
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช   2558 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

 
จุดประสงค์สาขาวิชา 
 

1.  เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
สังคมศึกษา  สุขศึกษาและพละศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

2.  เพ่ือให้มีความรู้ และทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลักการงานอาชีพท่ีสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพช่างไฟฟูาก าลัง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
และความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

3.  เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานด้านอุตสาหกรรม 
4. เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในงานผลิต และงานบริการทางไฟฟูาตามหลักการ และกระบวนการใน

ลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจโดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

5.  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานช่างไฟฟูาก าลังในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้
ความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น 

6.  เพ่ือให้สามารถเลือกใช้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพช่างไฟฟูาก าลัง  
7.  เพ่ือให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ ประหยัดอดทน มีวินัย 

มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด สามารถพัฒนาตนเอง
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 

 คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง ประกอบด้วย 
 

1. ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
1.1 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต ความ

กตัญญูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตส านึกและเจตคติ  
ที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม เป็นต้น 

     1.2 พฤติกรรมลักษณะนิสัย ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การมีมนุษย์สัมพันธ์ ความเชื่อม่ันใน
ตนเอง ความรักสามัคคี ขยัน ประหยัด อดทน การพ่ึงตนเอง เป็นต้น 

     1.3 ทักษะทางปัญญา ได้แก่ ความรู้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝุรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็นต้น 

 
          2.  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 
               2.1 สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพ 
               2.2 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหน้าที่
พลเมือง 

                2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
          3.  ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
               3.1 เขียนแบบไฟฟูา ออกแบบประมาณการ ติดตั้งทดสอบและซ่อมบ ารุงระบบไฟฟูา 
               3.2 วิเคราะห์หลักการท างาน ออกแบบและควบคุมการท างาน ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องกลไฟฟูา  
   3.3 ค านวณหาขนาดเครื่องท าความเย็น ประกอบติดตั้งและซ่อมเครื่องปรับอากาศ  
  3.4 เลือกใช้เครื่องมือวัดชนิดต่างๆ ค านวณหาค่าพารามิเตอร์ ต่อวงจรไฟฟูา และซ่อมบ ารุงรักษา

เครื่องวัด 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้าง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2558 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

 
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2558 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  

สาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง  จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง  ๆ รวมไม่น้อยกว่า  104 หน่วยกิต และเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้  

 
 1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต   ไม่น้อยกว่า  22 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย    (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) 

1.2 กลุ่มวิชาต่างประเทศ    (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต) 
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต) 
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา    (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) 
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต) 
 

 2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า  72 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน     (18 หน่วยกิต) 

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ    (25 หน่วยกิต) 
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก    (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) 
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ    (4 หน่วยกิต) 
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ    (4 หน่วยกิต) 
 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   10 หน่วยกิต     
  
4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร    ( 2 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 
     รวมไม่น้อยกว่า     104 หน่วยกิต 
 



1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  
ให้เรียนรายวิชาล าดับแรกของทุกกลุ่มวิชาและเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนในกลุ่มให้ครบตามหน่วยกิต ที่กลุ่ม

วิชาก าหนด ส าหรับกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาให้เลือกเรียนรายวิชาใด  ๆ ให้ครบ ตามหน่วยกิตท่ีกลุ่มวิชา
ก าหนด โดยให้สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เรียนอีก รวมไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  

1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)  
รหัสวิชา  ชื่อวิชา      หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ   
01-002-101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน     2-2-0  
  (Basic Thai) 
01-002-102 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ     1-1-0  
  (Thai for Careers) 
01-002-103 ภาษาไทยธุรกิจ      1-1-0  
  (Business Thai) 
01-002-104 การพูดในงานอาชีพ     1-1-0  
  (Speaking for Careers) 
01-002-105 การเขียนในงานอาชีพ     1-1-0  
  (Writing for Careers) 
01-002-106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์     1-1-0  
  (Creative Thai) 
 
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)  
รหัสวิชา  ชื่อวิชา      หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ  
01-002-107 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1    2-2-0  
  (Real Life English 1) 
01-002-108 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2    2-2-0  
  (Real Life English 2) 
01-002-109 ภาษาอังกฤษฟัง –พูด 1     1-0-2 
  (English Listening and Speaking 1)  
01-002-110 ภาษาอังกฤษฟัง –พูด 2     1-0-2 
  (English Listening and Speaking 2) 
01-002-111 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจ าวัน   1-0-2  
   (Reading Authentic Materials) 
01-002-112 การเขียนในชีวิตประจ าวัน    1-0-2 
  (Daily Writing) 
01-002-113 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง   1-0-2 
  (Technical English on-the-job) 



01-002-310 ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่อสาร   1-0-2 
  (Bahasa Malayu for Communication 1) 
 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)  
รหัสวิชา  ชื่อวิชา      หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ  
01-002-122 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต    2-1-2  
  (Science for Life Skills)  
01-002-123 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  2-1-2 
  (Science for Industry) 
01-002-127 โครงงานวิทยาศาสตร์     1-0-2  
   (Science Project) 
 
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)  
รหัสวิชา  ชื่อวิชา      หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ  
01-002-128 คณิตศาสตร์พื้นฐาน    2-2-0  
  (Basic Mathematics) 
01-002-129 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ    2-2-0 
  (Basic Mathematics for Careers)  
01-002-130 คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม 1   2-2-0 
  (Basic Mathematics for Industry 1) 
01-002-131 คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม 2   2-2-0 
  (Basic Mathematics for Industry 2) 
01-002-132 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสเบื้องต้น   2-2-0 
  (Introduction to Calculus and Analytic) 
 
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)  
รหัสวิชา  ชื่อวิชา      หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ  
01-002-135 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม    2-2-0  
  (Civil Duties and Moral) 
01-002-136 ทักษะชีวิตและสังคม     2-2-0 
  (Life Skills and Society) 
01-002-137 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย    2-2-0 
   (Geography and Thai History) 
01-002-138 อาเซียนศึกษา      1-1-0  
  (ASEAN Study) 



01-002-139 เหตุการณ์ปัจจุบัน     1-1-0 
  (Contemporary Affairs) 
01-002-140 วัฒนธรรมอาเซียน     1-1-0 
  (ASEAN Culture) 
 
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต)  
รหัสวิชา  ชื่อวิชา      หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ  
01-002-141 พลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ    1-0-2  
  (Physical Education for Health Development) 
01-002-142 ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ    1-0-2 
  (Life Skills for Health Development) 
01-002-143 การออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพ 1-0-2 
  ในการท างาน  

(Physical Fitness for Work) 
01-002-144 การปูองกันตนเองจากภัยสังคม    1-0-2 
  (Self Defense) 
01-002-145 พลศึกษาเพ่ือพัฒนากายภาพเฉพาะทาง   1-0-2 
  (Physical Education for Disabled) 
01-002-146 การจัดระเบียบชีวิตเพ่ือความสุข    1-1-0  
  (Life Management for Happiness) 
01-002-147 เพศวิถีศึกษา      1-1-0 
  (Sexuality Education) 
01-002-148 สิ่งเสพติดศึกษา      1-1-0 
  (Narcotic Education) 
01-002-149 ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ   2-1-2  
  (Skills for Healthy Behavior) 
01-002-150 การพัฒนาคุณภาพชีวิต     2-1-2 
  (Quality of Life Development)  
 

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า   71 หน่วยกิต  
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (18 หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้  
รหัสวิชา  ชื่อวิชา       หน่วยกิต -ทฤษฎี-ปฏิบัติ 
01-212-201 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น    2-1-3 

(Basic Technical Drawing) 
01-212-202 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม     2-2-0 

 (Technical Materials) 



01-212-203 งานฝึกฝีมือ 1      2-0-6 
(Bench work) 

01-212-204 งานไฟฟูาเบื้องต้น     2-1-3 
(Basic Electricity) 

01-212-205 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น     2-1-3 
(Basic Engine Practice) 
 

 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา      หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ  
01-212-206 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น     2-1-3 

(Basic Machine tool Practice) 
01-212-207 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น    2-1-3 

(Basic Welding and Sheet metal Practice) 
01-212-208 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น    2-1-3 

