา 

3 0 0 0 1 

 
3 x x 0 0 

 

3 x x x x 

 

3 x x 0 0 
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หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563  

(ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สาขาวชิาช่างอากาศยาน 

 

จุดประสงค์สาขาวชิา 

 

1. เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใชค้วามรู้และทกัษะดา้นภาษาและการส่ือสาร ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา 

และทกัษะทางสงัคมและการดาํรงชีวิตในการพฒันาตนเองและวิชาชีพ 

2. เพ่ือใหมี้ความเขา้ใจและสามารถประยกุตใ์ชห้ลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

และหลกัการของงานอาชีพท่ีสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพช่างอากาศยาน ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง

และความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สงัคมและเทคโนโลย ี

3. เพ่ือใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพ้ืนฐานดา้นช่างอากาศยาน 

4. เพ่ือใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และเทคโนโลยดีา้นช่างอากาศยาน ในการพฒันาตนเองและวิชาชีพ 

5. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานวิเคราะห์ แกปั้ญหา สร้างสรรค์และนําเทคโนโลยีมาใชใ้นการพฒันางาน 

ช่างอากาศยาน 

6. เพ่ือใหส้ามารถปฏิบติังานช่างอากาศยาน ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้

ความรู้และทกัษะเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้

7. เพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวินัย เป็นผูมี้ความ

รับผดิชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวชิาชีพ 

คุณภาพของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างอากาศยาน ประกอบดว้ย 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ 

1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุ์จริต 

ความกตญั�ูกตเวที ความอดกลั้น การละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั การมีจิตสาํนึกและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ

และสงัคม ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ประพฤติปฏิบติัตาม

บทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 

และจิตสานึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี 

มีมนุษยสัมพนัธ์ ความเช่ือมัน่ในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั ประหยดั อดทน พ่ึงตนเอง

ต่อต้านความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานโดยคาํนึงถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
 

2. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 

2.1 ด้านความรู้ ไดแ้ก่ 

2.1.1 หลกัการใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 

2.1.2 หลกัการใชเ้หตุผล การคิดวิเคราะห์ การแกปั้ญหาและการจดัการ 

2.1.3 หลกัการดาํรงตนและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคม 

2.1.4 หลกัการปรับตวัและดาํเนินชีวิตในสงัคมสมยัใหม่ 

2.2 ด้านทักษะ ไดแ้ก่ 

2.2.1 ทกัษะการส่ือสารและการเรียนรู้โดยใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.2.2 ทกัษะการคิดวิเคราะห์ การแกปั้ญหาและการจดัการ โดยใชห้ลกัการและกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

2.2.3 ทกัษะทางสงัคมและการดาํรงชีวิตตามหลกัศาสนา วฒันธรรมและความเป็นพลเมือง 

และหลกัการพฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยั 

2.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผดิชอบ ไดแ้ก่ 

2.3.1 ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาํวนั

และในงานอาชีพ 

2.3.2 แกไ้ขปัญหาและพฒันางานอาชีพโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 
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2.3.3 ปฏิบัติตนตามหลกัศาสนา วฒันธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและ 

สิทธิหนา้ท่ีพลเมือง 

2.3.4 พฒันาบุคลิกภาพ สุขอนามยัและคุณลกัษณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพและ

การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 
 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ 

3.1 ด้านความรู้ ไดแ้ก่ 

3.1.1 หลกัทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใตข้อบเขตของงานอาชีพ 

3.1.2 หลกัการคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหา 

3.1.3 หลกัการประสานงาน ประเมินผลการปฏิบติังานและบริหารจดัการงานอาชีพ 

3.1.4 หลกัการดา้นความปลอดภยัและขอ้กาํหนดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการงานอาชีพ 

3.1.5 หลกัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และพฒันางานอาชีพ 

3.2 ด้านทักษะ ไดแ้ก่ 

3.2.1 ทกัษะการเลือกและประยกุตใ์ชว้ิธีการ เคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน 

3.2.2 ทกัษะการคิด วิเคราะห์และแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 

3.2.3 ทกัษะการวางแผน การบริหารจดัการ การประสานงานและการประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพ 

3.2.4 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.2.5 ทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยัตามระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเช่ือมโยงกนัในการปฏิบติังาน 

3.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผดิชอบ ไดแ้ก่ 

3.3.1 วางแผน ดาํเนินงานตามหลกัการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ 

การอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบติังานอาชีพช่างอากาศยาน ตามหลกัการและแบบแผนท่ีกาํหนด โดยใช/้เลือกใช/้

ปรับใชก้ระบวนการปฏิบติังานท่ีเหมาะสม 

3.3.3 เลือกใชแ้ละบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลกัการและกระบวนการ 

โดยคาํนึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 

3.3.4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพ่ือพฒันาและสนบัสนุนงานอาชีพ 

3.3.5 ส่ือสารภาษาองักฤษ ในงานช่างอากาศยานดว้ยการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ตามหลกัภาษา

โดยใชศ้พัทเ์ทคนิคในงานอาชีพ 
 

สาขางานช่างอากาศยาน 

3.3.6 ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาท่ีไม่คุน้เคยหรือซบัซอ้นและเป็นนามธรรมในงาน

อาชีพช่างอากาศยานท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.7 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในการแกปั้ญหา

และการปฏิบติังานช่างอากาศยาน 
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3.3.8 บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพช่างอากาศยานดว้ยตนเอง 

3.3.9 ใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีสนบัสนุนในการซ่อมบาํรุงอากาศยานตามคู่มือการซ่อมบาํรุง

อากาศยาน 

3.3.10 สรุปรายงานการปฏิบติังานซ่อมบาํรุงอากาศยานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3.3.11 ปฏิบติัการสนับสนุนการเคล่ือนตวัของอากาศยานภาคพ้ืนดิน ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนด 

มาตรฐานดา้นความปลอดภยัอากาศยานภาคพ้ืนดิน 
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โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 

(ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สาขาวชิาช่างอากาศยาน 
 

 ผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช  2563 (ปรับปรุง  

พ.ศ. 2564) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอากาศยาน จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ  

รวมไม่นอ้ยกว่า 101 หน่วยกิต และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร  ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี  
 

1.  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกติ 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต) 

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต) 

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต) 

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต) 

1.5 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ (ไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต) 

1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต) 
 

2. หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า 74 หน่วยกติ 

2.1  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน (20 หน่วยกิต) 

2.2  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (31 หน่วยกิต) 

2.3  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกว่า 15 หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต) 

2.5  โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต) 
 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 

4. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร (2 ชัว่โมงต่อสปัดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกติ 

 

         โครงสร้างน้ีสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช.) ทุกประเภทวิชาหรือผูส้าํเร็จ

การศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6.) หรือเทียบเท่า  
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สาํหรับผูส้ําเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกประเภทวิชา ทุกสาขาวิชา 

หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จะตอ้งเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ ต่อไปน้ี 

         รหัสวชิา             ช่ือวชิา        ท-ป-น 

        30126-0009 General English for Aircraft Maintenance Technician 1 1-4-3 

        30126-0010 General English for Aircraft Maintenance Technician 2 1-4-3 

        30126-0011   Specific English for Aircraft Maintenance Technician 1                    1-4-3 

        30126-0012         Specific English for Aircraft Maintenance Technician 2                     1-4-3 

1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า  21  หน่วยกิต 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาจากทุกกลุ่มวิชา ตามเง่ือนไขและจํานวนหน่วยกิตท่ีกลุ่มวิชาก ําหนด  

รวมไม่นอ้ยกว่า 21 หน่วยกิต    
 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต) 
 

          รหัสวชิา ช่ือวชิา    ท-ป-น 

30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-3 

30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ 3-0-3 

30000-1103 การฟังและการพูดเพ่ือพฒันาบุคลิกภาพ 3-0-3 

30000-1104 ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 3-0-3 

        30000*1101 ถึง 30000*1199    รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา            *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพ่ิมเติม 
 

 

 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต) 
 

 ให้เรียนรายวิชา 30000-1201 จาํนวน 3 หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวิชาภาษาองักฤษอ่ืนท่ีสอดคลอ้ง

กบัสาขาวิชาท่ีเรียนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 

1) กลุ่มภาษาองักฤษ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1201 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2-2-3 

30000-1202 ภาษาองักฤษสาํหรับการปฏิบติังาน 1-2-2 

30000-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 1-2-2 

30000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

30000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 0-2-1 

30000-1216 ภาษาองักฤษเพ่ือกิจการการบิน 3-0-3 
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2) กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน  

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวิชาต่อไปน้ี  ไปจดัการเรียนการสอน 

เพ่ิมเติมในหมวดวชิาเลือกเสรีได ้ 
 

รหัสวชิา            ช่ือวชิา                                                                                                             ท-ป-น 

30000-1218 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 

30000-1219 การสนทนาภาษาจีนเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1220 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 2-0-2 

30000-1221 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1222 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 

30000-1223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1224 ภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม 2-0-2 

30000-1225 การสนทนาภาษาเวยีดนามเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1226 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 

30000-1227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1228 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 

30000-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1230 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 

30000-1231 การสนทนาภาษาพม่าเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1232 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 

30000-1233 การสนทนาภาษาเขมรเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1234 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 

30000-1235 การสนทนาภาษาลาวเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1236 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 

30000-1237 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1238 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 

30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1240 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 

30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมนัเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1242 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 

30000-1243 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

30000*1201 ถึง 30000*1299  รายวชิาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพ่ิมเติม 
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1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1301 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2-2-3 

30000-1302 การวจิยัเบ้ืองตน้ 2-2-3 

30000-1316 Physics  2-2-3 

30000*1301 ถึง 30000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพ่ิมเติม 
 
 

1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ 3-0-3 

30000-1402 คณิตศาสตร์เพ่ือพฒันาทกัษะการคิด 3-0-3 

30000-1403 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 

30000-1404 แคลคูลสั 1 3-0-3 

30000-1405 แคลคูลสั 2 3-0-3 

30000-1406 แคลคูลสั 3 3-0-3 

30000-1412 Mathematics 3-0-3 

30000*1401 ถึง 30000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพ่ิมเติม 
 

 

1.5 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ (ไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-1501 ชีวิตกบัสงัคมไทย 3-0-3 

30000-1502 ศาสตร์พระราชา 3-0-3 

30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 

30000-1504 Aviation Legislation 3-0-3 

30000*1501 ถึง 30000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพ่ิมเติม 
 

1.6 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา   ท-ป-น 

30000-1601 การพฒันาสุขภาพ 2-0-2 

30000-1602 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2-0-2 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา   ท-ป-น 

30000-1603 สุขภาวะกายและจิต 2-0-2 

30000-1604 คุณภาพชีวิตเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1605 มนุษยสมัพนัธใ์นการทาํงาน 2-0-2 

30000-1607 จิตวิทยาสงัคมว่าดว้ยคนพิการ 2-0-2 

30000-1608 การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ                                                               0-2-1 

30000-1609         ลีลาศเพ่ือพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ  0-2-1 

30000-1610        นนัทนาการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต  0-2-1 

30000-1611 Human Factors 3-0-3 

30000*1601 ถึง 30000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพ่ิมเติม 

2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า 74 หน่วยกิต  

 2.1 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพ้ืนฐาน (20 หน่วยกิต)   
   

 ใหเ้รียนรายวิชาต่อไปน้ี   

 กลุ่มการจดัการอาชีพ 

รหัสวชิา        ช่ือวชิา       ท-ป-น  

30126-1006    Aircraft Maintenance Procedures 2-0-2 

 กลุ่มเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30126-1007  Digital Techniques/Electronic Instrument Systems 1                                  3-0-3 

30126-1008      Digital Techniques/Electronic Instrument Systems 2  1-2-2 

 กลุ่มวชิาชีพพ้ืนฐาน 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

 30126-1009  Electrical Fundamentals 1  1-2-2 

 30126-1010 Electrical Fundamentals 2   1-2-2 

30126-1011   Electronic Fundamental     3-0-3 

30126-1012 Material and Hardware 1  3-0-3 

30126-1013 Material and Hardware 2  3-0-3 
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2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ (31 หน่วยกิต)  

 ใหเ้รียนรายวิชาต่อไปน้ี  
 

รหัสวชิา            ช่ือวชิา                                                                                                              ท-ป-น 

30126-2009 Maintenance and Practice 1  3-0-3 

30126-2010 Maintenance and Practice 2  2-2-3 

30126-2011 Maintenance and Practice 3                                                                           3-0-3 

30126-2012 Maintenance and Practice 4                                                                            2-2-3 

30126-2013 Maintenance and Practice 5  2-3-3 

30126-2014 Maintenance and Practice 6   2-2-3 

30126-2015 Maintenance and Practice 7                                                                           1-3-2 

30126-2016 Maintenance and Practice 8                                                                            2-2-3 

30126-2017 Maintenance and Practice 9  2-2-3 

30126-2018 Basic Aerodynamics 3-0-3 

30126-2019 Propeller 1-2-2 

 2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกว่า 15 หน่วยกิต) 
 

 ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาในสาขางาน ไม่นอ้ยกว่า 15 หน่วยกิต  

2.3.1 สาขางานช่างอากาศยาน 

รหัสวชิา         ช่ือวชิา ท-ป-น 

30126-2116 Turbine Aeroplane Aerodynamics Structures and Systems 1 3-0-3 

30126-2117 Turbine Aeroplane Aerodynamics Structures and Systems 2 3-0-3 

30126-2118 Turbine Aeroplane Aerodynamics Structures and Systems 3 2-2-3 

30126-2119 Turbine Aeroplane Aerodynamics Structures and Systems 4 3-0-3 

30126-2120 Turbine Aeroplane Aerodynamics Structures and Systems 5 2-2-3 

30126-2121 Gas Turbine Engine 1 2-3-3 

30126-2122 Gas Turbine Engine 2 2-3-3 

30126*2101 ถึง 30126*2199  รายวิชาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั                *-*-* 

                                              พฒันาเพ่ิมเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

                                              หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

 

 

 

 



22 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอากาศยาน 

รายวชิาทวภิาค ี 
 

รหัสวชิา                   ช่ือวชิา                                                                                                   ท-ป-น 

30126-5101 งานช่างอากาศยาน 1 *-*-* 

30126-5102 งานช่างอากาศยาน 2 *-*-* 

30126-5103 งานช่างอากาศยาน 3 *-*-* 

30126-5104 งานช่างอากาศยาน 4 *-*-* 

30126-51xx งานช่างอากาศยาน ... *-*-* 
 

สําห รับ การจัดการศึกษ าระบบ ท วิภ าคี  ไม่น้อยกว่ า 12 ห น่ วยกิ ตนั้ น  ให้สถาน ศึกษ า 

และสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกนัวิเคราะห์

ลกัษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือกาํหนดรายละเอียดของแต่ละ

รายวิชาทวิภาคี ได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาํอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใชฝึ้กและจาํนวน

หน่วยกิตเพ่ือนาํไปจดัทาํแผนการฝึกอาชีพ และแนวการวดัและประเมินผลรายวิชา ทั้งน้ี โดยใหใ้ชเ้วลาฝึก

ในสถานประกอบการไม่นอ้ยกว่า 54 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 

 2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ (4 หน่วยกิต) 
 

ใหเ้รียนรายวิชา 30126-8004 จาํนวน 4 หน่วยกิต  
 

รหัสวชิา              ช่ือวชิา                                                                                                    ท-ป-น 

30126-8004 ฝึกงาน    *-*-4  
 

 2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ (4 หน่วยกิต)  
 

ใหเ้ลือกเรียนรายวิชา 30126-8501 หรือรายวิชา 30126-8502 และ 30126-8503   

รหัสวชิา ช่ือวชิา                                            ท-ป-น 

30126-8501  โครงงาน   *-*-4  

30126-8502  โครงงาน 1 *-*-2  

30126-8503  โครงงาน 2 *-*-2 

 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

ใหเ้ลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  

พุทธศกัราช 2563 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
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ทั้ งน้ี เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการส่ือสารภาษาต่างประเทศในศตวรรษท่ี 21 

สถานศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาภาษาองักฤษจากรายวิชาต่อไปน้ี หรือจากรายวิชาในหมวดวิชาสมรรถนะ

แกนกลาง กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มภาษาองักฤษ 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพ่ือการทาํงาน 1-2-2 

30000-9202 ภาษาองักฤษเพ่ือการนาํเสนอ 1-2-2 

30000-9203 การอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ 1-2-2 

30000-9204 การเขียนภาษาองักฤษเพ่ืองานอาชีพ 1-2-2 

30000-9205 ภาษาองักฤษเพ่ืองานบริการ 1-2-2 

 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 

รหัสวชิา                  ช่ือวชิา                                                                                               ท-ป-น 

30000-2001 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 1  0-2-0  

30000-2002 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 2  0-2-0  

30000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 3  0-2-0  

30000-2004 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 4  0-2-0  

30000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                                                           0-2-0 

30000*2001 ถึง 30000*20xx  กิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมท่ีสถานศึกษา  0-2-0 

 หรือสถานประกอบการจดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

รายวชิาปรับพืน้ฐานวชิาชีพ 
 

 30126-0009 General English for Aircraft Maintenance Technician 1 1-4-3 

        30126-0010 General English for Aircraft Maintenance Technician 2 1-4-3 

        30126-0011   Specific English for Aircraft Maintenance Technician 1                    1-4-3 

        30126-0012         Specific English for Aircraft Maintenance Technician 2                     1-4-3 

  



25 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2564) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอากาศยาน 

รายวชิาปรับพ้ืนฐานวชิาชีพ 
 

30126-0009 General English for Aircraft Maintenance Technician 1  1-4-3 

Course Objectives: At the end of the class, participants will be able to 

1. Familiarize themselves with the basic English grammar and structures. 

2. Read, write, speak and listen to the English texts concerning any general published issues. 

3. Read, write, speak and listen to English texts concerning Aviation Industry. 

Course Competencies: During the class, participants will be 

1. Reviewed how to make sentences using the English rules and detect common mistakes in 

English. 