   (Basic Electronics) 
01-202-208 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ   2-1-2 

   (Computer and Technology Information) 
 
*รายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 
  สถานศึกษาสามารถเลือกรายวิชาต่อไปนี้ ไปใช้ในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก หรือหมวดวิชา 
เลือกเสรีได้ 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา      หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ  
01-202-201 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ     2-2-0 

   (Knowledge of career) 
01-202-202 การเป็นผู้ประกอบการ     2-2-0 

   (Operator system) 
01-202-203 พลังงานและสิ่งแวดล้อม     2-1-2 

(Environment and Energy) 
01-202-204 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย    2-1-2 

   (Vocational Hygiene and safety) 
01-202-205 การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ  1-1-0 

   (Resources conservation and Environment) 
01-202-206 กฎหมายแรงงาน     1-1-0 

   (Labor for Legistion) 
01-202-207  ความปลอดภัยในงานอาชีพ    1-1-0 

(Safety at Work) 



 01-212-210 งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น    2-0-6 
(Basic Welding) 

 
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 25 หน่วยกิต ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้  
รหัสวิชา  ชื่อวิชา       หน่วยกิต -ทฤษฎี-ปฏิบัติ 
01-042-201 วงจรไฟฟูา 1          3-1-4 

    (Electrical Circuit 1) 
01-042-202 วงจรไฟฟูา 2     3-1-4 

   (Electrical Circuit 2)  
 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา      หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ  
01-042-203 เครื่องวัดไฟฟูา          2-1-2 

   (Electrical Instrument) 
01-042-204 การติดตั้งไฟฟูาในอาคารและในโรงงาน       3-1-4 

   (Electrical Installation) 
 01-042-205 เครื่องกลไฟฟูากระแสตรง         2-2-0 
   (D.C. Electrical Machine) 

01-042-206  หม้อแปลงไฟฟูา          2-1-2 
   (Transformer) 

01-042-207  มอเตอร์ไฟฟูากระแสสลับ         3-1-4 
   (A.C. Motors) 
 01-042-208 การควบคุมเครื่องกลไฟฟูา        3-1-4 
   (Electrical Machine Control) 
 01-042-209 การประมาณการติดตั้งไฟฟูา        2-1-2 
   (Electrical Installation Estimation) 
 01-042-210 เขียนแบบไฟฟูา          2-0-4 
   (Electrical Drawing) 

  
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  
รหัสวิชา  ชื่อวิชา      หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ  
01-042-211 คณิตศาสตร์ไฟฟูา         3-3 -0 
  ( Electrical Mathematics) 
01-042-212 เครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสสลับ        2-1-2 

   (A.C. Generator) 
 



01-042-213 การโปรแกรมและควบคุมไฟฟูา        2-1 -2 
  ( Electrical Control and Programming) 
01-042-214 ดิจิตอลเบื้องต้น          3 -1-4 
  ( Basic Digital) 
01-042-215 กฎและมาตรฐานทางไฟฟูา        1-1-0 
                     (Electrical Law and Standard) 
01-042-216 การส่องสว่าง       1-1-0 

(Illumination)  
01-042-217 ไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น        3-1-4 

(Basic Microprocessor) 
01-042-218 เครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 1       3-1-4 

   (Refrigeration and Air Condition 1) 
01-042-219 เครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 2      3-1-4 

   (Refrigeration and Air Condition 2) 
 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา      หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ  
01-212-209 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  2-1-3 

(Basic Pneumatic and Hydraulic Practice) 
 

รายวิชาทวิภาคี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา     หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ 
01-042-5xx ปฏิบัติงานช่างไฟฟูาก าลัง 1     *-*-* 
01-042-5xx ปฏิบัติงานช่างไฟฟูาก าลัง 2     *-*-* 
01-042-5xx ปฏิบัติงานช่างไฟฟูาก าลัง 3     *-*-* 
01-042-5xx ปฏิบัติงานช่างไฟฟูาก าลัง 4     *-*-* 
01-042-5xx ปฏิบัติงานช่างไฟฟูาก าลัง 5     *-*-* 
01-042-5xx ปฏิบัติงานช่างไฟฟูาก าลัง 6     *-*-* 
ส าหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  ให้สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์ลักษณะงาน

ของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อน ารายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะและหรือกลุ่ม
ทักษะวิชาชีพเลือกไปก าหนดรายละเอียดของรายวิชา จัดท าแผนการฝึกอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชา
นั้นๆ ทั้งนี้โดยใช้เวลาฝึกในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

 

 
 
 
 



2.4   ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชา 01-042-901 ฝึกงาน หรือ 01-042-902 ฝึกงาน 1 และ  
รหัสวิชา  ชื่อวิชา       หน่วยกิต -ทฤษฎี-ปฏิบัติ 
01-042-901 ฝึกงาน           4-*-*  
  (On The Job Training)  
01-042-902 ฝึกงาน 1            2-*-* 
  (On The Job Training 1) 
01-042-903 ฝึกงาน 2           2-*-* 

   (On The Job Training 2) 
 

2.5   โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต 
        ให้เลือกเรยีนรายวิชา 01-042-904 โครงการ หรือ 01-042-905 โครงการ 1 และ  
01-042-906 โครงการ 2 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา       หน่วยกิต -ทฤษฎี-ปฏิบัติ 
01-042-904 โครงการ       4-*-* 
  (Project) 
01-042-905 โครงการ 1      2-*-*  
  (Project 1) 
01-042-906 โครงการ 2      2-*-*  
   (Project 2) 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช  

2558 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา  ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ตาม
บริบทและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา      หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ  
01-042-220 โรงต้นก าลังไฟฟูา         2-2-0 

   (Power Plant) 
01-042-221 การติดตั้งไฟฟูานอกอาคาร        2-1-2 

   (Electrical Installation for Exterior) 
01-042-222  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม        3 -1-4 
  ( Indrstrial Electronic) 
01-042-223 เทคนิคการประหยัดพลังงาน        1 -1-0 
  ( Energy Conservation) 
01-042-224  งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟูา   2-0 -4 
  ( Electrical Appliances Service and Repair) 



4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา       หน่วยกิต -ทฤษฎี-ปฏิบัติ 
01-002-401 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  1    0-0-2  

(Professional Activity 1) 
01-002-402 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  2    0-0-2  

(Professional Activity 2) 
01-002-403 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  3    0-0-2 

(Professional Activity 3) 
01-002-404 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  4    0-0-2  

(Professional Activity 4) 
01-002-405 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  5    0-0-2 

(Professional Activity 5) 
            01-002-406   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  6    0-0-2  
    (Professional Activity 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษา 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

ปีการศึกษาที่  1 
ภาคการศึกษาที่  1          
1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต  หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ  
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย          
  01-002-101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน     2-2-0  
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ        
  01-002-107  ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1      2-2-0 
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ -        
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ -        
  01-002-128    คณิตศาสตร์พื้นฐาน       2-2-0  
 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา -        
 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา         
  01-002-141  พลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ      1-0-2  
  01-002-148   สิ่งเสพติดศึกษา        1-1-0  
2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ         
 2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน         
  01-212-201 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น      2-1-3   
  01-212-204 งานไฟฟูาเบื้องต้น     2-1-3  
  01-212-208 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น      2-1-3  
  01-212-202 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-2-0 
 2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ -       
 2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก -       
 2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ -       
 2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ – 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี          
  01-202-207 ความปลอดภัยในงานอาชีพ      1-1-0  
  01-002-310 ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่อสาร 1      1-0-2  
4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร          
  01-002-401 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1    0-0-2  
  
  รวมหน่วยกิตทั้งหมด  18-13-15 
 
 



สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
ปีการศึกษาที่  1 

ภาคการศึกษาที่  2          
1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต  หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ  
 1.1   กลุ่มวิชาภาษาไทย          
  01-002-105 การเขียนในงานอาชีพ         1-1-0 
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ        
  01-002-113  ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง      1-0-2  
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์          
  01-002-122 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต       2-1-2 
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ -        
 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา          
  01-002-135 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม        2-2-0 
  01-002-138 อาเซียนศึกษา          1-1-0 
 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา -       
2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ         
 2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน         
  01-212-203 งานฝึกฝีมือ 1          2-0-6   
  01-212-205 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น        2-1-3  
  01-212-206 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น     2-1-3   
  01-212-207 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น      2-1-3   
  01-202-208 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ     2-1-2  
 2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ -       
 2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก -        
 2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ -       
 2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ -       
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี-        
4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร          
  01-002-402  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2     0-0-2 
           