2. Reviewed basic English grammar and structures including phrasal verbs, parts of speech, 

voices, conditionals, and tense forms. 

3. Introduced the reading techniques: skimming and scanning to find main ideas and details in 

particular reading texts.  

4. Assigned to read some general English texts such as newspapers, advertisements or 

instructions using skimming and scanning techniques to find related contents as context clues, main ideas, 

and required information. 

5. Introduced the writing components: introduction, body, and conclusion including other vital 

writing tools known as organization, transitions, and mind maps. 

6. Assigned to effectively write various general English contents such as a self-introduction,  

a portfolio or a resume using the introduced tools and rules. 

7. Assigned to do the English dictation to enhance their reading and writing skills 

8. Introduced the overview of the English pronunciation. 

9. Assigned to speak in front of the class using related topics to their own personal life to 

promote pronunciation and their self-confidence. 

Course Description 

To study and practice the general English course aims to have students gain ability in the four 

skills of the English language usage based on their previous schemata so that they can pass the minimum 

requirement before they move up to the higher educational level. 
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30126-0010 General English for Aircraft Maintenance Technician 2  1-4-3 

Course Objectives: At the end of the class, participants will be able to 

1. Familiarize themselves with the advanced English grammar and structures. 

2. Read, write, speak and listen to the English texts concerning any general published issues more 

effectively. 

3. Read, write, speak and listen to the English texts concerning Aviation Industry more 

effectively. 

Course Competencies: During the class, students will be 

1. Reviewed how to make sentences using the English rules and detect common mistakes in 

English. 

2. Reviewed advanced English grammar and structures including phrasal verbs, parts of speech, 

voices, conditionals, and tense forms. 

3. Introduced the reading techniques: skimming and scanning to find main ideas and details in 

particular complicated reading texts.  

4. Assigned to read some difficult and long English texts such as journals, manuals or announcements 

using skimming and scanning techniques to find related contents as context clues, main ideas, and 

required information. 

5. Introduced the writing components: introduction, body, and conclusion including other vital 

writing tools known as organization, transitions, and mind maps. 

6. Assigned to write various general English contents such as a conversational script, a business 

email or a report using the introduced tools and rules more effectively. 

7. Assigned to do the English dictation and synonyms to enhance their reading and writing skills. 

8. Introduced the noticeable patterns of the English pronunciation. 

9. Assigned to speak in front of the class using related topics to their own personal life to 

promote pronunciation and their self-confidence. 

10. Prepare the knowledge of Standard English skill, there are reading and listening skill for TOEIC exam. 

Course Description 

To study and practice the general English course aims to have students gain more ability in the 

four skills of the English language usage based on their previous schemata so that they can pass the 

minimum requirement before they move up to the higher educational level and to study about reading and 

listening skill to prepare for TOEIC exam. 
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30126-0011 Specific English for Aircraft Maintenance Technician 1  1-4-3 

Course Objectives: At the end of the class, students will be able to 

1. Familiarize themselves with basic Aviation English including technical terms concerned. 

2. Read, write, speak and listen to the English texts concerning the aircraft maintenance such as 

job cards and technical instructions. 

Course Competencies: During the class, students will be 

1. Reviewed how to make sentences using the English rules and detect common mistakes in 

multi aircraft technical English texts. 

2. Assigned to prepare and read any short reading texts in the English language containing 

aircraft technical matters using skimming and scanning techniques to find related contents as context 

clues, main ideas, and required information 

3. Introduced the writing components including other vital writing tools known as organization, 

and transitions frequently found in the aircraft technical English texts.  

4. Assigned to write various aircraft technical English texts such as a job card, an aircraft 

technical instruction or a daily work report using the introduced tools and rules. 

5. Assigned to do the English dictation in the aircraft technical context to enhance their reading 

and writing skills. 

6. Given the instruction to familiarize themselves with the aircraft components. 

7. Given instruction to familiarize themselves with basic aerodynamic including the knowledge 

of how an aircraft can fly, how to control the aircraft movement, the different types of aircraft control 

surface. 

8.  Given instruction to familiarize themselves with the fundamental group of Aircraft 

maintenance. (General, Airframe, Structure, and Power plant) 

9. Given instruction to familiarize themselves with the fundamental of Basic Aircraft Structures 

such as Fuselage Structure and Wings Structure. 

10. Assigned to practice reading and writing using supplemental videos about the axel of aircraft 

movement, aircraft flight control surface, and forces acting on an aircraft. 

11.Practiced both Technical Terms Training (TTT) and Technical Manual English Training (TTET) 

12. Assigned a group of students to discuss the prepared an aircraft technical issue, give 

explanation, and ask questions to the rest of the class. 

13. Given a random test referring to multi Technical Terms for self-evaluation. 

14. Given a random test referring to various Technical manuals for self-evaluation. 
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Course Description 

To study and practical about Technical Terms Training (TT) which is to review and implement 

of English that student has studied earlier in the previous school to improve in order to meet minimum 

requirement of further study in technical issue in aviation. 

Technical Manual English Training (TTET) this portion is for the purpose of having students 

familiarization to basic technical terminology relating to aviation to have them readiness for further 

studying features of aviation maintenance upon completion of English improvement all four phases. 

 

30126-0012 Specific English for Aircraft Maintenance Technician 2  1-4-3 

Course Objectives: At the end of the class, students will be able to 

1. Familiarize themselves with the advanced English grammar and structures. 

2. Read, write, speak and listen to the English texts concerning any general published issues 

more effectively. 

3. Read, write, speak and listen to the English texts concerning Aviation Industry more effectively. 

Course Competencies: At the end of the class, students will be able to 

1. Reviewed how to make complicated sentences using the English rules and detect common 

mistakes in multi aircraft technical English texts. 

2. Assigned to prepare and read any long and complicated reading texts in the English language 

containing aircraft technical matters using skimming and scanning techniques to find related contents as 

context clues, main ideas, and required information 

3. Introduced the writing components including other vital writing tools known as organization, 

and transitions frequently found in the aircraft technical English texts.  

4. Assigned to write various aircraft technical English texts such as a job card, an aircraft 

technical instruction or a daily work report using the introduced tools and rules. 

5. Given the instruction to familiarize themselves with the aircraft common maintenance hand 

tools that. 

6. Given the instruction to familiarize themselves with Air Transport Association (ATA 

Chapter) and Aircraft Technical Manuals such as Aircraft Maintenance Manual (AMM) and Illustrate Part 

Catalog (IPC). 

7. Assigned to practice reading, and writing using supplemental videos such as Air Transport 

Association (ATA Chapter) including reading some aircraft technical manual excerpts and answer the 

questions. 
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8. Assigned an individual to prepare an aircraft technical issue, give explanation, and ask 

questions to the rest of the class. 

9. Assigned to do the dictation of vocabulary usually found in AMM and MEL and CDL SB 

AD TD and apply them to the daily work routines. 

10. Given a random test of AMM for self-evaluation. 

Course Description 

To study and practical about Aircraft Maintenance Manual (AMM) which is to review and 

implement of English that student has studied earlier in the previous periods to improve in order to meet 

minimum requirement of further study in technical issue in aviation. 

Minimum Equipment List Training (MEL CDL SB AD TD) this portion is for the purpose of 

having student familiarization fundamental maintenance system relating to aviation to have them 

readiness for further studying features of aviation maintenance upon completion of English improvement 

all four phases. 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 
 

กลุ่มวชิาภาษาไทย 

30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-3 

30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ 3-0-3 

30000-1103 การฟังและการพูดเพ่ือพฒันาบุคลิกภาพ 3-0-3 

30000-1104 ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 3-0-3 
 

กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มภาษาองักฤษ 

30000-1201 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2-2-3 

30000-1202 ภาษาองักฤษสาํหรับการปฏิบติังาน 1-2-2 

30000-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 1-2-2 

30000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

30000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นส่ือดิจิทลั 0-2-1 

30000-1216 ภาษาองักฤษเพ่ือกิจการการบิน 3-0-3 
 

กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 

30000-1218 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 

30000-1219 การสนทนาภาษาจีนเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1220 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่น 2-0-2 

30000-1221 การสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1222 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 

30000-1223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1224 ภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม 2-0-2 

30000-1225 การสนทนาภาษาเวยีดนามเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1226 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 

30000-1227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1228 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 

30000-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1230 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 
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30000-1231 การสนทนาภาษาพม่าเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1232 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 

30000-1233 การสนทนาภาษาเขมรเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1234 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 

30000-1235 การสนทนาภาษาลาวเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1236 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 

30000-1237 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1238 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 

30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1240 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 

30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมนัเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1242 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 

30000-1243 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 
 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 

30000-1301 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 2-2-3 

30000-1302 การวจิยัเบ้ืองตน้ 2-2-3 

30000-1316 Physics 2-2-3 
 

กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ 

30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ืองานอาชีพ 3-0-3 

30000-1402 คณิตศาสตร์เพ่ือพฒันาทกัษะการคิด 3-0-3 

30000-1403 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 

30000-1404 แคลคูลสั 1 3-0-3 

30000-1405 แคลคูลสั 2 3-0-3 

30000-1406 แคลคูลสั 3 3-0-3 

30000-1412 Mathematics 3-0-3 
 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 

30000-1501 ชีวิตกบัสงัคมไทย 3-0-3 

30000-1502 ศาสตร์พระราชา 3-0-3 

30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 

30000-1504 Aviation Legislation 3-0-3 
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กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

30000-1601 การพฒันาสุขภาพ 2-0-2 

30000-1602 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2-0-2 

30000-1603 สุขภาวะกายและจิต 2-0-2 

30000-1604 คุณภาพชีวิตเพ่ือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1605 มนุษยสมัพนัธใ์นการทาํงาน 2-0-2 

30000-1606 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ 2-0-2 

30000-1607 จิตวิทยาสงัคมว่าดว้ยคนพิการ 2-0-2 

30000-1608 การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 0-2-1 

30000-1609 ลีลาศเพ่ือพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ 0-2-1 

30000-1610 นนัทนาการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต 0-2-1 

30000-1611 Human Factors 3-0-3 
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กลุ่มวิชาภาษาไทย 

30000-1101 ทักษะภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 3-0-3 

 (Occupational Thai Language Skills) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจทกัษะการใชภ้าษาไทยเชิงวชิาชีพ 

2. สามารถวเิคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสารและใชภ้าษาไทยเป็นเคร่ืองมือส่ือสารในวชิาชีพตามหลกัภาษา 

เหมาะสมกบักาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์ 

3. เห็นคุณค่าและความสําคญัของการใชภ้าษาไทยในวชิาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน การวเิคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมิน

ค่าสารภาษาไทยเชิงวชิาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ 

2. วเิคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากส่ือประเภทต่าง ๆ  ตามหลกัภาษาเหมาะสมกบั

กาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์ 

3. พูดนาํเสนอขอ้มูลเพ่ือส่ือสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ 

4. เขียนเพ่ือติดต่อกิจธุระ บนัทึกขอ้มูลและรายงานการปฏิบติังานเชิงวชิาชีพตามหลกัการใชภ้าษาไทย 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย การคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากส่ือประเภทต่าง ๆ การพูดนาํเสนอขอ้มูลเพ่ือส่ือสารในงานอาชีพ

และในโอกาสต่าง ๆ การเขียนเพ่ือกิจธุระ การจดบนัทึกข้อมูลและเขียนรายงานการปฏิบติังานเชิงวิชาชีพและ

จรรยาบรรณในการใชภ้าษาไทยเชิงวชิาชีพ 

 

30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวชิาชีพ 3-0-3 

 (Occupational Writing and Speaking) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 

2. สามารถเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพในรูปแบบต่าง ๆ 

3. มีจรรยาบรรณในการเขียนและการพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพตามหลกัการ 

2. สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือวางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 

3. วางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพตามหลกัการ 

4. เขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพในรูปแบบต่าง ๆ 
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คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับหลกัการพูดและการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาชีพ เทคนิคการเขียนและพูด 

เชิงวิชาชีพ การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งท่ีหลากหลาย การวางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 

การเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพรูปแบบต่าง ๆ จรรยาบรรณในการพูดและการเขียนภาษาไทยในอาชีพ 

 

30000-1103 การฟังและการพูดเพ่ือพฒันาบุคลกิภาพ 3-0-3 

 (Listening and Speaking for Personality Development) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการฟังและการพูดภาษาไทยเพ่ือพฒันาบุคลิกภาพ 

2. สามารถฟังอย่างลึกซ้ึงและพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ 

3. เห็นคุณค่าและความสําคญัของการใชภ้าษาไทยเพ่ือพฒันาบุคลิกภาพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการฟังและการพูดภาษาไทยเพ่ือพฒันาบุคลิกภาพ 

2. ฟังอย่างลึกซ้ึงและสรุปใจความสําคญัจากการฟัง 

3. พูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ ตามหลกัการ 

4. ใชภ้าษาไทยเพ่ือพฒันาบุคลิกภาพของตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการฟังและการพูดภาษาไทยเพ่ือพฒันาบุคลิกภาพ การฟังอย่างลึกซ้ึงและ

สรุปใจความสําคญัจากการฟัง เทคนิคและศิลปะการพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ มารยาทในการฟังและการพูด 

การพฒันาบุคลิกภาพในการฟังและการพูด 

 

30000-1104 ทักษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ 3-0-3 

 (Creative Thai Language Skills) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการฟัง การพูด การอา่น การเขียน การดู และการคิดวเิคราะห์ 

2. สามารถแสดงความคิดผ่านทกัษะการพูดและการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์

3. เห็นคุณค่าและความสําคญัของการใชภ้าษาไทย 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดู การคิดวเิคราะห์ภาษาไทย 

2. พูดและเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรครู์ปแบบต่าง ๆ 

3. วเิคราะห์สุนทรียภาพทางภาษาของวรรณคดี วรรณกรรม เพลงไทยหรือเพลงพ้ืนบา้นจากการฟัง การดู 

และการอ่าน 

4. นาํความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาการพูดหรืองานเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ปประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดูและการคิดวิเคราะห์ภาษาไทย การฟัง 

การดู และการอ่านเพ่ือวเิคราะห์สุนทรียภาพทางภาษาจากวรรณคดี วรรณกรรม เพลงไทย หรือเพลงพ้ืนบา้น การแสดง

ความคิดดว้ยการพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรคใ์นรูปแบบต่าง ๆ การนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาการพูดหรืองานเขียน

เชิงสร้างสรรคไ์ปประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มภาษาองักฤษ 

30000-1201 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2-2-3 

 (English for Communication) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

2. สนทนาในสถานการณ์ชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

3. อ่าน และสรุปใจความสําคญัของขอ้มูลจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ 

4. เขียนขอ้มูลบุคคล บนัทึก และขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์ 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

การสอบถามและใหข้อ้มูลบุคคล สถานท่ี เวลา และสภาพอากาศ การสนทนาทางโทรศพัท ์การอ่านขอ้มูลจากส่ือส่ิงพิมพ ์

และส่ือออนไลน์ การเขียนขอ้มูลบุคคล บนัทึก และขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

 

30000-1202 ภาษาองักฤษสําหรับการปฏิบัตงิาน 1-2-2 

 (English On-the-Job) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน 

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติ และกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ และการศึกษาต่อ 
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สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน 

2. พูดส่ือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน 

3. อ่านเอกสาร คู่มือการปฏิบติังาน 

4. เขียนรายงานการปฏิบติังานและโตต้อบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 

5. นาํเสนอขั้นตอนในการปฏิบติังาน 

6. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในการปฏิบติังาน การให้ขอ้มูล 

หรือคาํแนะนําเก่ียวกบัการปฏิบติังาน การอ่านเอกสาร คู่มือ การอ่านและโตต้อบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 

ส่ือสังคมออนไลน์ การนําเสนอขั้นตอนการปฏิบติังาน การเขียนรายงานการปฏิบติังาน และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการพฒันาภาษาองักฤษ 

 

30000-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 1-2-2 

 (English Conversation in the Workplace) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจรูปแบบและวธีิการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในสถานประกอบการ 

3. มีเจตคติ และกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ และการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 

2. สนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสถานประกอบการตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

3. ใหข้อ้มูลทางธุรกิจ สินคา้หรือบริการของสถานประกอบการ 

4. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัการสนทนาในสถานประกอบการเก่ียวกบัเร่ืองราว เหตุการณ์ กฎ ระเบียบ สถานท่ี ตาํแหน่ง 

หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ข้อมูลทางธุรกิจ สินค้าและบริการ การรายงานข้อมูล การอธิบายขั้นตอนการปฏิบติังาน 

การแลกเปลี่ยนข้อมูล การแสดงความคิดเห็น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะการสนทนา

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 
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30000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

 (English Project Work) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการทาํโครงงาน 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชใ้นการจดัทาํโครงงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการจดัทาํโครงงาน 

2. เขียนโครงร่างของโครงงาน 

3. เขียนรายงานผลของโครงงาน 

4. นาํเสนอโครงงานโดยใชส่ื้อประกอบ 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการทาํโครงงาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในการจดัทาํโครงงาน การเลือกหัวข้อ

การศึกษา สืบค้น และบันทึกข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง การเขียนโครงร่าง (Proposal) ของโครงงาน การจดัทําโครงงาน 

การรายงานผล การจดัทาํส่ือประกอบการนําเสนอ การนําเสนอโครงงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการทาํโครงงาน 

 

30000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผ่านส่ือดิจทิัล 0-2-1 

 (English Learning through Digital Media) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจวธีิการเรียนรู้ภาษาองักฤษผ่านส่ือดิจิทลั 

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือในการสืบคน้ขอ้มูลและพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการเรียนรู้ภาษาองักฤษผ่านส่ือดิจิทลั 

2. สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ภาษาองักฤษผ่านส่ือดิจิทลั 

3. เลือกใชแ้ละเรียนรู้ภาษาองักฤษผ่านส่ือดิจิทลัดว้ยตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษผ่านส่ือดิจิทลัท่ีหลากหลายการเรียนจาก

แอพพลิเคชัน่ เวบ็ไซต์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หลกัสูตรออนไลน์ และส่ือสังคมออนไลน์ในการพฒันาทกัษะ

ภาษาองักฤษเพ่ือการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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3000-1216 ภาษาองักฤษเพ่ือกจิการการบิน 3-0-3 

 (English for Aviation) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในงานกิจการการบิน 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในงานกิจการการบิน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานกิจการการบิน 

2. สรุปใจความสําคญัของเร่ืองท่ีอ่านเก่ียวกบังานกิจการการบิน 

3. เขียนบนัทึกและรายงานการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการการบิน 

4. สนทนาในสถานการณ์งานกิจการการบินตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. พูดติดต่อส่ือสารในสถานการณ์การบินตามมาตรฐานสากล 

6. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานกิจการการบิน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษท่ีใช้ในงานกิจการการบิน คาํศพัท์เทคนิค 

การอ่านขอ้ความ รายงาน เอกสาร คู่มือการปฏิบติังาน เคร่ืองมือ และอุปกรณ์เก่ียวกบักิจการการบิน การเขียนบนัทึก

ขอ้มูล รายงานการปฏิบติังาน การซ่อมบาํรุง การสนทนาในสถานการณ์งานกิจการการบิน การนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบั

การปฏิบติังาน การติดต่อส่ือสารในสถานการณ์การบินตามมาตรฐานสากลและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันา

ทกัษะภาษาองักฤษในงานกิจการการบิน 

 

กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 

30000-1218 ภาษาและวฒันธรรมจนี 2-0-2 

 (Chinese Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมจีน 

2. ใชภ้าษาจีนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาจีนในชีวติประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมจีน 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาจีน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอากาศยาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมจีน ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง 

ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาจีน การอ่านและการเขียนขอ้ความ 

การสนทนาในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาจีน 

 

30000-1219 การสนทนาภาษาจนีเพ่ือการทํางาน 2-0-2 

 (Chinese Conversation for Work) 

 วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1218   ภาษาและวฒันธรรมจีน 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาจีนเพ่ือการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาจีนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาจีนเพ่ือการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาจีนเพ่ือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาจีนเพ่ือการทาํงาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาจีนกลางเพ่ือการทาํงาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเอง และผูอ้ื่น 

การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงาน การสนทนาเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ ขั้นตอน

การปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาจีนเพ่ือการทาํงาน 

 

30000-1220 ภาษาและวฒันธรรมญี่ปุ่น 2-0-2 

 (Japanese Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมญี่ปุ่น 

2. สามารถนาํภาษาญี่ปุ่นไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาญี่ปุ่นในชีวติประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมญี่ปุ่น 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาญี่ปุ่น 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอากาศยาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมญี่ปุ่น ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษาญี่ปุ่น ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาญี่ปุ่น การอา่นและเขียน

ขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาญีปุ่่น 

 

30000-1221 การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการทํางาน 2-0-2 

 (Japanese Conversation for Work) 

 วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1220   ภาษาและวฒันธรรมญี่ปุ่น 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาญี่ปุ่นสําหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาญี่ปุ่นไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาญี่ปุ่นในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการทาํงาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการทาํงาน การถามตอบเก่ียวกับตนเองและผูอ้ื่น 

การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงาน การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการทาํงาน 

 

30000-1222 ภาษาและวฒันธรรมเกาหล ี 2-0-2 

 (Korean Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเกาหล ี

2. สามารถนาํภาษาเกาหลีไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเกาหลีในชีวติประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเกาหล ี

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาเกาหล ี
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอากาศยาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี ระบบเสียง และไวยากรณ์

ภาษาเกาหลี ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาเกาหลี การอ่านและเขียน

ขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาเกาหล ี

 

30000-1223 การสนทนาภาษาเกาหลเีพ่ือการทํางาน 2-0-2 

 (Korean Conversation for Work) 

 วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1222   ภาษาและวฒันธรรมเกาหล ี

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเกาหลีสําหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาเกาหลีไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเกาหลีในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาเกาหลีเพ่ือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเกาหลีเพ่ือการทาํงาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาเกาหลีเพ่ือการทาํงาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ้ื่น 

การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงาน การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเกาหลีเพ่ือการทาํงาน 

 

30000-1224 ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 2-0-2 

 (Vietnamese Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 

2. สามารถนาํภาษาเวยีดนามไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการใชภ้าษาเวยีดนามในชีวติประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมเวยีดนาม 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาเวยีดนาม 



42 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอากาศยาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษาเวยีดนาม ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาเวยีดนาม การสนทนา

ในชีวติประจาํวนั การอา่นขอ้ความ เร่ืองสั้น การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาเวยีดนาม 

 

30000-1225 การสนทนาภาษาเวยีดนามเพ่ือการทํางาน 2-0-2 

 (Vietnamese Conversation for Work) 

 วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1224   ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเวยีดนามสําหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาเวยีดนามไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการใชภ้าษาเวยีดนามในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาเวยีดนามเพ่ือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเวยีดนามเพ่ือการทาํงาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาเวยีดนามเพ่ือการทาํงาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ้ื่น 

การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงาน การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเวียดนาม 

เพ่ือการทาํงาน 

 

30000-1226 ภาษาและวฒันธรรมอนิโดนเีซีย 2-0-2 

 (Indonesian Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมอนิโดนีเซีย 

2. สามารถนาํภาษาอนิโดนีเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการใชภ้าษาอินโดนีเซียในชีวติประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมอินโดนีเซีย 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซีย 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอากาศยาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษา และวฒันธรรมอินโดนีเซีย ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษาอินโดนีเซีย ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี ละประโยคภาษาอินโดนีเซีย การสนทนา

ในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซีย 

 

30000-1227 การสนทนาภาษาอนิโดนีเซียเพ่ือการทํางาน 2-0-2 

 (Indonesian Conversation for Work) 

 วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1226   ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาอินโดนีเซียสําหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาอนิโดนีเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการใชภ้าษาอินโดนีเซียในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการทาํงาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการทาํงาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ้ื่น 

การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงาน การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซีย 

เพ่ือการทาํงาน 

 

30000-1228 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 

 (Malaysian Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 

2. สามารถนาํภาษามาเลเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการใชภ้าษามาเลเซียในชีวติประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียในชีวติประจาํวนั 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอากาศยาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษามาเลเซีย ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วล ีและประโยคภาษามาเลเซีย การสนทนา

ในชีวติประจาํวนั การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษามาเลเซีย 

 

30000-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพ่ือการทํางาน 2-0-2 

 (Malaysian Conversation for Work) 

 วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1228   ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษามาเลเซียสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษามาเลเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการใชภ้าษามาเลเซียในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษามาเลเซียเพ่ือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียเพ่ือการทาํงาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษามาเลเซียเพ่ือการทาํงาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ้ื่น 

การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงาน การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียเพ่ือการทาํงาน 

 

30000-1230 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 

 (Burmese Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมพม่า 

2. สามารถนาํภาษาพม่าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการใชภ้าษาพม่าในชีวติประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมพม่า 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาพม่า 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอากาศยาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมพม่า ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษาพม่า 

ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาพม่า การอ่านและเขียนขอ้ความ 

การสนทนาในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาพม่า 

 

30000-1231 การสนทนาภาษาพม่าเพ่ือการทํางาน 2-0-2 

 (Burmese Conversation for Work) 

 วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1230   ภาษาและวฒันธรรมพม่า 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาพม่าสําหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาพม่าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการใชภ้าษาพม่าในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาพม่าเพ่ือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาพม่าเพ่ือการทาํงาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการสนทนาภาษาพม่าเพ่ือการทาํงาน การถามตอบเก่ียวกับตนเองและผู ้อื่น 

การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงาน การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาพม่าเพ่ือการทาํงาน 

 

30000-1232 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 

 (Khmer Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมเขมร 

2. สามารถนาํภาษาเขมรไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการใชภ้าษาเขมรในชีวติประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมเขมร 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาเขมร 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอากาศยาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมเขมร ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษาเขมร 

ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาเขมร การอ่านและเขียนขอ้ความ 

การสนทนาในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาเขมร 

 

30000-1233 การสนทนาภาษาเขมรเพ่ือการทํางาน 2-0-2 

 (Khmer Conversation for Work) 

 วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1232   ภาษาและวฒันธรรมเขมร 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเขมรสําหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาเขมรไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการใชภ้าษาเขมรในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาเขมรเพ่ือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเขมรเพ่ือการทาํงาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาเขมรเพ่ือการทาํงาน การถามตอบเก่ียวกับตนเองและผูอ้ื่น 

การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงาน การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเขมรเพ่ือการทาํงาน 

 

30000-1234 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 

 (Laotian Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมลาว 

2. สามารถนาํภาษาลาวไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการใชภ้าษาลาวในชีวติประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมลาว 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาลาว 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอากาศยาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมลาว ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษาลาว 

ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาลาว การอ่านและเขียนขอ้ความ 

การสนทนาในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาลาว 

 

30000-1235 การสนทนาภาษาลาวเพ่ือการทํางาน 2-0-2 

 (Laotian Conversation for Work) 

 วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1234   ภาษาและวฒันธรรมลาว 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาลาวสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาลาวไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการใชภ้าษาลาวในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาลาวเพ่ือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาลาวเพ่ือการทาํงาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาลาวเพ่ือการทาํงาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ้ื่น การให้ขอ้มูล

เก่ียวกบัสถานท่ีทาํงาน การสนทนาเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาลาวเพ่ือการทาํงาน 

 

30000-1236 ภาษาและวฒันธรรมฟิลปิปินส์ 2-0-2 

 (Filipino Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 

2. สามารถนาํภาษาฟิลปิิโนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการใชภ้าษาฟิลปิปินส์ในชีวติประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมฟิลปิปินส์ 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอากาศยาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษาฟิลิปิโน ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาฟิลิปิโน การอ่านและเขียน

ขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโน 

 

30000-1237 การสนทนาภาษาฟิลปิิโนเพ่ือการทํางาน 2-0-2 

 (Filipino Conversation for Work) 

 วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1236   ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาฟิลิปิโนสําหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาฟิลิปิโนไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการใชภ้าษาฟิลิปิโนในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพ่ือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโนเพ่ือการทาํงาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพ่ือการทาํงาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ้ื่น 

การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงาน การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโนเพ่ือการทาํงาน 

 

30000-1238 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 

 (Russian Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 

2. สามารถนาํภาษารัสเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการใชภ้าษารัสเซียในชีวติประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษารัสเซีย 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอากาศยาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษารัสเซีย ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษารัสเซีย การอ่านและเขียน

ขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษารัสเซีย 

 

30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพ่ือการทํางาน 2-0-2 

 (Russian Conversation for Work) 

 วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1238   ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษารัสเซียสําหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษารัสเซียไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการใชภ้าษารัสเซียในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษารัสเซียเพ่ือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษารัสเซียเพ่ือการทาํงาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับการสนทนาภาษารัสเซียเพ่ือการทาํงาน การถามตอบเก่ียวกับตนเองและผู ้อื่น 

การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงาน การสนทนาเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ ขั้นตอน

การปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษารัสเซียเพ่ือการทาํงาน 

 

30000-1240 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 

 (German Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจภาษา และวฒันธรรมเยอรมนั 

2. สามารถนาํภาษาเยอรมนัไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการใชภ้าษาเยอรมนัในชีวติประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนลีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนั 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอากาศยาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษาเยอรมนั ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาเยอรมนั การอ่านและเขียน

ขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนั 

 

30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมนัเพ่ือการทํางาน 2-0-2 

 (German Conversation for Work) 

 วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1240   ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาเยอรมนัสําหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาเยอรมนัไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการใชภ้าษาเยอรมนัในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาเยอรมนัเพ่ือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนัเพ่ือการทาํงาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาเยอรมนัเพ่ือการทาํงาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ้ื่น 

การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงาน การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนั 

เพ่ือการทาํงาน 

 

30000-1242 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 2-0-2 

 (French Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 

2. สามารถนาํภาษาฝร่ังเศสไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการใชภ้าษาฝร่ังเศสในชีวติประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศส 
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คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษาฝร่ังเศส ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาฝร่ังเศส การอ่านและเขียน

ขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศส 

 

30000-1243 การสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการทํางาน 2-0-2 

 (French Conversation for Work) 

 วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1242   ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศส 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษาฝร่ังเศสสําหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาฝร่ังเศสไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการใชภ้าษาฝร่ังเศสในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและสถานท่ีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการทาํงาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสนทนาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการทาํงาน การถามตอบเก่ียวกบัตนเองและผูอ้ื่น 

การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีทาํงาน การสนทนาเก่ียวกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศส 

เพ่ือการทาํงาน 

 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

30000-1301 การจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิพลงังานและส่ิงแวดล้อม 2-2-3 

 (Natural Resource, Energy and Environmental Management) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  

2. สามารถคาํนวณ ทดลอง แกปั้ญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกตใ์ชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม และงานอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม นิเวศวทิยา แร่ธาตุ พลงังาน ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ ์

สารเคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน การอนุ รักษ์และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษแ์ละการจดัการพลงังาน 
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2. คาํนวณขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติและพลงังานตามหลกัการและทฤษฎี 

3. ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ปัญหาเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดลอ้มตามกระบวนการ 

ทางวทิยาศาสตร์ 

4. ประยุกตใ์ชค้วามรู้เร่ืองการจดัการทรัพยากรธรรมชาติพลงังานและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและส่ิงแวดล้อม เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดลอ้ม นิเวศวิทยา แร่ธาตุ พลงังาน ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ์ สารเคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบจากการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน การอนุรักษแ์ละการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษแ์ละการจดัการพลงังาน 

และส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

 

30000-1302 การวจิยัเบ้ืองต้น 2-2-3 

 (Introduction to Research) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจขั้นตอนและวธีิการดาํเนินการวจิยัเบ้ืองตน้ 

2. สามารถเขียนโครงร่างการวจิยั วางแผนดาํเนินการวจิยั วเิคราะห์ขอ้มูล สรุปและเขียนรายงานการวจิยั 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการวจิยัและและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติังานวจิยั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัขั้นตอนและวธีิดาํเนินการวจิยัเบ้ืองตน้ 

2. เขียนโครงร่างการวจิยั 

3. วางแผนการดาํเนินการวจิยั 

4. รวบรวม วเิคราะห์ และแปลผลขอ้มูล 

5. สรุปผลการวจิยั 

6. เขียนรายงานการวจิยั 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัขั้นตอนและวิธีการดาํเนินการวิจยัเบ้ืองตน้ เก่ียวกบัความหมายและความสําคญัของการวจิยั 

ประเภทของงานวิจยั การเลือกหวัขอ้ กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของงานวจิยั การกาํหนดสมมติฐาน การเขียน

โครงร่างการวจิยั สถิติการวจิยั การสร้างเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูล การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล 

การสรุปผลการวจิยัและการเขียนรายงานการวจิยั 
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30000-1316  Physics 2-2-3 

(EASA PART 66 MODULE 2. PHYSICS) 

Course Objectives  

1. Be able to understand the fundamentals of Physics in aviation industries.  

2. Be able to explain the energy, Thermodynamics, wave motion and sound.  

3. Be able to apply physic, thermodynamics in their real life or socials.  

4. Be able to apply physic, thermodynamics in their higher education.  

5. Have a good attitude to work neatly, be patience with work, a habit of working carefully and safety. 

Course Competencies  

1. Describe the types of energy, thermodynamics, wave motion and sounds are correct.  

2. Appling the physic, thermodynamics in their proper real life or socials.  

3. Appling the physic, thermodynamics in their proper higher education.  

Course Description  

To study Fundamentals of Aviation Physics should know about Matter, Mechanics that consist of 

statics, kinetics and the dynamics. There is also Thermodynamics about thermometers and temperature 

scales Celsius, Fahrenheit and Kelvin Heat definition, Optics (Light), Wave Motion and Sound whether 

mechanical waves or sinusoidal wave motion and the speed of sound or production of sound. 