  รวมหน่วยกิตทั้งหมด   17-9-23  
 
 
 
 
 



สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
ปีการศึกษาที่  2 

ภาคการศึกษาที่  1          
1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต  หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ   
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย  -        
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ        
  01-002-108 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2      2-2-0  
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์          
  01-002-123 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม   2-1-2 
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ -        
 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา -        
 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา –          
2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ         
 2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน -       
 2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ         
  01-042-201 วงจรไฟฟูา 1    3-1-4  
  01-042-203 เครื่องวัดไฟฟูา   2-1-2 
  01-042-204 การติดตั้งไฟฟูาในอาคารและในโรงงาน   3-1-4 
  01-042-206 หม้อแปลงไฟฟูา   2-1-2 
  01-042-210 เขียนแบบไฟฟูา    2-0-4 
 2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก      
  01-042-212 เครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสสลับ  2-1-2 
  01-042-218 เครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 1  3-1-4 
 2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ -       
 2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ -     
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี -   
4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร          
  01-002-403  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3  0-0-2   
           
  รวมหน่วยกิตทั้งหมด    21-9-26  
 
 
 
 
 



สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
ปีการศึกษาที่  2 

ภาคการศึกษาที่  2          
1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต  หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย  -          
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ        
  01-002-109 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1        1-0-2 
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ -        
 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์          
  01-002-129 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ       2-2-0 
 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา -        
 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา -          
2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ         
 2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน - 
 2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ         
  01-042-202 วงจรไฟฟูา 2   3-1-4 
  01-042-205 เครื่องกลไฟฟูากระแสตรง  2-2-0 
  01-042-209 การประมาณการติดตั้งไฟฟูา  2-1-2 
 2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก        
  01-042-215 กฎและมาตรฐานทางไฟฟูา   1-1-0 
  01-042-219 เครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 2  3-1-4 
  01-212-209 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  2-1-3 
 2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ -       
 2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ -       
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี -          
4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร          
  01-002-404  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4  0-0-2 
           
  รวมหน่วยกิตทั้งหมด      16-9-17 
 
 

 
 
 
 



สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
ปีการศึกษาที่  2 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน          
1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต  หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ  
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย  -          

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ -          

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ -          

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ -          

 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา -          

 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา -       
2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ         
 2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน -          
 2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ -          
 2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก -          
 2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ         
  01-042-901 ฝึกงาน    4-*-* 
 2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ         
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี -        
4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร -           
           
  รวมหน่วยกิตทั้งหมด   4-*-* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
ปีการศึกษาที่  3 

ภาคการศึกษาที่  1          
1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต  หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย  -     

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ –       

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ -          

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ -          

 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา -          

 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา -       
2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ         
 2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน -       
 2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ         
  01-042-207 มอเตอร์ไฟฟูากระแสสลับ 3-1-4 
  01-042-208 การควบคุมเครื่องกลไฟฟูา  3-1-4 
 2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก           
  01-042-216 การส่องสว่าง 1-1-0   
 2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ -       
 2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ         
  01-042-904  โครงการ  4-*-*   
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  
 01-042-222 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม   3-1-4  
 01-042-223 เทคนิคการประหยัดพลังงาน   1-1-0 
 01-042-224 งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟูา    2-0-4    
4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร          
  01-002-405 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5 0-0-2   
           
  รวมหน่วยกิตทั้งหมด  17-5-18  
 
 
 
 
 
 
  



สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
ปีการศึกษาที่  3 

ภาคการศึกษาที่   2          
1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต  หน่วยกิต-ทฤษฎี-ปฏิบัติ 
       1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย           

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ -          

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ -          

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ -          

 1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา -          

 1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา -       
2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ         
 2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน -       
 2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ         
 2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก          
  01-042-214 ดิจิตอลเบื้องต้น   3-1-4   
  01-042-211 คณิตศาสตร์ไฟฟูา   3-3-0   
  01-042-213 การโปรแกรมและการควบคุมไฟฟูา  2-1-2   
  01-042-217 ไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น   3-1-4   
 2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  -       
 2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ        
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี          
  01-042-220 โรงต้นก าลังไฟฟูา   2-2-0   
  01-042-221 การติดตั้งไฟฟูานอกอาคาร  2-1-2 
4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร          
  01-002-406   กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 6  0-0-2   
           
  รวมหน่วยกิตทั้งหมด     15-9-14   

  
 

 
 
 
 
 



กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ        
01-042-201 วงจรไฟฟ้า 1     3-1-4  
จุดประสงค์รายวิชา   เพ่ือให้ 
 1. เพ่ือให้มีความเข้าใจกฎและทฤษฎีวงจรไฟฟูากระแสตรงพื้นฐาน 

2. เพ่ือให้มีทักษะในการต่อ การวัด และหาค่าต่าง ๆ ในวงจรไฟฟูากระแสตรงพื้นฐาน  
3. เพ่ือให้มีกิจนิสัยในการท างาน 

สมรรถนะรายวิชา 

 1. เข้าใจกฎและทฤษฎีวงจรไฟฟูากระแสตรง 
 2. ค านวณค่าต่าง ๆ ในวงจรไฟฟูากระแสตรง 
 3. ต่อวงจรวัดและทดสอบค่าต่าง ๆ ในวงจรไฟฟูากระแสตรง 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎของโอห์ม ก าลังไฟฟูา พลังงานไฟฟูา วงจรความต้านทานแบบต่างๆ 
วงจรแบ่งกระแสไฟฟูา  วงจรแบ่งแรงดันไฟฟูา การแปลงวงจรความต้านทานดลตา -สตาร์ ดีเทอร์มิแนนท์ 
เซลล์ไฟฟูา กฏของเคอร์ชอฟฟ์ วงจรบริดจ์ เมชเคอร์เรนต์ 

 
01-042-202 วงจรไฟฟ้า 2     3-1-4  
จุดประสงค์รายวิชา   เพ่ือให้ 
 1. เพ่ือให้มีความเข้าใจค่าทางไฟฟูากระแสสลับ 
 2. เพ่ือให้มีทักษะในการต่อ การวัด และหาค่าต่าง ๆ ในวงจรไฟฟูากระแสสลับ  
 3. เพ่ือให้มีกิจนิสัยในการท างาน 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. เข้าใจหลักการเกิดไฟฟูากระแสสลับ 
 2. ค านวณค่าต่าง ๆ ในวงจรไฟฟูากระแสสลับ 
 3. ต่อวงจรวัดและทดสอบค่าต่าง ๆ ในวงจรไฟฟูากระแสสลับ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเกิดไฟฟูากระแสสลับ ค่าต่าง ๆ ของรูปคลื่นไซน์ เฟสและเฟสเซอร์
ไดอะแกรม ปริมาณเชิงซ้อน ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในวงจรไฟฟูากระแสสลับ  และเพาเวอร์แฟกเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



01-042-203 เครื่องวัดไฟฟ้า      2-1-2  
จุดประสงค์รายวิชา   เพ่ือให้ 
 1. เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการท างานของเครื่องวัดไฟฟูาชนิดต่าง ๆ  
 2. เพ่ือให้มีความสามารถต่อเครื่องวัดไฟฟูาชนิดต่าง ๆ ไปใช้งาน  
 3. เพ่ือให้มีกิจนิสัยในการใช้งานและบ ารุงรักษาเครื่องวัดไฟฟูา 

4. เพ่ือให้มีกิจนิสัยในการท างาน 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. เข้าใจหลักการของเครื่องวัดชนิดต่าง ๆ 
 2. ใช้เครื่องวัดไฟฟูาต่าง ๆ วัดค่าทางไฟฟูา 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติ หลักการท างาน วิธีการใช้โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ 
กิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์ ออสซิลดลสโคป และเครื่องวัดไฟฟูาชนิดอื่น ๆ ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ ค่า
ความคลาดเคลื่อน และการบ ารุงรักษา 

 
01-042-204 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน   3-1-4  
จุดประสงค์รายวิชา   เพ่ือให้ 
 1. เพ่ือให้มีความเข้าใจการปูองกันอุบัติภัยที่เกิดข้ึนกับการปฏิบัติงานทางไฟฟูา  
 2. เพ่ือให้สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การติดตั้งไฟฟูาภายในอาคารและในโรงงาน  
 3. เพ่ือให้มีความเข้าใจเลือกใช้อุปกรณ์ปูองกันทางไฟฟูาส าหรับการติดตั้งไฟฟูาในอาคารและในโรงงาน  
 4. เพ่ือให้มีทักษะในการเดินสายไฟฟูา ติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟูา  

5.เพ่ือให้สามารถตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของระบบและอุปกรณ์ไฟฟูา  
6.เพ่ือให้มีกิจนิสัยในการท างาน 

สมรรถนะรายวิชา 
 1. เข้าใจหลักการปฏิบัติงานทางไฟฟูาได้อย่างปลอดภัย 
 2. เลือกอุปกรณ์ในงานเดินสายไฟฟูาแสงสว่างและไฟฟูาก าลัง 
 3. ติดตั้งอุปกรณ์ปูองกันอุปกรณ์เตือนภัย ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม  
 4. ตรวจสอบหาข้อบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ไฟฟูา  
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติวิธีการปูองกันอุบัติเหตุเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางไฟฟูา ชนิดและการใช้งานของ
สายไฟฟูา การต่อสายแบบต่าง ๆ การเดินสายไฟฟูาแสงสว่างและไฟฟูาก าลัง อุปกรณ์และเครื่องมือ 
อุปกรณ์ปูองกันทางไฟฟูา การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟูา การติดตั้งระบบปูองกันสัญญาณเตือนภัย การเดินด้วย
วิธีการต่าง ๆ การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟูาในอาคาร การติดตั้งไฟฟูาในพ้ืนที่อันตราย การตรวจสอบและแก้ไข
ข้อบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ไฟฟูา 

 
 



01-042-205 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง    2-2-0  
จุดประสงค์รายวิชา   เพ่ือให้ 
 1. เพ่ือให้มีความเข้าใจทฤษฎีของแม่เหล็ก และการเหนี่ยวน าแม่เหล็ก  
 2. เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงและการน าไปใช้งาน  

3. เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการท างานของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรงและการน าไปใช้งาน  
สมรรถนะรายวิชา 
 1. เข้าใจหลักการเหนี่ยวน าทางไฟฟูา 
 2. ค านวณค่าต่างๆ ของเครื่องกลไฟฟูากระแสตรง 
 3. เลือกเครื่องกลไฟตรงตามลักษณะงาน 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาทฤษฎีแม่เหล็ก วงจรเหล็ก หลักการเหนี่ยวน าแม่เหล็ก โครงสร้าง ส่วนประกอบ วงจร 
ขดลวดอาร์เมเจอร์ของเครื่องกลไฟฟูากระแสตรง หลักการท างาน ชนิด การเดินแรงดันไฟฟูาในเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูากระแสตรง สาเหตุที่เครื่องก าเนิดไม่เกิดแรงดัน คอมมิวเตชั่น อาร์เมเจอร์ รีแอกชัน การ
ค านวณหาไฟฟูาเหนี่ยวน า ประสิทธิภาพ คุณลักษณะ การน าไปใช้งานของเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรง
หลักการท างาน ชนิดของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง อาร์เมเจอร์ รีแอกชัน คุณลักษณะและการน าไปใช้งาน
ของมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง การกลับทิศทางการหมุน การเริ่มเดิน การบ ารุงรักษาเครื่องกลไฟฟูา
กระแสตรง 

 
01-042-206 หม้อแปลงไฟฟ้า      2-1-2  
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 1. เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการท างาน โครงสร้าง และชนิดของหม้อแปลงไฟฟูา  
 2. เพ่ือให้มีทักษะในการพันและการใช้งานของหม้อแปลง  
 3. เพ่ือให้มีกิจนิสัยในการท างาน 
สมรรถนะรายวิชา 

 1. เข้าใจโครงสร้างและหลักการท างานของหม้อแปลงไฟฟูา 
 2. ซ่อมบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟูา 
 3. ทดสอบหม้อแปลงไฟฟูา 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติหลักการท างาน โครงสร้าง ชนิดของหม้อแปลงไฟฟูา หลักการเกิดแรงดัน ไฟฟูา
เหนี่ยวน าในหม้อแปลง สมการแรงดันไฟฟูา อัตราส่วนการเปลี่ยนแปร (Transformation ratio) การ
ค านวณหาขนาดและประสิทธิภาพของหม้อแปลง การขนานหม้อแปลงไฟฟูา การพันขดลวดหม้อแปลง
ไฟฟูาขนาดเล็ก การตรวจขั้วหม้อแปลงไฟฟูา การต่อหม้อแปลงไฟฟูา 

 
 
 



01-042-207 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ    3-1-4  
จุดประสงค์รายวิชา   เพ่ือให้ 
 1. เพ่ือให้มีความเข้าใจชนิด โครงสร้าง ส่วนประกอบของมอเตอร์ 1 เฟส และ 3 เฟส 
 2. เพ่ือให้มีความเจ้าใจ หลักการท างาน คุณลักษณะของมอเตอร์ 1 เฟส และ 3 เฟส 

3. เพ่ือให้มีความเข้าใจ การเริ่มต้น การกลับทิศทางการหมุน การหยุดมอเตอร์ การน าไปใช้งานและกา ร
บ ารุงรักษา 

 4. เพ่ือให้มีทักษะในการตรวจซ่อม พันมอเตอร์ บ ารุงรักษามอเตอร์ 1 เฟส และ 3 เฟส 
5. เพ่ือให้มีกิจนิสัยในการท างาน 

สมรรถนะรายวิชา 

 1. เข้าใจหลักการท างานของมอเตอร์ไฟฟูากระแสสลับชนิดต่าง ๆ  
 2. เลือกชนิดของมอเตอร์ไฟฟูากระแสสลับตรงตามลักษณะงาน  
 3. ซ่อมบ ารุงรักษาและทดสอบมอเตอร์ไฟฟูากระแสสลับ  
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติหลักการท างาน ชนิดโครงสร้าง และส่วนประกอบ ของมอเตอร์ 1 เฟส และ  
3 เฟส คุณลักษณะการเริ่มเดิน การกลับทิศทางการหมุน การหยุดมอเตอร์ การน าไปใช้งานและ
บ ารุงรักษา การพันและการทดสอบมอเตอร์ไฟฟูากระแสสลับ 

 
01-042-208 การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า    3-1-4  
จุดประสงค์รายวิชา   เพ่ือให้ 
 1. เพื่อให้มีความเข้าใจสัญลักษณ์ท่ีใช้ในงานควบคุมมาตรฐานต่าง ๆ 
 2. เพ่ือให้สามารถเลือกวัสดุอุปกรณ์ควบคุมไปใช้งาน 

3. เพ่ือให้เข้าใจหลักและวิธีการเริ่มเดินมอเตอร์ การควบคุมความเร็วมอเตอร์ การหยุดและการกลับทิศ
ทางการหมุน 

4. เพ่ือให้มีทักษะในการต่อวงจรควบคุมการเริ่มต้น การควบคุมความเร็วมอเตอร์ การหยุด และการกลับ
ทิศทางการหมุน 

5. เพ่ือให้มีกิจนิสัยในการท างาน 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. เข้าใจหลักการควบคุมเครื่องกลไฟฟูา 
 2. เลือกใช้อุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์ปูองกันเครื่องกลไฟฟูา  
 3. ต่อและทดสอบวงจรควบคุมและวงจรก าลังแบบต่าง ๆ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สัญลักษณ์ในงานควบคุมตามมาตรฐาน DIN, IEC, ANSI การเลือกขนาดของ
สาย อุปกรณ์ปูองกันและขนาดคอนแทกเตอร์ หลักการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟูากระแสสลับ
แบบ 1 เฟส และ 3 เฟส ต่อวงจรควบคุมเริ่มต้น การหยุดมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรง และกระแสสลับแบบ 1 เฟส 
และ 3 เฟส การควบคุมความเร็ว และการกลับทิศทางการหมุนด้วยวิธีต่าง ๆ 