 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

30000-1401 คณติศาสตร์และสถิตเิพ่ืองานอาชีพ 3-0-3 

 (Mathematics and Statistics for Careers) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจสถิติพ้ืนฐาน ตรรกศาสตร์ และกาํหนดการเชิงเส้น 

2. สามารถนาํความรู้เก่ียวกบัสถิติพ้ืนฐาน ตรรกศาสตร์ และกาํหนดการเชิงเส้นไปประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ใชค่้ากลาง และการวดัการกระจายตามลกัษณะของขอ้มูล 

2. ใชค่้ามาตรฐานในการเปรียบเทียบขอ้มูล 

3. ประยุกตต์รรกศาสตร์ในการใหเ้หตุผลจากสถานการณ์ท่ีกาํหนด 

4. ประยุกตก์าํหนดการเชิงเส้นในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัสถติิพ้ืนฐาน ตรรกศาสตร์ และกาํหนดการเชิงเส้น 

และการประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 



54 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอากาศยาน 

30000-1402 คณติศาสตร์เพ่ือพฒันาทกัษะการคดิ 3-0-3 

 (Mathematics for Thinking Skills Development) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

2. สามารถนาํความรู้เก่ียวกบัทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

2. ใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

3. ส่ือสารส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และนาํเสนอขอ้มูลในงานอาชีพ 

4. เช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

5. ประยุกตค์วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกบัการฝึกทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบั ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะการใหเ้หตุผล 

ทกัษะในการส่ือสารและส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ ทกัษะในการเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และ

ทกัษะการคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และการประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

30000-1403 สถิตแิละการวางแผนการทดลอง 3-0-3 

 (Statistics and Experimental Design) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เข้าใจสถิติพ้ืนฐาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ ความแปรปรวน การใช้

โปรแกรมสําเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูล และการวางแผนการทดลอง 

2. สามารถนาํความรู้เก่ียวกบัสถิติพ้ืนฐาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวเิคราะห์ความแปรปรวน 

การใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูล และการวางแผนการทดลองไปประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ใชค่้ากลางและการวดัการกระจายตามลกัษณะของขอ้มูล 

2. ประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากร 

3. ทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากร 

4. วเิคราะห์ความแปรปรวนของประชากร 

5. ใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีกาํหนด 

6. ประยุกตก์ารวางแผนการทดลองในงานอาชีพ 
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คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบั สถิติพ้ืนฐาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน 

การวเิคราะห์ความแปรปรวน การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูล และการวางแผนการทดลอง และ

การประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

30000-1404 แคลคูลสั 1 3-0-3 

 (Calculus 1) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เข้าใจความคิดรวบยอดเก่ียวกบัทฤษฏีบททวินามเศษส่วนย่อย ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน

อนุพนัธ์ฟังก์ชนัพีชคณิต อนุพนัธ์ฟังก์ชนัอดิศยั การประยุกต์ของอนุพนัธ์ อินทิกรัลฟังก์ชนัพีชคณิต

อินทิกรัลฟังก์ชนัอดิศยั และอินทิกรัลจาํกดัเขต 

2. สามารถนาํความรู้เร่ืองทฤษฏีบททวนิามเศษส่วนย่อย ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชนั อนุพนัธ์ของ

ฟังก์ชนั อินทิกรัลของฟังก์ชนั และอินทิกรัลจาํกดัเขตไปประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ดาํเนินการเก่ียวกบัการกระจายทวนิาม และเศษส่วนยอ่ย 

2. ดาํเนินการเก่ียวกบัลิมิต และตรวจสอบความต่อเน่ือง และอตัราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชนั 

3. ดาํเนินการเก่ียวกบัอนุพนัธ์ของฟังก์ชนัพีชคณิต และฟังก์ชนัอดิศยั 

4. ดาํเนินการเก่ียวกบัอนุพนัธ์อนัดบัสูง และประยุกตอ์นุพนัธ์ในงานอาชีพ 

5. ดาํเนินการเก่ียวกบัอินทิกรัลฟังก์ชนัพีชคณิตและฟังก์ชนัอดิศยั 

6. ดาํเนินการเก่ียวกบัอินทิกรัลจาํกดัเขต และประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและฝึกทกัษะการคิดคาํนวณและการแก้ปัญหาเก่ียวกบัทฤษฏีบททวินามเศษส่วนย่อย ลิมิตและ 

ความต่อเน่ืองของฟังก์ชนั อนุพนัธ์ฟังก์ชนัพีชคณิตและฟังก์ชนัอดิศยั การประยุกตข์องอนุพนัธ์อินทิกรัลฟังก์ชนั

พีชคณิตและฟังก์ชนัอดิศยั อินทิกรัลจาํกดัเขตและการประยุกต ์และการประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

30000-1405 แคลคูลสั 2 3-0-3 

 (Calculus 2) 

 วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1404   แคลคูลสั 1 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเทคนิคการอินทิเกรตอินทิกรัลไม่ตรงแบบเรขาคณิตวเิคราะห์ในปริภูมิ

สามมิติ ฟังก์ชนัหลายตวัแปร ลิมิต และความต่อเน่ืองของฟังก์ชนัหลายตวัแปร การหาอนุพนัธ์ย่อยและอินทิกรัล

หลายชั้น 
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2. สามารถนาํความรู้เร่ืองเทคนิคอินทิเกรตอินทิกรัลไม่ตรงแบบเรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิสามมิติ 

ฟังก์ชนัหลายตวัแปร ลิมิต และความต่อเน่ืองของฟังก์ชนัหลายตวัแปร การหาอนุพนัธ์ย่อยและอินทิกรัลหลายชั้น

ไปประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ดาํเนินการเก่ียวกบัเทคนิคการอินทิเกรต และอินทิกรัลไม่ตรงแบบ 

2. ดาํเนินการเก่ียวกบัระบบพิกดัฉากในปริภูมิสามมิติ 

3. ดาํเนินการเก่ียวกบัฟังก์ชนัหลายตวัแปร ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชนัหลายตวัแปร 

4. ดาํเนินการเก่ียวกบัอนุพนัธ์ย่อยของฟังก์ชนัหลายตวัแปร และประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

5. ดาํเนินการเก่ียวกบัอินทิกรัลหลายชั้น และประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ และการแก้ปัญหาเก่ียวกับเทคนิคการอินทิเกรทอินทิกรัลไม่ตรง 

แบบเรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชนัหลายตวัแปร ลิมิต และความต่อเน่ืองของฟังก์ชนัหลายตวัแปร 

การหาอนุพนัธ์ย่อย อินทิกรัลหลายชั้น และการประยุกต ์และการประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

30000-1406 แคลคูลสั 3 3-0-3 

 (Calculus 3) 

 วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1405   แคลคูลสั 2 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เข้าใจความคิดรวบยอดเก่ียวกับลาํดบั อนุกรมสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหน่ึง สมการเชิง

อนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบั n และการแปลงลาปลาซ 

2. สามารถนาํความรู้เร่ืองลาํดบั อนุกรมสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหน่ึงสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้น

อนัดบั n และการแปลงลาปลาซไปประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ดาํเนินการเก่ียวกบัลาํดบั 

2. ดาํเนินการเก่ียวกบัอนุกรม 

3. ดาํเนินการเก่ียวกบัสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหน่ึงและอนัดบั n 

4. ดาํเนินการเก่ียวกบัการแปลงลาปลาซ 

5. ประยุกตส์มการเชิงอนุพนัธ์ในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ และการแก้ปัญหาเก่ียวกบัลาํดบั อนุกรม สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้น

อนัดบัหน่ึง สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบั n การแปลงลาปลาซ และการประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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30000-1412  Mathematics 3-0-3 

(EASA PART 66 MODULE 1. MATHEMATICS) 

Course Objectives  

1. Be able to understand Mathematics in such as the contents of Arithmetical terms and signs, 

Algebra and Geometry  

2. Be able to describe the formular or equation of Mathematics, Algebra and Geometry  

3. Be able to calculate the Mathematics, Algebra and Geometry  

4. Have a good attitude to work neatly, be patience with work, a habit of working carefully and safety. 

Course Competencies  

1. Describe the equation of Mathematics, Algebra and Geometry are correct.  

2. Calculate the Mathematics, Algebra and Geometry are correct.  

3. Appling the formular or equation of Mathematics, Algebra and Geometry are correct.  

Course Description  

To study Arithmetic that should know about Arithmetical terms and signs, ratio and proportion 

and can calculate in averages and percentages. There is also Algebra that is evaluating simple algebraic 

expressions, Linear equations and their solutions. And the last one is Geometry that consist of Simple 

geometrical constructions and simple trigonometry. 

 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

30000-1501 ชีวติกบัสังคมไทย 3-0-3 

 (Life and Thai Society) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัสังคม ศิลปวฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย 

2. สามารถวเิคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทย 

3. ตระหนกัและเห็นคุณค่าของศิลปวฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสังคม วฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย หลกัธรรมาภิบาล หลกัธรรมในการพฒันางาน 

พัฒ นาคน และสั งคม สั น ติว ัฒ น ธรรม ความเป็ น พลเมื องดี  เศ รษ ฐกิจพอเพี ยง ปั ญ หาการทุ จริ ต และ 

ความร่วมมือกบัประเทศต่าง ๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และส่ิงแวดลอ้ม 

2. วเิคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทยกบัสังคมโลก 

3. ประยุกต์ใช้ความรู้เก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรม ศาสนธรรม วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย

เศรษฐกิจพอเพียง ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจริต ปัญหาสังคม การดาํเนินชีวติตามบทบาทหนา้ท่ีการเป็น

พลเมืองดี 
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คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกบัสังคม การจดัระเบียบทางสังคม ศิลปวฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย หลกัธรรมาภิบาล 

หลกัธรรมเพ่ือพฒันาคน พฒันางานและสังคม สันติวฒันธรรม ความเป็นพลเมืองดี เศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาการทุจริต 

ความร่วมกับประเทศต่าง ๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และส่ิงแวดล้อมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทย และสังคมโลก 

 

30000-1502 ศาสตร์พระราชา 3-0-3 

 (The King’s Philosophy) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวธีิการของศาสตร์พระราชา 

2. ประยุกตใ์ชศ้าสตร์พระราชาในชีวติประจาํวนัและการประกอบอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความสําคญัของสถาบนัพระมหากษตัริย ์

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวธีิการของศาสตร์พระราชา 

2. ใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวติ 

3. ประยุกตใ์ชศ้าสตร์พระราชาในชีวติประจาํวนัและการประกอบอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วธีิการของศาสตร์พระราชา การประยุกตศ์าสตร์พระราชา

ในการดาํเนินชีวติ หลกัการทรงงานและพระบรมราโชบาย/พระราชปณิธาน ตามรอยดา้นการศึกษาของพระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยู่หวั 

 

30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 

 (Thai Politics and Administration) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจวิวฒันาการการเมืองการปกครองของไทย สภาพปัญหาทางการเมือง ปัญหาการทุจริต แนวทาง 

การแกไ้ขและการพฒันาประเทศ ตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

2. สามารถปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ์

ทรงเป็นประมุข ภายใตห้ลกัสุจริตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง การแก้ไขปัญหาทางการเมือง 

ปัญหาการทุจริต และการพฒันาประเทศ ตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น

ประมุข 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัววิฒันาการการเมืองการปกครองไทย สภาพปัญหาทางการเมือง ปัญหาการทุจริต 

แนวทางการแกไ้ขและการพฒันาประเทศตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
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2. มีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง การแกไ้ขปัญหาทางการเมือง ปัญหาการทุจริต และการพฒันาประเทศ

ตามสิทธิ บทบาทหนา้ท่ีอย่างสร้างสรรคต์ามแบบอย่างของพลเมืองท่ีดี ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตาม

หลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

3. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

ภายใตห้ลกัสุจริต และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกบัววิฒันาการการเมืองการปกครองไทยสมยัสุโขทยั อยุธยา ธนบุรีและรัตนโกสินทร์ถึงการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 การเมืองการปกครองไทยหลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

ถึงปัจจุบนั วกิฤตทางการเมืองและสังคม พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบนั การบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายการบริหารประเทศ

ของรัฐบาล พรรคการเมือง การเลือกตั้ง องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ แผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีภายใตห้ลกัสุจริต ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง วกิฤตเศรษฐกิจและปัญหาการทุจริต 

 

30000-1504  Aviation Legislation 3-0-3 

(EASA PART 66 MODULE 10. AVIATION LEGISLATION) 

Course Objectives  

1. Be able to know the Regulatory Framework, Certifying Staff - Maintenance, AMO, 

Certification of aircraft, parts and appliance, Continuing airworthiness, National Requirement such as 

Civil Aviation Authority of Thailand Requirements and International Requirements, Airworthiness 

Directives and Continuing airworthiness, Minimum equipment requirements. 

2. Be able to understand the Regulatory Framework, Certifying Staff - Maintenance, AMO, 

Certification of aircraft, parts and appliance, Continuing airworthiness, National Requirement such as 

Civil Aviation Authority of Thailand Requirements and International Requirements, Airworthiness 

Directives and Continuing airworthiness, Minimum equipment requirements. 

3. Be able to explain the Regulatory Framework, Certifying Staff - Maintenance, AMO, 

Certification of aircraft, parts and appliance, Continuing airworthiness, National Requirement such as 

Civil Aviation Authority of Thailand Requirements and International Requirements, Airworthiness 

Directives and Continuing airworthiness, Minimum equipment requirements. 

4. Be able to apply the Regulatory Framework, Certifying Staff - Maintenance, AMO, 

Certification of aircraft, parts and appliance, Continuing airworthiness, National Requirement such as 

Civil Aviation Authority of Thailand Requirements and International Requirements, Airworthiness 

Directives and Continuing airworthiness, Minimum equipment requirements knowledge in higher 

education. 

5. Have a good attitude to work neatly, be patience with work, a habit of working carefully and safety. 
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Course Competencies  

1. Be able to describe the Regulatory Framework, Certifying Staff - Maintenance, AMO, 

Certification of aircraft, parts and appliance, Continuing airworthiness, National Requirement such as 

Civil Aviation Authority of Thailand Requirements and International Requirements, Airworthiness 

Directives and Continuing airworthiness, Minimum equipment requirements. 

2. Be able to apply their knowledge of the Regulatory Framework, Certifying Staff - Maintenance, 

AMO, Certification of aircraft, parts and appliance, Continuing airworthiness, National Requirement such as 

Civil Aviation Authority of Thailand Requirements and International Requirements, Airworthiness 

Directives and Continuing airworthiness, Minimum equipment requirements. 

Course Description  

To study about Regulatory Framework of Role the International Civil Aviation Organization; 

Role of the European Commission; Role of EASA; Role of the Member States and National Aviation 

Authorities relationship between the various Annexes (Parts) such as Part-21, Part M, Part-145, Part-66, 

Part-147, Certifying Staff – Maintenance in Detailed understanding of Part-66, Approved Maintenance 

Organizations if applicable, Air operation, Certification (AOC) of aircraft, Certificate of Airworthiness, 

Certificate of Registration; Noise Certificate, Weight Schedule; Radio Station License and Approval, 

Continuing airworthiness in Detailed understanding of Part-21 provisions related to continuing 

airworthiness, Applicable National Requirements such as Civil Aviation Authority of Thailand 

Requirements and International Requirements  that consist of Maintenance Programs, Maintenance checks 

and inspections; Airworthiness Directives and Continuing airworthiness; Minimum equipment 

requirements such as test flight for B1 LAE, ETOPS, maintenance and dispatch requirements; All 

Weather Operations. 