01-042-209 การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า   2- 1-2  
จุดประสงค์รายวิชา   เพื่อให้ 
 1. เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการและข้ันตอนการท า Shop drawing และประมาณการติดตั้งระบบไฟฟูา 
 2. เพ่ือให้สามารถประมาณราคาจากแบบ  
 3. เพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจ ภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหน่วยงาน  
สมรรถนะรายวิชา 
 1. อ่านแบบติดตั้งระบบไฟฟูา 
 2. แยกรายการวัสดุ -อุปกรณ์จากแบบงานติดตั้งระบบไฟฟูา 
 3. ประมาณราคาวัสดุ -อุปกรณ์และค่าแรงจากแบบงานติดตั้งระบบไฟฟูา 

4. ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดท าใบเสนอราคา 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติวิธีการด าเนินการ การวางแผนระบบงานระบบไฟฟูา จากแบบไฟฟูาทั่วไป ส่วน
ส าคัญของวิธีเดินสาย การถอดแบบ การท า Shop drawing การประเมิน ประมาณการไฟฟูาตามความ
ต้องการ การจัดเตรียม ค่าใช้จ่าย ในการด าเนินงานประมาณการไฟฟูาเบื้องต้น และค่าแรง  

 
01-042-210 เขียนแบบไฟฟ้า     2-0-4  
จุดประสงค์รายวิชา    เพ่ือให้ 

1. เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการ วิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบเลือกขนาดกระดา ษ
ขนาดตัวเลขและตัวอักษร 

2. เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการ วิธีการเขียนแบบไฟฟูาแสงสว่าง และไฟฟูาก าลัง  
3. เพ่ือให้สามารถเขียนแบบไฟฟูาแสงสว่าง  และไฟฟูาก าลัง 
4. เพ่ือให้มีกิจนิสัยในการท างาน 

สมรรถนะรายวิชา 
 1.  เข้าใจหลักการเขียนแบบตามมาตรฐานสากล 

2.  เขียนแบบและอ่านแบบไฟฟูาแสงสว่างและไฟฟูาก าลัง 
3.  เขียนแบบและอ่านแบบงานควบคุมเครื่องกลไฟฟูา 

ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับสัญลักษณ์ท่ีใช้ในงานเขียนแบบไฟฟูาตามมาตรฐานสากล เขียนแบบงานในระบบ

ไฟฟูาแสงสว่างและไฟฟูาก าลัง เขียนแบบงานควบคุมเครื่องกลไฟฟูา เขียนแบบวงจร One line 
Diagram, Schematic Diagram, Working Diagram Design Diagram Shop Diagram และ Asbuilt 
Diagram 

 
 
 
 



กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
 
01-042-211 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า    3-3-0  
จุดประสงค์รายวิชา   เพ่ือให้ 
 1. เพ่ือให้มีความเข้าใจระบบแรงดันไฟฟูาและการต่อโหลดในระบบไฟฟูา 3 เฟส 

2. เพ่ือให้มีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาของโจทย์ในวงจรไฟฟูากระแสตรงแล ะ
กระแสสลับ 

 3. เพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจ ภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหน่วยงาน 
สมรรถนะรายวิชา 

 1. เข้าใจเกี่ยวกับระบบไฟฟูากระแสสลับ 3 เฟส 
 2. ค านวณหาค่าต่าง ๆ ในสภาวะโหลดสมดุลและไม่สมดุล 
 3. วิเคราะห์วงจรไฟฟูากระแสตรงและกระแสสลับด้วยกฎและทฤษฎีต่าง ๆ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับระบบแรงดันไฟฟูากระแสสลับ 3 เฟส การต่อโหลดแบบสมดุลและไม่สมดุลใน
ระบบ 3 เฟส การแก้เพาเวอร์แฟกเตอร์การวิเคราะห์วงจรไฟฟูากระแสตรงและกระแสสลับด้วยกฎหรือ
ทฤษฎีต่าง ๆ 

 
01-042-212 เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ    2-1-2  
จุดประสงค์รายวิชา   เพ่ือให้ 
 1. เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสสลับ  
 2. เพ่ือให้สามารถพัน ทดสอบ ขนาน และบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสสลับ  
 3. เพ่ือให้มีกิจนิสัยในการท างาน 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. เข้าใจส่วนประกอบและหลักการท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสสลับ  
 2. เดินเครื่องและควบคุมเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสสลับ 
 3. ขนานเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสสลับ 
 4. ตรวจซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสสลับ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการท างาน โครงสร้าง และส่วนประกอบของเครื่องก าเนิดไฟฟูา
กระแสสลับการเกิดรูปคลื่นไซน์ สมการแรงดันไฟฟูา ความสัมพันธ์ของความเร็วรอบ ขั้วแม่เหล็กและ
ความถี่ คุณลักษณะของเครื่องก าเนิด การขนาดและการบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิด การถอดประกอบ พัน 
และทดสอบการท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสสลับ 

 
 
 



01-042-213 การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า    2-1-2  
จุดประสงค์รายวิชา   เพ่ือให้ 
 1.  เพ่ือให้มีความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องกลและอุปกรณ์ไฟฟูา  

2. เพ่ือให้ความสามารถติดตั้งอุปกรณ์อินพุท เอาท์พุท แก้ไขและปรับปรุงโปรแกรมงานควบคุมประเภท
ต่างๆ 

3. เพ่ือให้มีกิจนิสัยในการท างาน 
สมรรถนะรายวิชา 
 1.   เข้าใจส่วนประกอบของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
 2.   เขียนค าสั่งควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
 3.   ใช้โปรแกรมเมเบิลควบคุมมอเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟูา 

4. ใช้โปรแกรมเมเบิลควบคุมระบบนิวเมติกส์ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง ส่วนประกอบของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ค าสั่ง    
การปูอนข้อมูล วงจรการใช้งานควบคุมมอเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟูาต่าง ๆ วงจรควบคุมระบบนิวเมติกส์ 
การแก้ไขและปรับปรุงโปรแกรม 

 
01-042-214 ดิจิตอลเบื้องต้น      3-1-4  
จุดประสงค์รายวิชา   เพ่ือให้ 
 1.  เพ่ือให้มีความเข้าใจระบบเลขฐานและรหัส 
 2.  เพ่ือให้มีความเข้าใจลอจิกฟังก์ชั่นต่าง ๆ ตารางความจริงและสัญลักษณ์ลอจิกเกต  
 3.  เพ่ือให้มีความเข้าใจวงจร Combination Losgic และวงจร Sequential 
 4.  เพ่ือให้มีทักษะในการหาคุณสมบัติของ Logic gasste จากคู่มือ 

5. เพ่ือให้มีทักษะในการต่อวงจร Logic gate Combination Logic วงจรพัลส์และวงจร Sequential 
แบบต่าง ๆ 

6. เพ่ือให้มีกิจนิสัยในการท างาน 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. เข้าใจหลักการของระบบเลขฐานและรหัส 
 2. วัดและทดสอบวงจร Logic และวงจรพัลส์ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเลขฐานต่างๆ รหัสตัวเลข Logic function ตารางความจริงและ
สัญลักษณ์พืชคณิตบูลีน วงจร Combination วงจรพัลส์ และวงจร Sequential 

 
 
 
 



01-042-215 กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า    1-1-0  
จุดประสงค์รายวิชา    เพ่ือให้ 
 1. เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการเปูาหมายของกฎและมาตรฐานทางไฟฟูา  
 2. เพ่ือให้สามารถน ากฎและมาตรฐานไปใช้ประกอบอาชีพในงานติดตั้งทางไฟฟูา  
 3. เพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจ ภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหน่วยงาน 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. เข้าใจกฎและมาตรฐานที่ใช้ในงานติดตั้งทางไฟฟูา 
 2. น ากฎและมาตรฐานทางไฟฟูาไปใช้ประกอบอาชีพ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับกฎและมาตรฐานที่ใช้ในงานติดตั้งทางไฟฟูา ระบบปูองกันฟูาผ่า ระบบการต่อลง
ดิน ระบบการติดตั้งสัญญาณเตือนภัย การติดตั้งไฟฟูาในพ้ืนที่อันตราย  

 
01-042-216 การส่องสว่าง      1-1-0 
จุดประสงค์รายวิชา   เพ่ือให้ 
 1. เพ่ือให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดแสง คุณสมบัติของแสง 
 2. เพ่ือให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้หลอดไฟฟูาและโคมไฟฟูา  
 3. เพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจ ภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหน่วยงาน 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. เข้าใจแหล่งก าเนิดแสงและคุณสมบัติของแสง 
 2. หาความเข้มของการส่องสว่างตามสถานที่ใช้งาน 
 3. เลือกชนิดของหลอดและดวงโคม 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับแหล่งก าเนิดแสง และการมองเห็น หน่วยวัด คุณสมบัติของแสง โครงสร้าง
ส่วนประกอบของหลอดไฟฟูา การน าไปใช้งาน ลักษณะการให้แสงแบบต่างๆ ชนิดของโคมไฟ           
การเลือกใช้โคมไฟฟูาภายในอาคารและนอกอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



01-042-217 ไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น    3-1-4  
จุดประสงค์รายวิชา   เพ่ือให้ 
 1. เพ่ือให้มีความเข้าใจโครงสร้างการท างานของไมโครโพรเซสเซอร์  

2. เพ่ือให้มีทักษะในการใช้งานกลุ่มค าสั่งต่าง ๆ และเขียนโปรแกรมภาษาเอสเซมบลีเบื้องต้นเพื่อควบคุม
อุปกรณ์ภายนอก 

 3. เพ่ือให้มีกิจนิสัยในการท างาน 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. เข้าใจหลักการท างานของระบบปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์ 
 2. เขียนโปรแกรมสั่งงานไมโครโพรเซสเซอร์ 
 3. ทดสอบการท างานของไมโครโพรเซสเซอร์ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท างานของไอซี หน่วยความจ าชนิด RAM และ 
ROM สถาปัตยกรรมของระบบไมโครโพรเซสเซอร์ กระบวนการของซีพียู การจัดระบบการเชื่อมต่อวงจร
ของซีพียูกับอุปกรณ์ภายนอก การใช้กลุ่มค าสั่งต่าง ๆ การติดต่อกับอุปกรณ์อินพุตและเอาท์พุด โปรแกรม
ภาษาและเอสเซมบลีเบื้องต้น 

 
01-042-218 เครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 1 3-1-4  
จุดประสงค์รายวิชา   เพ่ือให้ 
 1. เพ่ือให้มีความเข้าใจ หลักการท างานของเครื่องท าความเย็นระบบอัดไอ  

2. เพ่ือให้มีความสามารถใช้เครื่องมือในงานท่อ งานเชื่อมประสานท่อ งานต่อวงจรทางกลและทางไฟฟูา
ของเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 

 3. เพ่ือให้มีกิจนิสัยในการท างาน 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. เข้าใจหลักการของเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 
 2. ประกอบติดตั้งและทดสอบท่อเครื่องท าความเย็น 
 3. ตรวจซ่อมเครื่องท าความเย็น 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฎิบัติหลักการของเครื่องท าความเย็น การถ่ายเทของร้อน ชนิดของความร้อน ความ
ดัน ส่วนประกอบและหลักการท างานของเครื่องท าความเย็นระบบอัดไอ สารท าความเย็น งานท่อ  
งานเชื่อมประสานท่อ ต่อวงจรไฟฟูา วงจรทางกล การท าสุญญากาศ การบรรจุสารท าความเย็นในเครื่อง
ท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 

 
 
 
 



01-042-219 เครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 2 3-1-4  
จุดประสงค์รายวิชา   เพ่ือให้ 
 1. เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการควบคุมเครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ  
 2. ค านวณหาขนาดเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 
 3. ติดตั้งเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. เข้าใจหลักการควบคุมเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 
 2. ค านวณหาขนาดเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 
 3. ติดตั้งเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 
 4. ตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ  
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติหลักการท างานของวงจรควบคุมเครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ    
การตรวจสอบข้อบกพร่อง แก้ไขวงจรทางกลและทางไฟฟูา การติดตั้งปรับอากาศ การประมาณการโหลด
ความร้อน การเลือกขนาดเครื่องปรับอากาศ บ ารุงรักษาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

 
01-212-209 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น       2-1-3  
จุดประสงค์รายวิชา   เพื่อให้ 

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 
2. มีทักษะเกี่ยวกับอ่านและเขียนวงจร ต่อวงจรควบคุมการท างานระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส์ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาดตรง

ต่อเวลามีความซื่อสัตย์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส์ตามคู่มือ  
2. ต่อวงจรควบคุมการท างานระบบนิวแมติก 
3. ต่อวงจรควบคุมการท างานระบบไฮดรอลิกส์ 
4. ติดตั้งระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยมือและระบบอัตโนมัติ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการท างานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ชนิด สัญลักษณ์

โครงสร้างการท างานและการทดสอบอุปกรณ์นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์การอ่าน การเขียนวงจรและต่อ
วงจรควบคุมทิศทางวงจรปรับความเร็ว วงจรเรียงล าดับ วงจรหน่วงเวลา วงจรควบคุมด้วยมือ ( Manual) 
และวงจรควบคุมโดยอัตโนมัติ (Automatic) ของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

 
 
 



หมวดวิชาชีพเลือกเสร ี
 
01-042-220 โรงต้นก าลังไฟฟ้า     2-2-0  
จุดประสงค์รายวิชา   เพ่ือให้ 
 1. เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการท างานของโรงต้นก าลังไฟฟูาแบบต่าง ๆ  
 2. เพ่ือให้รู้วิธีการส่งจ่าย การควบคุมและอุปกรณ์ปูองกันในระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟูา  
 3. เพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหน่วยงาน 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. เข้าใจหลักการท างานของโรงต้นก าลังไฟฟูาแบบต่าง ๆ 
 2. น าหลักการควบคุมอุปกรณ์ปูองกันในระบบสายส่งไปใช้งาน 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับหลักการท างานของโรงต้นก าลังไฟฟูาแบบต่าง ๆ รวมทั้งการส่งจ่าย การควบคุม
และอุปกรณ์ปูองกันในระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟูา 

 
01-042-221 การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร    2-1-2  
จุดประสงค์รายวิชา   เพ่ือให้ 
 1. เพ่ือให้มีความเข้าใจชนิดของสายไฟฟูา เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานติดตั้งภายนอก  
 2. เพ่ือให้มีทักษะในการปักเสา พาดสายไฟฟูา และติดตั้งอุปกรณ์  
 3. เพ่ือให้มีความรู้ในเรื่องชนิดของการติดตั้งระบบไฟฟูาแรงต่ า 
 4. เพ่ือให้สามารถติดตั้งและเดินสายไฟฟูาใต้ดิน 
 5. เพ่ือให้มีกิจนิสัยในการท างาน 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. เข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ติดตั้งไฟฟูาภายนอกอาคาร  
 2. ปักเสา พาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูา 
 3. ติดตั้งและเดินสายระบบไฟฟูาใต้ดิน 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานติดตั้งไฟฟูาภายนอก การปักเสา การ
ยึดโยงเสา การพาดสาย การดึงสาย การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟูา การติดตั้งอุปกรณ์ปูองกัน การติดตั้งและ
ควบคุมโคมไฟถนน การติดตั้งระบบสายดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



01-042-222 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม    3-1-4  
จุดประสงค์รายวิชา   เพ่ือให้ 
 1. เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการของทรานสดิวเซอร์และเซ็นเซอร์  

2. เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการควบคุมก าลังไฟฟูากระแสตรง และกระแสสลับด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ก าลัง 