 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

30000-1601 การพฒันาสุขภาพ 2-0-2 

 (Health Improvement) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเทคนิควธีิและทกัษะการพฒันาสุขภาพในการดาํรงชีวติ 

2. สามารถปฏิบติังานภายใตส้ถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงและจดัการกบัปัญหา/ขอ้ขดัแยง้โดยสันติวธีิ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลกัการดาํเนินชีวิตตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และเหมาะสมกบัการปฏิบติังานในอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัเทคนิควธีิและทกัษะการพฒันาสุขภาพในการดาํรงชีวติ 
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2. วเิคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีมีผลกระทบกบัสุขภาพของตนเอง 

3. พฒันาสมรรถภาพทางกายใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 

4. ปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 

5. แกปั้ญหา/ขอ้ขดัแยง้โดยสันติวธีิ 

6. ใชก้ระบวนการคิด วเิคราะห์และไตร่ตรองอย่างเป็นระบบในการทาํงาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกบัเทคนิควธีิและทกัษะการพฒันาสุขภาพ ส่ิงคุกคามสุขอนามยัในการดาํรงชีวติและการทาํงาน 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงาน สารเสพติด โภชนาการกบัการเกิดกลุ่มโรค NCD ปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 

ภยัคุกคามรูปแบบใหม่ สิทธิและระบบการบริการสุขภาพ สุขภาพผูบ้ริโภค ทกัษะการแกปั้ญหา/ขอ้ขดัแยง้อย่างสันติวธีิ 

กระบวนการคิด วเิคราะห์ และไตร่ตรองอย่างเป็นระบบ 

 

30000-1602 การคดิอย่างเป็นระบบ 2-0-2 

 (Systematic Thinking) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพ้ืนฐานในการคิดอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถคิดอย่างเป็นระบบในการจดัลาํดบังาน การตดัสินใจ การจดัการกบัความเส่ียงและการแกปั้ญหา 

3. มีเจตคติ และกิจนิสัยท่ีดีในการดาํเนินชีวติ และประกอบอาชีพดว้ยความรอบคอบ และมีเหตุผล 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพ้ืนฐานในการคิดอย่างเป็นระบบ 

2. ประเมินสถานการณ์และวเิคราะห์ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ 

3. วเิคราะห์การตดัสินใจและผลท่ีตามมา 

4. ประยุกตใ์ชเ้ทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบในการแกปั้ญหา 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพ้ืนฐานในการคิดอย่างเป็นระบบ ประเภทและวตัถุประสงค ์

ของคาํถามท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนและแนวคิดของกระบวนการประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์ 

การตัดสินใจปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม การะบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

กระบวนการสืบคน้ กระบวนการมีส่วนร่วม และการตั้งคาํถาม 

 

30000-1603 สุขภาวะกายและจติ 2-0-2 

 (Healthy Body and Mind) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนนัทนาการท่ีส่งเสริมสุขภาวะกายและจิต 

2. สามารถใชกิ้จกรรมทางพลศึกษา สุขศึกษาและนนัทนาการเพ่ือพฒันาทกัษะชีวติและสุขภาพของตนเอง 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลกัการดาํเนินชีวติตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนนัทนาการท่ีส่งเสริมสุขภาวะกายและจิต 

2. เลือกกิจกรรมพฒันาทกัษะชีวติและสุขภาพเหมาะสมกบัตนเอง 

3. พฒันาสมรรถภาพทางกายใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 

4. ปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 

5. เป็นผูน้าํและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพท่ีสัมพนัธ์กบัชุมชน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนนัทนาการ การเลือกกิจกรรมพฒันาทกัษะชีวิต

และสุขภาพ การจดักิจกรรมเสริมสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัครอบครัว เพ่ือนและสังคม ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ 

กระบวนการเรียนรู้เร่ืองเพศ สารเสพติด อุบติัภยั โภชนาการกบัการเกิดกลุ่มโรค NCD สุขภาพผูบ้ริโภค การปฏิบติัการ

ช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน และการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพท่ีสัมพนัธ์กบัชุมชน 

 

30000-1604 คุณภาพชีวติเพ่ือการทํางาน 2-0-2 

 (Quality of Life at Work) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยั สุขอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน และความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

2. สามารถจดัการปัญหาโดยสันติวธีิและทาํงานร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมีความสุข 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลกัการดาํเนินชีวติสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัปัจจยั สุขอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน 

2. วเิคราะห์ความตอ้งการของตนเองเพ่ือวางเป้าหมายชีวติ 

3. มีทกัษะการเป็นผูน้าํ 

4. จดัการกบัปัญหา/ขอ้ขดัแยง้โดยสันติวธีิ 

5. วางแผนดาํเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะสอดคล้องตามหลกัของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยั สุขอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั แรงจูงใจ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน ความแตกต่างระหวา่งบุคคล การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ความรับผิดชอบ ความกา้วหน้า

ในหนา้ท่ีการงานตามลกัษณะของงาน ทกัษะการเป็นผูน้าํ การจดัการกบัปัญหา/ขอ้ขดัแยง้โดยสันติวิธี การอยู่ร่วมกนั

ในสังคมอย่างมีความสุข การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเส่ียงต่อความรุนแรงและส่ิงเสพติด 
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30000-1605 มนุษยสัมพนัธ์ในการทํางาน 2-0-2 

 (Human Relations at Work) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจความสําคญัและหลกัมนุษยสัมพนัธ์และธรรมชาติของมนุษย ์

2. สามารถพฒันาตนเองและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวทิยาและหลกัธรรม 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพฒันาตนและชุมชน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัมนุษยสัมพนัธ์และการประยุกตใ์ชใ้นการทาํงาน 

2. วเิคราะห์บทบาทและสถานภาพของมนุษยใ์นสังคม 

3. เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและชุมชน 

4. นาํกระบวนการทางจิตวทิยาและหลกัธรรมมาใชใ้นการดาํเนินชีวติและการประกอบอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมายและความสาํคญัของมนุษยสัมพนัธ์ ธรรมชาติของมนุษย ์กระบวนการ

ทางจิตวิทยาเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพฒันาตนเพ่ือความก้าวหน้าในชีวิตและ 

การทาํงาน การนาํหลกัธรรมมาใชใ้นการดาํเนินชีวติและการประกอบอาชีพ 

 

30000-1607 จติวทิยาสังคมว่าด้วยคนพกิาร 2-0-2 

 (Social Phychology of Disability) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจสาเหตุ ประเภทและสถานการณ์ความพิการในประเทศไทย 

2. สามารถปกป้องรักษาสิทธิของคนพิการอนัเป็นจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีต่อคนพิการ และตระหนกัถึงสิทธิความเท่าเทียมของมนุษย ์

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสาเหตุของและการจดัประเภทของความพิการในประเทศไทย 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัการปกป้องรักษาสิทธิของคนพิการ 

3. แสดงความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการใหค้าํปรึกษา การประเมินและกิจกรรมบาํบดัสําหรับคนพิการ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกบัสาเหตุและประเภทของความพิการ สถานการณ์ความพิการในประเทศไทย ปัญหาสุขภาพจิต

และโรคทางจิตเวช สังคมวทิยาของคนพิการ กระบวนการทางจิตใจเม่ือเกิดความสูญเสียในคนพิการ การปกป้องรักษาสิทธิ

ของคนพิการ พระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง เทคนิคการใหค้าํปรึกษา การประเมินและกิจกรรมบาํบดัสําหรับคนพิการ 
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30000-1608 การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ 0-2-1 

 (Exercises for Health) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและการใชกิ้จกรรมทางพลศึกษาในการส่งเสริมความสมบูรณ์ทางกาย 

2. สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอ้ื่นดว้ยกิจกรรมทางพลศึกษา 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและการใชกิ้จกรรมทางพลศึกษาในการส่งเสริมความสมบูรณ์ทางกาย 

2. จดักิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามลกัษณะงานไดอ้ย่างปลอดภยั 

3. จดัทาํโครงการออกกาํลงักายเพ่ือพฒันาสุขภาพ 

4. วางแผนแกปั้ญหาดา้นสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการและกิจกรรมทางพลศึกษา การเล่นกีฬาเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ การจดัทาํ

โครงการออกกาํลงักายเพ่ือพฒันาสุขภาพ การวางแผนแก้ปัญหาดา้นสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง 

และผูอ้ื่น ความปลอดภยัในการเล่นกีฬาและการออกกาํลงักาย การส่งเสริมบุคลิกภาพ มนุษยสัมพนัธ์ ภาวะผูน้าํ 

และการมีนํ้าใจนกักีฬา 

 

30000-1609 ลลีาศเพ่ือพฒันาสุขภาพและบุคลกิภาพ 0-2-1 

 (Social Dance for Health and Personality Development) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัปฏิบติัการลีลาศเบ้ืองตน้ 

2. สามารถเตน้ลีลาศเพ่ือเขา้สังคมและนนัทนาการ 

3. มีบุคลิกภาพท่ีดีและมีมารยาทในการเขา้สังคม 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการลีลาศเบ้ืองตน้ 

2. เตน้ลีลาศไดอ้ย่างมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

3. เตรียมความพร้อมทางดา้นบุคลิกภาพและมารยาทในการเขา้สังคม 

4. เป็นผูน้าํและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมทางสังคม 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัประวติัและความรู้พ้ืนฐานของกิจกรรมลีลาศ การลีลาศเพ่ือเขา้สังคม การลีลาศ

เพ่ือนนัทนาการ มารยาทในการเขา้สังคม มนุษยสัมพนัธ์ และการปรับปรุงบุคลิกภาพ 
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30000-1610 นันทนาการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ 0-2-1 

 (Recreation for Life Quality Development) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการนาํกิจกรรมนนัทนาการไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวติ 

2. สามารถใชกิ้จกรรมนนัทนาการเพ่ือพฒันาสุขภาวะตามลกัษณะงานอาชีพ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการพฒันาตนเองตามหลกันนัทนาการ 

2. ใชกิ้จกรรมนนัทนาการท่ีเหมาะสมในการพฒันาตนเองและสังคม 

3. ปฏิบติัการฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 

4. มีทกัษะในการส่ือสาร 

5. วางแผนดาํเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะสอดคล้องตามหลกัของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความสําคญั ขอบข่าย ประโยชน์ ประเภท และรูปแบบของกิจกรรมนนัทนาการ 

หลกัการเลือกกิจกรรมนนัทนาการในชีวิตประจาํวนัให้สอดคลอ้งกบัสุขลกัษณะและปลอดภยั เหมาะสมกบัตนและสังคม 

ปฏิบติัการฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐานและทกัษะในการส่ือสาร การวางแผนดาํเนินชีวติตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

30000-1611  Human Factors                       3-0-3 

(EASA PART 66 MODULE 9A. HUMAN FACTORS) 

Course Objectives 

1. Be able to know the human factors, Human Performance and Limitations, Social Psychology, 

Factors Affecting Performance, Physical Environment, Tasks, Communication, Human Error and Hazards 

in the Workplace.  

2. Be able to understand the human factors, Human Performance and Limitations, Social 

Psychology, Factors Affecting Performance, Physical Environment, Tasks, Communication, Human Error 

and Hazards in the Workplace. 

3. Be able to explain the human factors, Human Performance and Limitations, Social Psychology, 

Factors Affecting Performance, Physical Environment, Tasks, Communication, Human Error and Hazards 

in the Workplace. 

4. Have a good attitude to work neatly, be patience with work, a habit of working carefully and safety. 
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Course Competencies 

1. Be able to describe the human factors, Human Performance and Limitations, Social Psychology, 

Factors Affecting Performance, Physical Environment, Tasks, Communication, Human Error and Hazards 

in the Workplace. 

2.  Be able to apply their knowledge of human factors, Human Performance and Limitations, 

Social Psychology, Factors Affecting Performance, Physical Environment, Tasks, Communication, 

Human Error and Hazards in the Workplace in higher education. 

Course Description 

 To study about the general of human factors into incidents attributable to human factors/human error, 

‘Murphy's’ law. Human performance and limitations such as vision, hearing, information processing, attention 

and perception, memory, claustrophobia and physical access. Social psychology about responsibility individual 

and group, motivation and de-motivation, peer pressure, ‘Culture’ issues, team working, management, 

supervision and leadership. Factors affecting performance about fitness/health: stress, domestic and work related, 

time pressure and deadlines, Workload: overload and underload. Sleep and fatigue, shiftwork, alcohol, 

medication, drug abuse. Physical environment about noise and fumes, illumination, climate and temperature, 

motion and vibration, working environment. Tasks as physical work, repetitive tasks, visual inspection, complex 

systems.  Communication within and between teams, work logging and recording, keeping up to date, currency, 

dissemination of information. Human error about error models and theories, types of error in maintenance tasks, 

implications of errors (i.e. accidents), avoiding and managing errors. Hazards in the workplace by recognising 

and avoiding hazards, dealing with emergencies. 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน 
 

กลุ่มการจดัการอาชีพ 

30126-1006 Aircraft Maintenance Procedures 2-0-2 
 

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 

30126-1007  Digital Techniques/Electronic Instrument Systems 1                          3-0-3 

30126-1008      Digital Techniques/Electronic Instrument Systems 2 1-2-2 
 

กลุ่มพ้ืนฐานวชิาชีพ 

 30126-1009  Electrical Fundamentals 1 1-2-2 

 30126-1010 Electrical Fundamentals 2  1-2-2 

30126-1011   Electronic Fundamental 3-0-3 

30126-1012   Material and Hardware 1 3-0-3 

30126-1013   Material and Hardware 2 3-0-3 
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กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 

30126-1006  Aircraft Maintenance Procedures                     2-0-2 

(EASA PART 66 MODULE 7A. MAINTENANCE PRACTICES) 

Course Objectives 

1. Be able to know the Maintenance planning; Modification procedures; Stores procedures; 

Certification/release procedures; Interface with aircraft operation; Maintenance Inspection/Quality 

Control/Quality Assurance; Additional maintenance procedures; Control of life limited components. 

2. Be able to understand the Maintenance planning; Modification procedures; Stores procedures; 

Certification/release procedures; Interface with aircraft operation; Maintenance Inspection/Quality 

Control/Quality Assurance; Additional maintenance procedures; Control of life limited components. 

3. Be able to explain the Maintenance planning; Modification procedures; Stores procedures; 

Certification/release procedures; Interface with aircraft operation; Maintenance Inspection/Quality 

Control/Quality Assurance; Additional maintenance procedures; Control of life limited components. 

4. Be able to apply their knowledge for the Maintenance planning; Modification procedures; 

Stores procedures; Certification/release procedures; Interface with aircraft operation; Maintenance 

Inspection/Quality Control/Quality Assurance; Additional maintenance procedures; Control of life limited 

components in the workshop practice. 

5. Have a good attitude to work neatly, be patience with work, a habit of working carefully and safety. 

Course Competencies 

1. Be able to describe the Maintenance planning; Modification procedures; Stores procedures; 

Certification/release procedures; Interface with aircraft operation; Maintenance Inspection/Quality 

Control/Quality Assurance; Additional maintenance procedures; Control of life limited components.   

2. Be able to apply their knowledge for the Maintenance planning; Modification procedures; 

Stores procedures; Certification/release procedures; Interface with aircraft operation; Maintenance 

Inspection/Quality Control/Quality Assurance; Additional maintenance procedures; Control of life limited 

components in the workshop practice. 

3. Be able to apply their knowledge of Maintenance planning; Modification procedures; Stores 

procedures; Certification/release procedures; Interface with aircraft operation; Maintenance Inspection/Quality 

Control/Quality Assurance; Additional maintenance procedures; Control of life limited components  

in higher education. 
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Course Description 

 To study about Maintenance planning, The check cycle, Maintenance checks, Modification 

procedures, Bogus parts, Stores procedures, Classification of parts, Certification and release procedures, 

Authorizations, Duplicate inspections, Interface with aircraft operation, Maintenance inspection/quality 

control/quality assurance, Part 145 - approval of Maintenance Organizations, Additional maintenance 

procedures, Maintenance philosophy, Control of life limited components.  

 

30126-1007 Digital Techniques/Electronic Instrument Systems 1               3-0-3 

(EASA PART 66 MODULE 5. DIGITAL TECHNIQUES/ELECTRONIC INSTRUMENT SYSTEMS) 

Course Objectives 

1. To provide knowledge concerned about Numbering Systems, Data conversion, Logic Circuits 

and Theory application. 

2. To provide the application concepts while performing the Fiber optics devices, and Computer 

Structure with safety awareness. 

3. To provide attitudes, and Habit desirable while performing the Electro Static Sensitive 

Devices in an Electromagnetic Environment tasks. 

4. To provide the Safety awareness in Safety Management Control tasks. 

Course Competencies 

1. Could be able to perform testing the Logic Circuits and Theory application correctly. 

2. Could be able to demonstrate wiring the Fiber optics devices circuits correctly. 

3. Could be able to describe the Fundamental of each particular Numbering, Data conversion, 

and Logic  Circuit devices correctly 

4. Could be able to perform checking Electro Static Sensitive Devices with the safety mildness. 

Course Description 

 To study in the concept of Electronic Instrument Systems, Numbering Systems, Data Conversion, 

Data Buses, Logic Circuits that is Identification of common logic gate symbols, tables and equivalent 

circuits, Basic Computer Structure. Fiber optics, Electronics Displays, Electrostatic Sensitive Device, 

Software’s Management Control and Electromagnetic Environment. 
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30126-1008 Digital Techniques/Electronic Instrument Systems 2               1-2-2 

Course Objectives 

1. To provide knowledge concerned about the general arrangement of typical electronic/digital 

aircraft systems with Built in test equipment. 

2. To provide the application concepts while perform checking the glass cockpit devices, with 

safety awareness. 

3. To provide attitudes, and Habit desirable while performing the Electronic Instrument System tasks. 

4. To provide the Safety awareness in checking the Electronic Instrument System tasks. 

Course Competencies 

1. Could be able to perform testing the System operation of typical electronic/digital aircraft 

systems correctly.  

2. Could be able to demonstrate the System operation of Glass cockpit correctly. 

3. Could be able to describe the Fundamental of each particular Instrument Glass cockpit correctly 

4. Could be able to identify checking the Electronic Instrument System with the safety mildness. 

Course Description 

 To study and practical in the concept of, Typical Electronic/Digital Aircraft Systems for example 

of ACARS-ARINC Communication and Addressing and Reporting System, EFIS-Electronic Flight 

Instrument Systems ECAM-Electronic Centralized Aircraft Monitoring, FBW-Fly by Wire, FMS-Flight 

Management System, GPS-Global Positioning System, TCAS-Traffic Alert Collision Avoidance System 

and other systems.  

 

30126-1009  Electrical Fundamentals 1                         1-2-2 

(EASA PART 66 MODULE 3. ELECTRICAL FUNDAMENTALS) 

Course Objectives 

  1. Be able to apply the Electrical Theory to the assignment tasks  

  2. To provide the Electrical Knowledge, Electrical terminology, Electrical Symbols, and safety 

precautions, and including with Safety awareness 

  3. To provide the Knowledge concepts of Capacitance and theory concerned. 

  4. To provide the Knowledge concepts of DC Motor/Generator Theory 

  5. To provide the Attitudes, and Habit Desirable while operating in the electrical tasks, the 

trouble shooting with safety awareness. 