 3. เพ่ือให้มีทักษะในการต่อและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟูาด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  
 4. เพ่ือให้มีกิจนิสัยในการท างาน 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. เข้าใจหลักการท างานของทรานสดิวเซอร์และเซ็นเซอร์ 
 2. ควบคุมความเร็วและกลับทางหมุนของมอเตอร์ 
 3. ควบคุมแรงดันไฟฟูากระแสตรง 
 4.วัดและทดสอบวงจรขยายก าลังและความถ่ี 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและการใช้งานทรานสดิวเซอร์และเซ็นเตอร์  ใช้งานวงจร 
ควบคุมความเร็วและกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์พร้อมบล็อกไดอะแกรมวงจรตรวยจับและ
สัญลักษณ์เตือนภัยชนิดต่างๆการควบคุมก าลังไฟฟูากระแสตรง  NC เครื่องจ่ายแรงดันไฟฟูาคงที่แบบ
ต่างๆ วงจรขยายก าลัง วงจรควบคุมก าลังและความถ่ี 

 
01-042-223 เทคนิคการประหยัดพลังงาน    1-1-0  
จุดประสงค์รายวิชา   เพ่ือให้ 
 1. เพ่ือให้มีความเข้าใจวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟูา 
 2. เพ่ือให้สามารถแก้ไข ปรับปรุงอุปกรณ์และระบบไฟฟูาให้มีประสิทธิภาพ  
 3. เพ่ือให้มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจ ภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักหน่วยงาน 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. ปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟูาเพ่ือให้เกิดการประหยัดพลังงาน 
 2. ปรับปรุงแก้ไขระบบท าความร้อน เพ่ือให้เกิดการประหยัดพลังงาน  
 3. ปรับปรุงระบบท าความเย็นเพ่ือให้เกิดการประหยัดพลังงาน 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับหลักการและวิธีการประหยัดพลังงานของระบบไฟฟูา ระบบท าความร้อน ระบบท า
ความเย็นในอาคารและในงานอุตสาหกรรม การแก้ไขปรับปรุงระบบไฟฟูาเพ่ือให้เกิดประหยัดพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



01-042-224 งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า   2-0-4  
จุดประสงค์รายวิชา    เพ่ือให้ 
 1. เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟูาชนิดต่าง ๆ  
 2. เพ่ือให้มีความสามารถในการตรวจสอบ และซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟูา  
 3. เพ่ือให้มีกิจนิสัยในการท างาน 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. เข้าใจหลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟูาชนิดต่าง ๆ 
 2. ตรวจซ่อมระบบไฟฟูาแสงสว่าง 
 3. ตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟูาชนิดต่าง ๆ 
 4. ตรวจซ่อมเครื่องกลไฟฟูาขนาดเล็ก 
ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการท างาน การตรวจสอบหาสาเหตุข้อบกพร่อง การซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์
ไฟฟูา ระบบไฟฟูาแสงสว่าง ระบบไฟฟูาก าลัง เครื่องจักรเครื่องกลไฟฟูาและงานบริการไฟฟูาอ่ืนๆ 

 
 
รายวิชาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  
01-042-901 วิชาฝึกงาน        4-*-*  
01-042-902 วิชาฝึกงาน  1       2-*-*  
01-042-903 วิชาฝึกงาน  2       2-*-*  
จุดประสงค์รายวิชา   เพ่ือให้  

1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ  
2. ปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ  สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการจนเกิดความ

ช านาญ มีทักษะและประสบการณ์ น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอาชีพระดับฝีมือ  
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานอาชีพ  และมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ  มีวินัย คุณธรรม

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
สมรรถนะรายวิชา  

1. เตรียมความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน  
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามข้ันตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการก าหนด   
3. พัฒนาการท างานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ  
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน  

ค าอธิบายรายวิชา  
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ  สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความช านาญ มีทักษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดับฝีมือ 
โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน  



รายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
01-042-904 วิชาโครงการ         4-*-*  
01-042-905 วิชาโครงการ  1        2-*-* 
01-042-906 วิชาโครงการ  2       2-*-* 
จุดประสงค์รายวิชา   เพ่ือให้  

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดท าโครงการสร้างและหรือพัฒนางาน  
2. ประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการวางแผน  

ด าเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ท ารายงานและน าเสนอผลงาน  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ  มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ ม

สร้างสรรค์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดท าโครงการ และน าเสนอผลงาน  
2. ด าเนินการจัดท าโครงการ  
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน  

ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  หลักการจัดท าโครงการ  การวางแผน  การด าเนินงาน  การแก้ไขปัญหา  

การประเมินผล การจัดท ารายงานและการน าเสนอผลงาน  โดยปฏิบัติจัดท าโครงการสร้างและหรือพัฒนา
งานที่ใช้ความรู้และทักษะในระดับฝีมือสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษา  ด าเนินการเป็นรายบุคคลหรือ
กลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าอธิบายรายวิชา 
 

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน   
01-202-201 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ         2 -2-0  
จุดประสงค์รายวิชา   เพ่ือให้ 

1. เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ
หลักการบริหารงานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการท างาน 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพเพ่ือการพัฒนาตนและงานอาชีพ  
3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและหลักการบริหารงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏิบัติตนในงาน

อาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการท างาน 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพเพ่ือการพัฒนาตน องค์กรและงานอาชีพ  
3. ประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏิบัติตนในงาน

อาชีพหลักการบริหารงานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการท างาน 
 
01-202-202 การเป็นผู้ประกอบการ 2-2-0  
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 เข้าใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนเปูาหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การเป็นผู้ประกอบการ การ
วางแผนและการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบื้องต้น และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1. สามารถจัดท าแผนธุรกิจอย่างง่าย โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการ
บริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 

 2. มีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นผู้ประกอบการ และมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน 
ประหยัดและอดทน  

สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวางแผนเปูาหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การเป็นผู้ประกอบการ 

การวางแผนและการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบื้องต้น และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 2. จัดท าแผนธุรกิจอย่างง่าย  
 3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและด าเนินการ  
 4. ประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการวางแผนและด าเนินการ  
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับการวางแผนเปูาหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการลงทุน การ

เป็นผู้ประกอบการ การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ 
รูปแบบแผนธุรกิจ หลักเบื้องต้นในการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในองค์กร และการประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นผู้ประกอบการ 
 

01-202-203 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2-1-2  
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 1. เข้าใจหลักและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
 2. สามารถประยุกต์ใช้หลักและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในการด าเนินชีวิตประจ าวันและ

งานอาชีพ 
 3. มีเจตคติท่ีดีต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
 2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบของการใช้พลังงานต่อสิ่งแวดล้อม  
 3. วางแผนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามข้อกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง  
 4. ประยุกต์ใช้หลักและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาในชุมชน 

และสังคม 
 5. เลือกใช้พลังงานทดแทนในการด าเนินชีวิต   
 ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของพลังงานและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของ
พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิต ปัญหาการใช้พลังงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หลักและ
วิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การปูองกันและแก้ไขปัญหา พลังงานทดแทน กฎหมายและ
นโยบายที่เกี่ยวข้อง  

 
01-202-204 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-1-2  
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 1. เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ  
 2. สามารถด าเนินการเบื้องต้นในการควบคุมและปูองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการท างาน  
 3. สามารถปรับปรุงสภาพการท างานตามหลักการยุทศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 4. มีจิตส านึกและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานอาชีพตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ  
 2. วางแผน ด าเนินการเบื้องต้นในการควบคุม ปูองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการท างาน  
 3. วางแผนปรับปรุงสภาพการท างานด้านหลักการยุทศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  



 4. อ่านและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย  
 5. เลือกใช้เครื่องปูองกันอันตรายตามสถานการณ์  
 6. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ   
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ มลพิษ โรค
และอุบัติภัย ที่เกิดจากการท างานและการควบคุมปูองกัน การปรับปรุงสภาพการท างานตามหลักการ 
ยุทธศาสตร์ การจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความ
ปลอดภัย เครื่องปูองกันอันตราย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงาน   
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 
01-202-205 การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ 1-1-0  
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 1. มีความรู้หลัก การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ 
 2. มีความเข้าใจหลักการใช้ทรัพยากรในงานอาชีพ  
 3. มีความเข้าใจวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ  
 4. มีเจตคติท่ีดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ     
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ 
 2. วางแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ   
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานอาชีพ และพ้ืนฐานความรู้
ทางนิเวศวิทยา ส าหรับการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ โดยทางตรงและ
ทางอ้อม การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดในงานอาชีพ 
 