  6. Have a good attitude to work neatly, be patience with work, a habit of working carefully and safety. 
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Course Competency 

1. Could be able to demonstrate the electrical measuring equipment correctly. 

2. Could be able to solve in the complex Electrical equations, and describe the electrical 

Terminology correctly. 

3. Could be able to categories the Electrical types, and demonstrate the DC circuit correctly 

4. Could be able to perform aircraft electrical equipment’s, repairing, testing with the safety 

awareness. 

5. The student could be able to describe the properties of an Inductive, and Capacitive Reactance. 

6. The student could be able to perform functional test of aircraft DC Motor/Generator correctly 

Course Description 

  To study and practical about Electron theory, Static Electricity and Conduction, Electrical 

Terminology, Generation of Electricity, DC Sources of Electricity, DC Circuits, Resistance/Resistor that 

consist of Resistance and affecting factors and Positive and negative temperature coefficient conductance, 

Power, Capacitance/Capacitor and DC Motor/Generator Theory.  

 

30126-1010  Electrical Fundamentals 2                          1-2-2 

(EASA PART 66 MODULE 3. ELECTRICAL FUNDAMENTALS) 

Course Objectives 

1. To provide the Knowledge concepts of Magnetism properties and AC theory concerned. 

2. To provide the Knowledge concepts of Resistive (R), Capacitive (C)  and Inductive (L) Circuits, 

and Theory concerned. 

3. To provide the Knowledge concepts of Inductive reactance in an AC. Circuits, and 

combination of RLC Circuits of Both Series, and Parallel Circuit.  

4. To provide the concept of AC. Motors construction, Principal operation, and Types of AC. 

Motors. 

5. To provide the Control and Power circuits of each types of an AC. Motor Control Systems. 

6. To provide the Attitudes, and Habit Desirable while operating in the AC. Motor Control 

Systems, tasks and the trouble shooting with safety awareness. 

7. Have a good attitude to work neatly, be patience with work, a habit of working carefully and safety. 

Course Competencies 

1. The student could be able to perform wiring RLC circuits, and checking the circuit by 

measuring device correctly. 
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2. The student could be able to perform functional test of aircraft DC Motor/Generator correctly 

3. The student could be able to perform wiring, checking the circuit Diagrams of motor control 

systems correctly. 

4. The student could be able to perform testing of each types of Motor control systems correctly. 

5. The student could be able to demonstrate the staring procedures of any types of AC. Motors 

correctly. 

Course Description 

 To study and practical about Magnetism, Inductance/Inductor, AC Theory, Resistive (R), Capacitive 

( C)  and Inductive ( L)  Circuits, Transformers, Filters, AC Generators, AC Motors that consist of Construction, 

principles of operation and characteristics of AC. synchronous and induction motors both single and 

polyphase and Methods of speed control and direction of rotation. 

 

30126-1011  Electronic Fundamental                              3-0-3 

(EASA PART 66 MODULE 4. ELECTRONIC FUNDAMENTALS) 

Course Objectives 

1. To provide knowledge about Semiconductors Devices and Theory application. 

2. To provide the application concepts while performing the Semiconductor devices with safety 

awareness. 

3. To provide attitudes, and Habit desirable while performing the electronic circuits in an 

Avionics tasks. 

4. To provide the Safety awareness in avionics tasks. 

5. Have a good attitude to work neatly, be patience with work, a habit of working carefully and safety. 

Course Competencies 

1. Could be able to perform Electronics tested equipment’s correctly. 

2. Could be able to demonstrate testing the semiconductors devices circuits correctly. 

3. Could be able to describe the Principal operation of each particular semiconductors devices correctly 

4. Could be able to perform repairing electronics’ equipment with the safety mildness. 

Course Description 

 To study about Semiconductors that is Diode symbols, Transistors, Integrated Circuits. There is 

also Printed Circuit Boards, Servomechanisms should be Understanding of the following terms consist of 

Open and closed loop systems, feedback, follow up, analogue transducers. 
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30126-1012 Material and Hardware 1                  3-0-3 

(EASA PART 66 MODULE 6. MATERIALS AND HARDWARE) 

Course Objectives 

1. Be able to understand the aircraft materials and corrosion effect on aircraft structure. 

2. Be able to explain the characteristics, properties and identification of common alloy steels, 

ferrous-non-ferrous used in aircraft and corrosion effect on aircraft structure.  

3. Be able to apply knowledge about aircraft materials and corrosion effect in practice. 

4. Be able to apply aircraft materials knowledge and corrosion effect knowledge in higher 

education. 

5. Have a good attitude to work neatly, be patience with work, a habit of working carefully and safety. 

Course Competencies 

1. Be able to describe the aircraft materials characteristics, properties identification of common 

alloy steels, ferrous-non-ferrous used and corrosion effect in aircraft.  

2. Be able to apply knowledge for aircraft materials and corrosion effect in practical  

3. Be able to apply knowledge of aircraft materials and corrosion effect in higher education. 

Course Description 

 To study about aircraft materials as ferrous and non-ferrous characteristics, properties and 

identification of common alloy steels used in aircraft. Aircraft materials such as composite and non-

metallic, fabric covering, characteristics, properties and types of fabrics used in aeroplanes, Inspection 

methods for fabric, detection of defects or deterioration in composite and nonmetallic material including 

repair of composite and non-metallic material. Corrosion: Chemical fundamentals, Formation by galvanic 

action process, microbiological and stress. Types of corrosion and identification, Causes of corrosion, 

Material types, susceptibility to corrosion.  

 

30126-1013 Material and Hardware 2                  3-0-3 

(EASA PART 66 MODULE 6. MATERIALS AND HARDWARE) 

Course Objectives 

1. Be able to understand the Fasteners both thread and rivet fasteners, locking device, aircraft 

pipes, Springs, Bearings, Transmissions, Control Cables, Electrical Cables and Connectors. 

2. Be able to explain the fasteners, locking device, aircraft pipes, Springs, Bearings, Transmissions, 

Control Cables, Electrical Cables and Connectors. 

3. Be able to apply knowledge in aircraft the locking device, aircraft pipes, Springs, Bearings, 

Transmissions, Control Cables, Electrical Cables and Connectors. 
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4. Be able to apply knowledge of the locking device, aircraft pipes, Springs, Bearings, Transmissions, 

Control Cables, Electrical Cables and Connectors in higher education. 

5. Have a good attitude to work neatly, be patience with work, a habit of working carefully and safety. 

Course Competencies 

1. Be able to describe the fasteners, locking device, aircraft pipes, Springs, Bearings, Transmissions, 

Control Cables, Electrical Cables and Connectors. 

2. Be able to apply knowledge for the fasteners, locking device, aircraft pipes, Springs, Bearings, 

Transmissions, Control Cables, Electrical Cables and Connectors in practical  

3. Be able to apply their knowledge of aircraft rivet, pipe, corrosion and aircraft locking device in 

higher education. 

Course Description 

 To study about Fasteners in both thread fasteners and rivet fasteners as solid and blind rivet in 

specifications and identification. What is a screw thread, Bolts, studs and screws, Locking devices and 

Springs, Bearings, Transmissions, Control Cables, Types of cables, End fittings, Turnbuckles and 

Compensation devices as tension regulation, Pulleys and cable system components, Bowden cables and 

Aircraft flexible control systems. There is also Hose, Pipes and Unions use to carry pneumatic or fluid or 

both, Identification of types of rigid and flexible pipes and their connectors used in aircraft including 

Electrical Cables and Connectors.  
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 

 

30126-2009 Maintenance and Practice 1  3-0-3 

30126-2010 Maintenance and Practice 2  2-2-3 

30126-2011 Maintenance and Practice 3                                                                           3-0-3 

 30126-2012 Maintenance and Practice 4                                                                            2-2-3 

30126-2013 Maintenance and Practice 5  2-3-3 

30126-2014 Maintenance and Practice 6  2-2-3 

30126-2015 Maintenance and Practice 7  1-3-2 

30126-2016 Maintenance and Practice 8  2-2-3 

30126-2017 Maintenance and Practice 9  2-2-3 

30126-2018 Basic Aerodynamics 3-0-3 

30126-2019 Propeller 1-2-2 
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กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
 

30126-2009  Maintenance and Practice 1                  3-0-3 

(EASA PART 66 MODULE 7A. MAINTENANCE PRACTICES) 

Course Objectives 

1. Be able to understand the Safety Precautions, Aircraft and Workshop Practices, Fit and Clearance. 

2. Be able to explain the Safety Precautions, Aircraft and Workshop Practices, Fit and Clearance. 

3. Be able to apply knowledge for Aircraft and Workshop Practices, Fit and Clearance. 

4. Have a good attitude to work neatly, be patience with work, a habit of working carefully and safety. 

Course Competencies 

1. Be able to describe the Safety Precautions, Aircraft and Workshop Practices, Fit and Clearance. 

2. Be able to apply their knowledge the Safety Precautions, Aircraft and Workshop Practices,                    

Fit and Clearance. 

Course Description 

To study about Safety Precautions, Safety working practices when working with electrical, gases, 

oxygen, oil and chemical on Aircraft and Workshop including Fit and Clearance by learn to safety about 

use and care of tools, workshop tools and materials that is dimensions, allowances and tolerances, standards 

of workmanship, Calibration of tools and equipment, calibration standard.  

 

30126-2010  Maintenance and Practice 2                  2-2-3 

(EASA PART 66 MODULE 7A. MAINTENANCE PRACTICES) 

Course Objectives 

1. Be able to understand the tool use on aircraft, aircraft engine and components as common hand 

tools, common power tools, precision and measuring tools, lubrication equipment.  

2. Be able to explain tools, common power tools, precision and measuring tools, lubrication 

equipment.    

3. Be able to apply their knowledge in the tool use on aircraft, aircraft engine and components as 

common hand tools, common power tools, precision and measuring tools, lubrication equipment.    

4. Be able to apply knowledge the tool use on aircraft, aircraft engine and components as common 

hand tools, common power tools, precision and measuring tools, lubrication equipment in higher education. 

5. Have a good attitude to work neatly, be patience with work, a habit of working carefully and safety. 

 

 



77 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอากาศยาน 

Course Competencies 

1. Be able to describe the tool use on aircraft, aircraft engine and components as common hand 

tools, common power tools, precision and measuring tools, lubrication equipment. 

2. Be able to apply their knowledge in the tool use on aircraft, aircraft engine and components as 

common hand tools, common power tools, precision and measuring tools, lubrication equipment for 

practice. 

Course Description 

 To study about the use and care including safety for use of tool on aircraft, aircraft engine and 

components as common hand tools, common power tools, precision and measuring tools, lubrication 

equipment, Inspection, check and testing of tools. 

 

30126-2011  Maintenance and Practice 3                  3-0-3 

(EASA PART 66 MODULE 7A. MAINTENANCE PRACTICES) 

Course Objectives 

1. Be able to understand and read the Engineering Drawing, Diagram and standard drawing, 

Drawing type, Symbols, Dimension, Tolerance, Projection, Welding, Brazing, Soldering and Bonding.  

2. Be able to explain and read the Engineering Drawing, Diagram and standard drawing, Drawing 

type, Symbols, Dimension, Tolerance, Projection, Welding, Brazing, Soldering and Bonding 

3. Be able to apply knowledge in the Engineering Drawing, Diagram and standard drawing, 

Drawing type, Symbols, Dimension, Tolerance, Projection, Welding, Brazing, Soldering and Bonding.  

4. Have a good attitude to work neatly, be patience with work, a habit of working carefully and safety. 

Course Competencies 

1. Be able to describe and read the Engineering Drawing, Diagram and standard drawing, Drawing 

type, Symbols, Dimension, Tolerance, Projection, Welding, Brazing, Soldering and Bonding. 

2. Be able to apply knowledge in the Engineering Drawing, Diagram and standard drawing, 

Drawing type, Symbols, Dimension, Tolerance, Projection, Welding, Brazing, Soldering and Bonding. 

Course Description 

To study about the Engineering Drawing, Diagram and Standard drawing, Drawing type, Symbols, 

Dimension, Tolerance, Projection and Identifying title block information including Air Transport 

Association (ATA) Specification 100, wiring diagram and schematic diagram, Welding, Brazing, Soldering 

and Bonding method, Inspection of soldering joint and Inspection of welded and brazed joint.  

 



78 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอากาศยาน 

30126-2012  Maintenance and Practice 4                  2-2-3 

(EASA PART 66 MODULE 7A. MAINTENANCE PRACTICES) 

Course Objective 

1. Be able to understand to operation, function and use of avionic test equipment, and able to use 

crimp tools, hand or hydraulic test of crimp joint for Electric Wiring Interconnection System (EWIS) task  

2. Be able to explain the operation, function and use of avionic test equipment, and able to use 

crimp tools, hand or hydraulic test of crimp joint for Electric Wiring Interconnection System (EWIS) task    

3. Be able to apply their knowledge in operation, function and use of avionic test equipment, and 

able to use crimp tools, hand or hydraulic test of crimp joint for Electric Wiring Interconnection System 

(EWIS) task. 

4. Have a good attitude to work neatly, be patience with work, a habit of working carefully and safety. 

Course Competencies 

1. Be able to describe the operation, function and use of avionic test equipment, and able to use 

crimp tools, hand or hydraulic test of crimp joint for Electric Wiring Interconnection System (EWIS) task.  

2. Be able to apply knowledge in operation, function and use of avionic test equipment, and able 

to use crimp tools, hand or hydraulic test of crimp joint for Electric Wiring Interconnection System (EWIS) task.  

Course Description 

To study about operation, function and use of avionic test equipment tools, and able to use crimp 

tools, hand or hydraulic test of crimp joint for Electric Wiring Interconnection System (EWIS) task as 

remove connector pin or insertion pin , Installation and testing Co-axial cable, Identification of wire types, 

Inspection the criteria of wire and connector including wiring protection technique as cable looming ,loom 

support, cable clamps, protective sleeving technique and shrink wrapping ,shielding. 

 

30126-2013  Maintenance and Practice 5                  2-3-3 

(EASA PART 66 MODULE 7A. MAINTENANCE PRACTICES) 

Course Objectives 

1. Be able to know the repair aircraft structure sheet metal by rivet fastener including sheet metal work 

repair methods and structure repair manual. 

2. Be able to understand the repair aircraft structure sheet metal by rivet fastener including sheet metal 

work repair methods and structure repair manual. 

3. Be able to explain the repair aircraft structure sheet metal by rivet fastener including sheet metal 

work repair methods and structure repair manual. 
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4. Be able to apply knowledge for repair aircraft structure sheet metal by rivet fastener including sheet 

metal work repair methods and structure repair manual. 

5. Be able to apply knowledge for repair aircraft structure sheet metal by rivet fastener including sheet 

metal work repair methods and structure repair manual. 

6. Have a good attitude to work neatly, be patience with work, a habit of working carefully and safety. 

Course Competencies 

1. Be able to describe the repair aircraft structure sheet metal by rivet fastener including sheet metal 

work repair methods and structure repair manual. 

2. Be able to apply knowledge for repair aircraft structure sheet metal by rivet fastener including sheet 

metal work repair methods and structure repair manual. 

3. Be able to apply their knowledge of for repair aircraft structure sheet metal by rivet fastener 

including sheet metal work repair methods and structure repair manual in higher education. 

Course Description 

To study and practice about the repair aircraft structure sheet metal by rivet fastener, rivet joint, rivet 

space, rivet pitch, rivet tools and inspection of repair joint, rivet lay-out including sheet metal work repair 

methods, repair tools and structure repair manual. 

 

30126-2014  Maintenance and Practice 6                  2-2-3 

(EASA PART 66 MODULE 7A. MAINTENANCE PRACTICES) 

Course Objectives 

1. Be able to know the springs and inspection, test of spring, to know the bearing, transmission, control 

cable including pipe and hose use on aircraft. 

2. Be able to understand the springs and inspection, test of spring, to know the bearing, transmission, 

control cable including pipe and hose use on aircraft. 

3. Be able to explain the springs and inspection, test of spring, to know the bearing, transmission, 

control cable including pipe and hose use on aircraft. 

4. Be able to apply knowledge for springs and inspection, test of spring, to know the bearing, 

transmission, control cable including pipe and hose use on aircraft. 

5. Have a good attitude to work neatly, be patience with work, a habit of working carefully and safety. 
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Course Competencies 

1. Be able to describe the springs and inspection, test of spring, to know the bearing, transmission  

and control cable including pipe and hose use on aircraft. 

2. Be able to apply knowledge for springs and inspection, test of spring, to know the bearing, 

transmission, control cable including pipe and hose use on aircraft. 

Course Description 

To study and practice about the springs and inspection, test of spring, to know the bearing, testing 

bearing including cleaning, lubrication and inspection of bearing, transmission, inspection of gear backlash, 

inspection belts and pulley, chains and sprockets, screw jacks and push-pull rod, control cable, cable fitting and 

test of control cable including pipe and hose use to carry pneumatic and fluid on aircraft. How to removal and 

installation both hose and pipe. How to fabricate, bend and flare the tube.  

 

30126-2015  Maintenance and Practice 7                  1-3-2 

(EASA PART 66 MODULE 7A. MAINTENANCE PRACTICES) 

Course Objectives 

1. Be able to know the repair aircraft structure made from composite material after damaged and the 

environmental condition need for repair composite material including composite inspection method and 

composite structure repair manual. 

2. Be able to understand the repair aircraft structure made from composite material after damaged and 

the environmental condition need for repair composite material including composite inspection method and 

composite structure repair manual. 

3. Be able to explain the repair aircraft structure made from composite material after damaged and the 

environmental condition need for repair composite material including composite inspection method and 

composite structure repair manual. 

4. Be able to apply knowledge for the repair aircraft structure made from composite material after 

damaged and the environmental condition need for repair composite material including composite inspection 

method and composite structure repair manual. 

5. Be able to apply knowledge the repair aircraft structure made from composite material after 

damaged and the environmental condition need for repair composite material including composite inspection 

method and composite structure repair manual in their higher education. 

6. Have a good attitude to work neatly, be patience with work, a habit of working carefully and safety. 
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Course Competencies 

1. Be able to describe the repair aircraft structure made from composite material after damaged and 

the environmental condition need for repair composite material including composite inspection method and 

composite structure repair manual. 

2. Be able to apply knowledge for the repair aircraft structure made from composite material after 

damaged and the environmental condition need for repair composite material including composite inspection 

method and composite structure repair manual. 

3. Be able to apply knowledge of the repair aircraft structure made from composite material after 

damaged and the environmental condition need for repair composite material including composite inspection 

method and composite structure repair manual in their higher education. 

Course Description 

To study and practice about the repair aircraft structure made from composite material after damaged 

and the environmental condition need for repair composite material and use repair tool and materials, repair 

method, cure time including composite inspection method and composite structure repair manual. 

 

30126-2016  Maintenance and Practice 8                  2-2-3 

(EASA PART 66 MODULE 7A. MAINTENANCE PRACTICES) 

Course Objectives 

1. Be able to know the Aircraft Handling and Storage, Aircraft jacking, Refueling/defueling 

procedures, De-icing/anti-icing procedures, Electrical, hydraulic and pneumatic ground supplies and 

Aircraft Weight and Balance. 

2. Be able to understand the Aircraft Handling and Storage, Aircraft jacking, Refueling/defueling 

procedures, De-icing/anti-icing procedures, Electrical, hydraulic and pneumatic ground supplies and 

Aircraft Weight and Balance 

3. Be able to explain the Aircraft Handling and Storage, Aircraft jacking, Refueling/defueling 

procedures, De-icing/anti-icing procedures, Electrical, hydraulic and pneumatic ground supplies and 

Aircraft Weight and Balance.  

4. Be able to apply knowledge for Aircraft Handling and Storage, Aircraft jacking, Refueling/defueling 

procedures, De-icing/anti-icing procedures, Electrical, hydraulic and pneumatic ground supplies and 

Aircraft Weight and Balance. 

5. Have a good attitude to work neatly, be patience with work, a habit of working carefully and safety. 
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Course Competencies 

1. Be able to describe the Aircraft Handling and Storage, Aircraft jacking, Refueling/defueling 

procedures, De-icing/anti-icing procedures, Electrical, hydraulic and pneumatic ground supplies and 

Aircraft Weight and Balance. 

2. Be able to apply knowledge the Aircraft Handling and Storage, Aircraft jacking, Refueling/defueling 

procedures, De-icing/anti-icing procedures, Electrical, hydraulic and pneumatic ground supplies and 

Aircraft Weight and Balance. 

3. Be able to apply knowledge about the Aircraft Handling and Storage, Aircraft jacking, 

Refueling/defueling procedures, De-icing/anti-icing procedures, Electrical, hydraulic and pneumatic ground 

supplies and Aircraft Weight and Balance in their higher education. 

Course Description 

To study about Aircraft Handling and Storage should learn Aircraft taxiing towing and associated 

safety precautions, Aircraft jacking, chocking, securing and associated safety precautions, Aircraft storage 

methods, Refueling/ defueling procedures, De-icing/ anti-icing procedures, Electrical, hydraulic and 

pneumatic ground supplies, Effects of environmental conditions on aircraft handling operation and Aircraft 

Weight and Balance to know Centre of Gravity/Balance limits calculation including Preparation of aircraft 

weighing. 

 

30126-2017  Maintenance and Practice 9                  2-2-3 

(EASA PART 66 MODULE 7A. MAINTENANCE PRACTICES) 

Course Objectives 

1. Be able to know the Assembly, Disassembly, Inspection, Repair and Assembly Techniques, 

Trouble Shooting Technique, Special Inspection as NDT and BSI (Borescope Inspection) method including 

Abnormal Events Inspection in ATA 5. 

2. Be able to explain the Assembly, Disassembly, Inspection, Repair and Assembly Techniques, 

Trouble Shooting Technique, Special Inspection as NDT and BSI (Borescope Inspection) method including 

Abnormal Events Inspection in ATA 5. 

3. Be able to apply knowledge of Assembly, Disassembly, Inspection, Repair and Assembly 

Techniques, Trouble Shooting Technique, Special Inspection as NDT and BSI (Borescope Inspection) 

method including Abnormal Events Inspection in ATA 5. 
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4. Be able to apply knowledge the Assembly, Disassembly, Inspection, Repair and Assembly 

Techniques, Trouble Shooting Technique, Special Inspection as NDT and BSI (Borescope Inspection) 

method including Abnormal Events Inspection in ATA 5 in their higher education. 

5. Have a good attitude to work neatly, be patience with work, a habit of working carefully and safety. 

Course Competencies 

1. Be able to describe the Assembly, Disassembly, Inspection, Repair and Assembly Techniques, 

Trouble Shooting Technique, Special Inspection as NDT and BSI (Borescope Inspection) method including 

Abnormal Events Inspection in ATA 5. 

2. Be able to apply knowledge of the Assembly, Disassembly, Inspection, Repair and Assembly 

Techniques, Trouble Shooting Technique, Special Inspection as NDT and BSI (Borescope Inspection) 

method including Abnormal Events Inspection in ATA 5. 

3. Be able to apply knowledge about the Assembly, Disassembly, Inspection, Repair and Assembly 

Techniques, Trouble Shooting Technique, Special Inspection as NDT and BSI (Borescope Inspection) 

method including Abnormal Events Inspection in ATA 5 in their higher education. 

Course Description 

To study and practice about abnormal events that consist of Inspections following lightning strikes 

and HIRF penetration and Inspections following abnormal events such as heavy landings and flight through 

turbulence including Assembly, Disassembly, Inspection techniques such as general visual inspection 

(GVI), detail visual inspection (DVI), Repair and Assembly Techniques, Trouble Shooting Technique, 

Special Inspection such as NDT and BSI (Borescope Inspection) method.  

 

30126-2018  Basic Aerodynamics                   3-0-3 

(EASA PART 66 MODULE 8. BASIC AERODYNAMICS)  

Course Objectives 

1. Be able to know the Atmosphere, Aerodynamics, Theory of Flight, Theory of the turn and Lift 

augmentation and Flight Stability. 

2. Be able to understand the Atmosphere, Aerodynamics, Theory of Flight, theory of the turn and 

Lift augmentation and Flight Stability. 

3. Be able to explain the Atmosphere, Aerodynamics, Theory of Flight, theory of the turn and Lift 

augmentation and Flight Stability. 

4. Be able to apply their knowledge for the Atmosphere, Aerodynamics, Theory of Flight, theory 

of the turn and Lift augmentation and Flight Stability workshop practice. 
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5. Be able to apply knowledge about the Atmosphere, Aerodynamics, Theory of Flight, theory of 

the turn and Lift augmentation and Flight Stability knowledge in their higher education. 

6. Have a good attitude to work neatly, be patience with work, a habit of working carefully and safety.  

Course Competencies 

1. Be able to describe the Atmosphere, Aerodynamics, Theory of Flight, Theory of the turn and 

Lift augmentation and Flight Stability. 

2. Be able to apply their knowledge for the Atmosphere, Aerodynamics, Theory of Flight, Theory 

of the turn and Lift augmentation and Flight Stability in practical workshop. 

3. Be able to apply knowledge about the Atmosphere, Aerodynamics, Theory of Flight, theory of 

the turn and Lift augmentation and Flight Stability knowledge in their higher education. 

Course Description 

 To study about physics of the Atmosphere, International Standard Atmosphere (ISA), application 

to aerodynamics. Aerodynamics such as Airflow around a body; Boundary layer, laminar and turbulent 

flow, free stream flow, relative airflow, upwash and downwash, vortices, stagnation; The terms: camber, 

chord, mean aerodynamic chord, profile (parasite) drag, induced drag, center of pressure, angle of attack, 

wash in and wash out, fineness ratio, wing shape and aspect ratio; Thrust, Weight, Aerodynamic Resultant; 

Generation of Lift and Drag: Angle of Attack, Lift coefficient, Drag coefficient, stall; Aerofoil 

contamination including ice, snow, frost., Theory of Flight such as Relationship between lift, weight, thrust 

and drag, Glide ratio, Theory of the turn and Lift augmentation. And Flight Stability and Dynamics. 

Longitudinal, lateral and directional stability.  

 

30126-2019  Propeller                          1-2-2 

(EASA PART 66 MODULE 17. PROPELLER)  

Course Objectives 

1. Be able to understand the Propeller Construction, Propeller systems, Propeller Maintenance and 

Propeller Storage, Preservation. 

2. Be able to explain the Propeller Construction, Propeller systems, Propeller Maintenance and 

Propeller Storage, Preservation. 

3. Be able to apply knowledge in Propeller Construction, Propeller systems, Propeller maintenance 

and Propeller Storage and Preservation for workshop practice. 

4. Be able to apply knowledge of Propeller Construction, Propeller systems, Propeller Maintenance 

and Propeller Storage and Preservation in their higher education. 

5. Have a good attitude to work neatly, be patience with work, a habit of working carefully and safety. 



85 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พทุธศกัราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอากาศยาน 

Course Competencies 

1. Be able to describe the Propeller Construction, Propeller systems, Propeller Maintenance and 

Propeller Storage, Preservation. 

2. Be able to apply their knowledge for Propeller Construction, Propeller systems, Propeller 

Maintenance and Propeller Storage and Preservation in workshop practice. 

3. Be able to apply their knowledge of in higher education. 

Course Description 

 To study about Fundamentals, Propeller Construction, Propeller Pitch Control, Propeller 

Synchronizing is a Synchronizing and synchrophasing equipment. The Propeller Ice Protection that is Fluid 

and electrical de-icing equipment. There are also Propeller Maintenance and Propeller Storage and 

Preservation. 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก 
 

สาขางานช่างอากาศยาน 

30126-2116 Turbine Aeroplane Aerodynamics Structures and Systems 1 3-0-3 

30126-2117 Turbine Aeroplane Aerodynamics Structures and Systems 2 3-0-3 

30126-2118 Turbine Aeroplane Aerodynamics Structures and Systems 3 2-2-3 

 30126-2119 Turbine Aeroplane Aerodynamics Structures and Systems 4 3-0-3 

30126-2120 Turbine Aeroplane Aerodynamics Structures and Systems 5 2-2-3 

30126-2121 Gas Turbine Engine 1 2-3-3 

30126-2122 Gas Turbine Engine 2 2-3-3 

 

รายวชิาทวภิาค ี

30126-51xx งานช่างอากาศยาน ... *-*-* 
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สาขางานช่างอากาศยาน 

30126-2116  Turbine Aeroplane Aerodynamics Structures and Systems 1              3-0-3 

(EASA PART 66 MODULE 11A. TURBINE AEROPLANE AERODYNAMICS, STRUCTURES AND SYSTEMS)  

Course Objectives 

1. Be able to know the Theory of Flight, Airframe Structures - General Concepts, Airframe 

Structures, Equipment and furnishing, Water and waste system. 

2. Be able to understand Theory of Flight, Airframe Structures General Concepts and Airframe 

Structures, Equipment and furnishing, Water and waste system. 

3. Be able to explain the Theory of Flight, Airframe Structures, General Concepts and Airframe 

Structures - Aeroplane. Structures, Equipment and furnishing, Water and waste system. 

4. Be able to apply the Theory of Flight, Airframe Structures General Concepts and Airframe 

Structures knowledge, Equipment and furnishing, Water and waste system in their higher education. 

5. Have a good attitude to work neatly, be patience with work, a habit of working carefully and safety.  

Course Competencies 

1. Be able to describe the Theory of Flight, Airframe Structures - General Concepts and Airframe 

Structures Aeroplane, Equipment and furnishing, Water and waste system. 

2. Be able to apply their knowledge of the Theory of Flight, Airframe Structures General Concepts 

and Airframe Structures, Equipment and furnishing, Water and waste system in higher education. 

Course Description 

 To study about Theory of Flight including Aerodynamics and Flight Controls. The Airframe 

Structures General Concepts Fuselage (ATA53, ATA 52, ATA56), Wings ATA 57, Stabilizers ATA 55 and 

Nacelles/Pylons ATA 54, Equipment and furnishing ATA 25 including Emergency equipment requirements 

and Cabin lay-out, Water and waste system ATA38. 

 

30126-2117  Turbine Aeroplane Aerodynamics Structures and Systems 2              3-0-3 

(EASA PART 66 MODULE 11A. TURBINE AEROPLANE AERODYNAMICS, STRUCTURES AND SYSTEMS)  

Course Objectives 

1. Be able to know the Air Conditioning and Cabin Pressurization, Safety and warning devices, 

Fire Protection, Ice and Rain Protection, Oxygen and Pneumatic system.  

2. Be able to understand the Air Conditioning and Cabin Pressurization, Safety and warning,                 

Fire Protection, Ice and Rain Protection, Oxygen and Pneumatic system. 
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3. Be able to explain the Air Conditioning and Cabin Pressurization, Safety and warning devices, 

Fire Protection, Ice and Rain Protection, Oxygen and Pneumatic system. 

4. Be able to apply the Air Conditioning and Cabin Pressurization, Safety and warning devices, 

Fire Protection, Ice and Rain Protection, Oxygen and Pneumatic system knowledge in higher education. 

5. Have a good attitude to work neatly, be patience with work, a habit of working carefully and safety. 

Course Competencies 

1. Be able to describe the Air Conditioning and Cabin Pressurization, Safety and warning devices, 

Fire Protection, Ice and Rain Protection, Oxygen and Pneumatic system. 

2. Be able to apply their knowledge of the Air Conditioning, Cabin Pressurization, Safety and 

warning devices, Fire Protection, Ice and Rain Protection, Oxygen and Pneumatic system in higher 

education. 

Course Description 

To study about Air Conditioning and Cabin Pressurization (ATA 21) should learn Air supply, Air 

Conditioning, Pressurization and Safety and warning devices, Fire Protection ATA 26 including Fire and 

smoke detection, warning systems and Portable fire extinguisher, Ice and Rain Protection ATA 30, Oxygen 

ATA 35 and Pneumatic system ATA36. 
 

30126-2118  Turbine Aeroplane Aerodynamics Structures and Systems 3              2-2-3 

(EASA PART 66 MODULE 11A. TURBINE AEROPLANE AERODYNAMICS, STRUCTURES AND SYSTEMS)  

Course Objectives 

1. Be able to know the Flight Controls system, Fuel System, Hydraulic System and Landing Gear System. 

2. Be able to understand the Flight Controls system, Fuel System, Hydraulic System and Landing 

Gear System. 

3. Be able to explain the Flight Controls system, Fuel System, Hydraulic System and Landing Gear System. 

4. Be able to apply knowledge for Flight Controls system, Fuel system, Hydraulic System and 

Landing Gear System. 

5. Be able to apply the Flight Controls system, Fuel system, Hydraulic System and Landing Gear 

System knowledge in higher education. 

6. Have a good attitude to work neatly, be patience with work, a habit of working carefully and safety. 

Course Competencies 

1. Be able to describe the Flight Controls system, Fuel system, Hydraulic System and Landing 

Gear System. 
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2. Be able to apply knowledge for Flight Controls system Fuel system, Hydraulic System and 

Landing Gear System Controls in practical. 

3. Be able to apply knowledge of aircraft Flight Controls system, Fuel system, Hydraulic System 

and Landing Gear System in higher education. 

Course Description 

 To study and practical about large aeroplanes how to system work and how to practical for safety 

when operate of Flight Controls system ATA 27, Fuel system ATA 28, Hydraulic System ATA 29 and 

Landing Gear System ATA32. 

 

30126-2119  Turbine Aeroplane Aerodynamics Structures and Systems 4              3-0-3 

(EASA PART 66 MODULE 11A. TURBINE AEROPLANE AERODYNAMICS, STRUCTURES AND SYSTEMS)  

Course Objectives 

1. Be able to know the Electrical Power,  Aircraft Instruments, Onboard Maintenance system, 

Integrated Modular Avionic, Cabin System and Information System. 

2. Be able to understand the Electrical Power, Aircraft Instruments, Onboard Maintenance system, 

Integrated Modular Avionic, Cabin System and Information System. 

3. Be able to explain the Electrical Power,  Aircraft Instruments, Onboard Maintenance system, 

Integrated Modular Avionic, Cabin System and Information System. 

4. Be able to apply knowledge for the Electrical Power, Aircraft Instruments, Onboard 

Maintenance system, Integrated Modular Avionic, Cabin System and Information System in practical. 

5. Be able to apply aircraft the Electrical Power,  Aircraft Instruments, Onboard Maintenance 

system, Integrated Modular Avionic, Cabin System and Information System in higher education 

6. Have a good attitude to work neatly, be patience with work, a habit of working carefully and safety. 

Course Competencies 

1. Be able to describe the Electrical Power,  Aircraft Instruments, Onboard Maintenance system, 

Integrated Modular Avionic, Cabin System and Information System. 

2. Be able to apply knowledge for Electrical Power,  Aircraft Instruments, Onboard Maintenance 

system, Integrated Modular Avionic, Cabin System and Information System in higher education.  

Course Description 

 To study about Electrical Power (ATA24), Aircraft Instrument Systems (ATA 31), Integrated 

Modular Avionic ATA42, Cabin System ATA44, Onboard Maintenance system ATA 45 including Central 

maintenance computers, Data loading system, Electronic library system, Printing Structure monitoring 

(damage tolerance monitoring and Information System ATA 46) 
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30126-2120  Turbine Aeroplane Aerodynamics Structures and Systems 5              2-2-3 

(EASA PART 66 MODULE 11A. TURBINE AEROPLANE AERODYNAMICS, STRUCTURES AND SYSTEMS)  

Course Objectives 

1. Be able to know the Avionic System including Auto Flight System, Communication System, 

Navigation System and Aircraft Lights System.  

2. Be able to understand the Avionic System including Auto Flight System, Communication 

System, Navigation System and Aircraft Lights System.  

3. Be able to explain the Avionic System including Auto Flight System, Communication System, 

Navigation System and Aircraft Lights System.  

4. Be able to apply the Aircraft Lights System, Avionic System including Auto Flight System, 

Communication System and Navigation System in practical. 

5. Be able to apply Avionic System including Auto Flight System, Communication System, 

Navigation System and Aircraft Lights System knowledge in higher education. 

6. Have a good attitude to work neatly, be patience with work, a habit of working carefully and safety. 

Course Competencies 

1. Be able to describe the Avionic System including Auto Flight System, Communication System, 

Navigation System and Aircraft Lights System. 

2. Be able to apply knowledge for the Avionic System including Auto Flight System, 

Communication System, Navigation System and Aircraft Lights System. 

Course Description 

 To study about Avionic System including Auto Flight System ATA 22, Communication System 

ATA 23, Navigation System ATA 34 and Aircraft Lights System ATA 33.  

 

30126-2121  Gas Turbine Engine 1                   2-3-3 

(EASA PART 66 MODULE 15. GAS TURBINE ENGINE) 

Course Objectives 

1. Be able to understand the physic of gas turbine engine, engine construction, types of gas turbine engine.  

2. Be able to explain the physic of gas turbine engine, engine construction, types of gas turbine engine. 

3. Be able to apply their knowledge in physic of gas turbine engine, engine construction, types of 

gas turbine engine for workshop practice. 

4. Have a good attitude to work neatly, be patience with work, a habit of working carefully and safety. 

Course Competencies 

1. Be able to describe physic of gas turbine engine, engine construction, type of gas turbine engine. 
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2. Be able to apply their knowledge for engine construction, type of gas turbine engine in practical 

workshop. 

Course Description 

 To study Fundamentals of Potential energy, kinetic energy, Newton's laws of motion, Brayton 

cycle, The relationship between force, work, power, energy, velocity, Acceleration, Constructional 

arrangement and operation of turbojet, turbofan, turboshaft, turboprop and Engine Performance, Inlet 

section, Compressors Section ,Combustion Section, Turbine Section, Exhaust and Bearings and seals, 

Lubrication System, Lubricants and Fuel, Gas Turbine Engine Fuel system, Engine Air system, Engine 

Starting and Ignition System. 

 

30126-2122  Gas Turbine Engine 2                   2-3-3 

(EASA PART 66 MODULE 15. GAS TURBINE ENGINE) 

Course Objectives 

1. Be able to understand the systems of gas turbine engine, power augmentation systems, 

Indication System and Turboprop engine Turboshaft Engine, Auxiliary Power Unit, Power Plant remove 

and Installation, Engine Fire Protection, Engine Monitoring and Ground Operation including engine 

preservation and Engine storage.  

2. Be able to explain the systems of gas turbine engine, power augmentation systems, Indication 

System and Turboprop engine Turboshaft Engine, Auxiliary Power Unit, Power Plant remove and 

Installation, Engine Fire Protection, Engine Monitoring and Ground Operation including engine 

preservation and Engine storage. 

3. Be able to apply knowledge in the systems of gas turbine engine, power augmentation systems, 

Indication System and Turboprop engine Turboshaft Engine, Auxiliary Power Unit, Power Plant remove 

and Installation, Engine Fire Protection, Engine Monitoring and Ground Operation including engine 

preservation and Engine storage for workshop practice. 

4. Have a good attitude to work neatly, be patience with work, habit of working carefully and safety. 

Course Competencies 

1. Be able to describe the systems of gas turbine engine, power augmentation systems, Indication 

System and Turboprop engine Turboshaft Engine, Auxiliary Power Unit, Power Plant remove and 

Installation, Engine Fire Protection, Engine Monitoring and Ground Operation including engine 

preservation and Engine storage. 

2. Be able to apply their knowledge for systems of gas turbine engine, power augmentation 

systems, Indication System and Turboprop engine Turboshaft Engine, Auxiliary Power Unit, Power Plant 
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remove and Installation, Engine Fire Protection, Engine Monitoring and Ground Operation including engine 

preservation and Engine storage in practical workshop. 

3. Be able to apply their knowledge of systems of gas turbine engine, power augmentation systems 

Indication System and Turboprop engine Turboshaft Engine, Auxiliary Power Unit, Power Plant remove 

and Installation, Engine Fire Protection, Engine Monitoring and Ground Operation including engine 

preservation and Engine storage in higher education. 

Course Description 

 To study about Engine Indication Systems, Power Augmentation Systems Indication System and 

Turboprop engine, Turboshaft Engine, Auxiliary Power Unit, Power Plant remove and Installation, Engine 

Fire Protection, Engine Monitoring and Ground Operation including engine preservation and Engine 

storage. 

 

รายวชิาทวภิาค ี

30126-51xx งานช่างอากาศยาน ... *-*-* 

(Aircraft Technician Work ...) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นช่างอากาศยาน 

2. สามารถประยุกตใ์ช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแก้ไขปัญหาในการ

ดาํเนินงานอาชีพระดบัเทคนิค ทางดา้นช่างอากาศยาน ในสถานประกอบการตามภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มีวินยั 

ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสัตย ์อดทน และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน่ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นช่างอากาศยาน 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้กาํหนด 

3. วางแผน เตรียมการดาํเนินงานทางดา้นช่างอากาศยาน ตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นช่างอากาศยาน ตามหลกัการ กระบวนการและภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นช่างอากาศยาน ในสถานประกอบการ การเตรียม

ความพร้อมส่วนบุคคล การวเิคราะห์งาน การวางแผน การดาํเนินงาน การประเมินผลและแกไ้ขปัญหาในการดาํเนินงาน 

การบนัทึก สรุป จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 

(ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลาท่ีใชฝึ้ก 

เพ่ือจดัทาํรายละเอียดของรายวชิา วางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดัและประเมินผล 

ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 
 

30126-8004 ฝึกงาน  *-*-4 
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ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 

30126-8004 ฝึกงาน *-*-4 

 (Work Practice) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ หรือแหล่งวิทยาการ 

จนเกิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวนิยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื่น 

สมรรถนะรายวิชา 

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ 

หรือแหล่งวทิยาการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ หรือแหล่งวทิยาการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวชิาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ 

หรือแหล่งวทิยาการ เป็นเวลาต่อเน่ืองตามหลกัสูตรท่ีสํานกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกาํหนด ใหเ้กิด

ความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบ

การฝึกงานในสาขาวชิานั้น ๆ บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 
 

30126-8501 โครงงาน *-*-4 

30126-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

30126-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
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โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ 

30126-8501 โครงงาน *-*-4 

 (Project) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและขั้นตอนกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวชิาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพ่ือสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ มีวนิยั 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื่น 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. วเิคราะห์ สรุป ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงงานตามรูปแบบ 

6. นาํเสนอผลงานดว้ยรูปแบบวธีิการต่าง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพ 

ท่ีศึกษา เพ่ือสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดคน้ หรือการปฏิบติังานเชิงระบบ 

การเลือกหวัขอ้โครงงาน การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงงาน การดาํเนินงานโครงงาน 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์และแปลผล การสรุปจดัทาํรายงาน การนาํเสนอผลงานโครงงาน โดยดาํเนินการ

เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

 

30126-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

 (Project 1) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและขั้นตอนกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวชิาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพ่ือสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ มีวนิยั 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื่น 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 
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3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. วเิคราะห์ สรุป ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงงานตามรูปแบบ 

6. นาํเสนอผลงานดว้ยรูปแบบวธีิการต่าง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพ 

ท่ีศึกษา เพ่ือสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดคน้ หรือการปฏิบติังานเชิงระบบ 

การเลือกหวัขอ้โครงงาน การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงงาน การดาํเนินงานโครงงาน 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์และแปลผล การสรุปจดัทาํรายงาน การนาํเสนอผลงานโครงงาน โดยดาํเนินการ

เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

 

30126-8503 โครงงาน 2 *-*-2 

 (Project 2) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและขั้นตอนกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวชิาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพ่ือสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ มีวนิยั 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื่น 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. วเิคราะห์ สรุป ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงงานตามรูปแบบ 

6. นาํเสนอผลงานดว้ยรูปแบบวธีิการต่าง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพ 

ท่ีศึกษา เพ่ือสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดคน้ หรือการปฏิบติังานเชิงระบบ 

การเลือกหวัขอ้โครงงาน การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงงาน การดาํเนินงานโครงงาน 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์และแปลผล การสรุปจดัทาํรายงาน การนาํเสนอผลงานโครงงาน โดยดาํเนินการ

เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

(ผู ้เรียนสามารถจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 30126-8502 หรือเป็น

โครงงานใหม่) 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาเลือกเสรี 
 

วชิาภาษาอังกฤษ 
 

30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพ่ือการทาํงาน 1-2-2 

30000-9202 ภาษาองักฤษเพ่ือการนาํเสนอ 1-2-2 

30000-9203 การอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ 1-2-2 

30000-9204 การเขียนภาษาองักฤษเพ่ืองานอาชีพ 1-2-2 

30000-9205 ภาษาองักฤษเพ่ืองานบริการ 1-2-2 
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30000-9201 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางาน 1-2-2 

 (English for Career Preparation) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความสําคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 

2. อ่านประกาศรับสมคัรงาน 

3. เขียนจดหมายสมคัรงานและประวติัย่อ 

4. กรอกแบบฟอร์มใบสมคัรงาน 

5. สนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบติังานอาชีพ 

6. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสมคัรงานและการปฏิบติังาน

อาชีพ การอ่านประกาศรับสมคัรงาน การเขียนจดหมายสมคัรงานและประวติัย่อ การกรอกแบบฟอร์มใบสมคัรงาน 

การสมคัรงานออนไลน ์การสัมภาษณ์งาน คาํศพัท ์สํานวนประโยคท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน การสนทนาตามสถานการณ์

ในการปฏิบัติงานอาชีพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือการสมคัรงานและ 

การปฏิบติังานอาชีพ 

 

30000-9202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอ 1-2-2 

 (English for Presentation) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการนาํเสนอ 

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการนาํเสนอโดยใชส่ื้อประกอบ 

3. ตระหนกัถึงความสําคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการนาํเสนอ 

2. เขียนโครงร่างเร่ืองท่ีนาํเสนอ 

3. ผลิตส่ือเพ่ือใชป้ระกอบการนาํเสนอ 

4. พูดนาํเสนอขอ้มูลโดยใชส่ื้อประกอบ 

5. ตอบขอ้ซกัถามเก่ียวกบัส่ิงท่ีนาํเสนอ 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการนาํเสนอ 
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คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวการใช้ภาษาองักฤษในการนาํเสนอ คาํศพัท์ สํานวนท่ีใช้ การเขียนโครงร่าง (Outline) 

เร่ืองท่ีนาํเสนอ การผลิตส่ือรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือใช้ประกอบการนาํเสนอ การพูดนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัหน่วยงาน 

การปฏิบติังาน ผลงาน สินคา้หรือบริการโดยใช้ส่ือประกอบ การตอบขอ้ซักถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีนาํเสนอ การใช้ภาษา

ตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

ในการนาํเสนอ 

 

30000-9203 การอ่านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ 1-2-2 

 (English Reading for Careers) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการอ่านภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานอาชีพ 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความสําคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการอา่นภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีพ 

2. ใชก้ลยุทธ์การอ่านเพ่ือหาขอ้มูลเฉพาะท่ีตอ้งการหรือจบัประเดน็สําคญั 

3. เดาความหมายของคาํหรือขอ้ความจากบริบทท่ีกาํหนด 

4. สรุปใจความสําคญัของเร่ืองท่ีอ่านเก่ียวกบังานอาชีพจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะการอา่นภาษาองักฤษในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการอ่านภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีพ การอ่านขอ้ความ ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

คู่มือ ประกาศ โฆษณา ข่าวสารในงานอาชีพจากส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือออนไลน ์การใชก้ลยทุธ์การอา่นอยา่งเร็วเพ่ือหา

ขอ้มูลเฉพาะท่ีตอ้งการ (Scanning) การอ่านอย่างเร็วเพ่ือจบัประเด็นสําคญั (Skimming) การเดาความหมายจากบริบท 

(Context Clues) การอนุมาน (Inference) การบอกใจความหลกั (Main Idea) การสรุปใจความสําคญัของเร่ืองเก่ียวกับ

งานอาชีพ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ 

 

30000-9204 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ 1-2-2 

 (English Writing for Careers) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการเขียนภาษาองักฤษในงานอาชีพ 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความสําคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการเขียนภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีพ 

2. เขียนขอ้มูลส่วนตวั 
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3. เขียนขอ้ความในงานอาชีพตามรูปแบบท่ีกาํหนด 

4. กรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มในงานอาชีพ 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการเขียนภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีพ การเขียนขอ้มูลส่วนตวั บนัทึกขอ้ความ 

ป้ายประกาศ ใบสั่งงาน (Job Sheet) รายงานการปฏิบติังาน (Job Report) จดหมายสอบถาม (Inquiry Letter) จดหมายสั่งซ้ือ 

(Order Letter) ขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) การกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มในงานอาชีพ และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษในงานอาชีพ 

 

30000-9205 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการ 1-2-2 

 (English for Service Sectors) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1.  รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ 

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการใหบ้ริการ 

3. ตระหนกัถึงความสําคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ 

2. ฟังและสรุปเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบริการ 

3. สนทนาในสถานการณ์การปฏิบติังานบริการ 

4. อ่านขอ้มูล คู่มือ เอกสารท่ีใชใ้นงานบริการ 

5. เขียนขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบริการ 

6. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการปฏิบติังานบริการ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ การฟังและสรุปเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบริการ 

การสนทนาในสถานการณ์การตอ้นรับ การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัหน่วยงาน สินคา้หรือบริการ การให้ความช่วยเหลือ 

การให้คาํแนะนาํ การประชาสัมพนัธ์ การตอบคาํถามลูกคา้หรือผูม้าติดต่อ การอ่านขอ้มูล คู่มือ เอกสารท่ีใชใ้นงานบริการ 

การเขียนขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้ง การใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาและการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานบริการ 
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คาํอธิบายรายวชิา 

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
 

30000-2001 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 1 0-2-0 

30000-2002 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 2 0-2-0 

30000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 3 0-2-0 

30000-2004 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 4 0-2-0 

30000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 
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กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

30000-20xx กิจกรรมองค์การวิชาชีพ … 0-2-0 

 (Vocational Organization Activity …) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วชิาการและวิชาชีพ เพ่ือพฒันาตน องคก์ร 

ชุมชนและสังคม 

2. วางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผดิชอบ มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน่ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวชิาชีพ 

2. วางแผนและดาํเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงค ์

ของกิจกรรม 

3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบติัเก่ียวกบักิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวชิาชีพ เพ่ือพฒันา

ตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพฒันากิจกรรม

องค์การวิชาชีพ การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็นผู ้นําผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยในการจดัและร่วม

กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

 

30000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 

 (Moral and Ethics Promotion Activity) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจความสําคญัและหลกัในการประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล 

ตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

2. สามารถคิด วิเคราะห์ ตดัสินใจ ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรม อนัดีงาม 

ของสังคม มีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยคุลบาท กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และทอ้งถิ่น 

3. มีจิตสํานึกและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติักิจกรรมดว้ยความรับผิดชอบ เสียสละ มีวนิยั ซ่ือสัตย์สุจริต 

และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื่น 

สมรรถนะรายวิชา 

1. วเิคราะห์และตดัสินใจปฏิบติัในส่ิงท่ีควรปฏิบติั และไม่ปฏิบติัในส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบติั 

2. ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรมอนัดีงามของสังคม 
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3. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมเพ่ือปลูกจิตสํานึกความเป็นคนดี กิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยุคลบาท 

กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ ต่อตนเอง ชุมชน ท้องถิ่นและ

ประเทศชาติ 

4. ปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบติัเก่ียวกบักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

กิจกรรมปลูกจิตสํานึกความเป็นคนดี กิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม 

กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน ทอ้งถิ่นและ

ประเทศชาติ โดยการวางแผน ลงมือปฏิบติั บนัทึก ประเมินผล และปรับปรุงการทาํงาน 
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