01-202-206 กฎหมายแรงงาน 1-1-0  
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 1. เข้าใจกฎหมาย พระราชบัญญัติ และประกาศกระทรวงที่เก่ียวข้องด้านแรงงาน เข้าใจหลักการ วิธีการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับแรงงาน  
 2. เพ่ือให้มีกิจนิสัยที่ดี และมีเจตคติท่ีดีต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน   
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องกับแรงงาน  
 2. ปฏิบัติตามวิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับแรงงาน  
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติ และประกาศกระทรวงที่เก่ียวข้องแรงงาน การคุ้มครอง

แรงงาน แรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม เงินทดแทน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน ภาคธุรกิจ ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม 

 
01-202-207 ความปลอดภัยในงานอาชีพ 1-1-0  
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 1. มีความเข้าใจหลักความปลอดภัยในงานอาชีพ  
 2. มีความสามารถเก่ียวกับการปูองกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน  
 3. มีความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
 สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในงานอาชีพ  
 2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการปูองกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานทั่วไป  
 3. แสดงความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัย โรคอันเนื่องจากการประกอบอาชีพ  
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับมาตรฐานความปลอดภัยในอาชีพ สาเหตุและความสูญเสียของอุบัติเหตุและการ
ปูองกัน ในการปฏิบัติงานอาชีพ การปูองกันและระงับอัคคีภัย โรคอันเนื่องจากการประกอบอาชีพ 
หลักการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร ไฟฟูา สารเคมี และกฎหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัย 
 

01-212-201 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น         2-1-3  
จุดประสงค์รายวิชา   เพื่อให้ 

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เขียนแบบ  
2. มีทักษะเกี่ยวกับการอ่านแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นเกี่ยวกับ ภาพฉาย ภาพตัด และภาพสาม

มิติ ตามมาตรฐานเขียนแบบเทคนิค 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลามี

ความซื่อสัตย์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงวิธีการเขียนแบบเทคนิคการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เขียนแบบ 
2. อ่านและเขียนแบบภาพชิ้นส่วนสองมิติ 
3. อ่านและเขียนแบบภาพสามมิติ 
4. เขียนภาพฉาย ภาพช่วยและภาพตัด 

 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น การใช้และการบ ารุงรักษา

เครื่องมือเขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้นตัวเลข ตัวอักษร การสร้างรูปเรขาคณิต การ
ก าหนดขนาดของมิติมาตราส่วน ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพมุมที่ 1 และมุมที่ 3  
ภาพสเกตซ์ภาพตัดและสัญลักษณ์เบื้องต้น ในงานช่างอุตสาหกรรม 

 
01-212-202 วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม      2- 2-0  
จุดประสงค์รายวิชา   เพื่อให้ 

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการจ าแนก ชนิด คุณลักษณะ สมบัติ มาตรฐาน การใช้งานของ
วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 

2. สามารถเลือกวัสดุอุตสาหกรรมมาใช้และการจัดเก็บได้ตรงตามมาตรฐาน 
3. มีเจตคติและตระหนัก เห็นคุณค่าของวัสดุ และน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการจ าแนก ชนิด ลักษณะ สมบัติ มาตรฐาน การใช้งานวัสดุ

อุตสาหกรรม 
2. เลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรมได้ตรงตามลักษณะงาน 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การจัดเก็บ การเลือก

วัสดุในงานอุตสาหกรรมประกอบด้วย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุที่มีต่อโลหะผสม  
วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นวัสดุหล่อเย็น วัสดุก่อสร้าง วัสดุสังเคราะห์วัสดุงานไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์
การกัดกร่อนและการปูองกันหลักการตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น 
 

01-212-203 งานฝึกฝีมือ 1        2-0-6  
จุดประสงค์รายวิชา   เพื่อให้ 

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้การบ ารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้น  
2. ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการท างานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีต เรียบร้อย ละเอียด

รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลามีความซื่อสัตย์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม 
สมรรถนะรายวิชา 

1. เตรียมเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้นตามคู่มือ 
2. วัดและร่างแบบชิ้นงานโลหะ 
3. แปรรูปและประกอบชิ้นงานโลหะด้วยเครื่องมือกลทั่วไป 
4. ลับคมตัดเครื่องมือกลทั่วไป 
5. หล่อชิ้นงานตามแบบก าหนด 

 



ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การบ ารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้น งานวัดและตรวจสอบ  

งานร่างแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานท าเกลียว งานเครื่องมือกล
เบื้องต้น งานหล่อเบื้องต้น และการประกอบชิ้นงาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 

01-212-204   งานไฟฟ้าเบื้องต้น    2 -1-3  
จุดประสงค์รายวิชา   เพ่ือให้ 

1. เพ่ือให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ วัสดุ อุปกรณ์ ชนิดและขนาดของสายไฟฟูา การต่อสาย  เดินสายไฟฟูา  
และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูาภายในอาคาร  

2. เพ่ือให้สามารถต่อสาย เดินสายไฟฟูา ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูาภายในอาคาร  
3. เพ่ือให้มีเจตนคติที่ดี มีวินัย ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1.เข้าใจหลักการติดตั้งไฟฟูาก าลังและไฟฟูาแสงสว่างภายในอาคาร 
2.อ่านแบบ เลือกวัสดุ เดินสายไฟฟูา และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูาภายในอาคาร  

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการติดตั้งไฟฟูา-ภายในอาคาร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ

เดินสายไฟฟูาในอาคาร ชนิด ขนาดและมาตรฐานของสายไฟฟูา ต่อสาย การเดินสายไฟฟูาภายในอาคาร
ด้วยเข็มขัดรัดสาย ลูกถ้วยหรืออุปกรณ์จับยึดสายอื่น ๆ ติดตั้งอุปกรณ์ตลอดจนการควบคุมวงจร  
การตรวจสอบและแก้ไขวงจรเบื้องต้น 

 
01-212-205 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น    2-1-3 
จุดประสงค์รายวิชา   เพื่อให้ 

1. เพ่ือให้มีความเข้าใจหลักการท างานของเครื่องยนต์  การใช้เครื่องมือถอดประกอบและตรวจสอชิ้นส่วน
เครื่องยนต์ 

2. เพ่ือให้มีความสามารถถอดประกอบตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
3. เพ่ือให้มีกิจนิสัยที่ดีในการท างาน รับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภัยและ

รักษาสภาพแวดล้อม 
สมรรถนะรายวิชา 

1. เข้าใจหลักการท างานของเครื่องยนต์  การตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
2. ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการท างานของเครื่องยนต์  การใช้เครื่องมือการถอดประกอบ

และตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์    
 
 



01-212-206 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น         2-1-3 
จุดประสงค์รายวิชา   เพื่อให้ 

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท างาน การค านวณที่ใช้ในงานเครื่องมือกลพ้ืนฐาน  
2. มีทักษะเกี่ยวกับการ ตัด เจาะ กลึง ไส งานด้วยเครื่องมือกลเบื้องต้น 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการท างาน ด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด ตรง

ต่อเวลามีความซื่อสัตย์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการท างาน การบ ารุงรักษาการปรับตั้ง การใช้งานเครื่องมือกลพ้ืนฐานตาม
คู่มือ 

2. ค านวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราการปูอนงานเครื่องมือกลพ้ืนฐาน 
3. ลับคมตัด งานกลึง งานไส และงานเจาะ ตามคู่มือ 
4. ลับมีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอก งานลับดอกสว่าน งานกลึงปาดหน้า กลึงปอก งานไสราบและไสบ่า

ฉาก ตามคู่มือ 
5. เจาะรู และรีมเมอร์ตามแบบสั่งงาน 
6. กลึงขึ้นรูปชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน 
7. ไสปรับขนาดชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเครื่องมือกล ชนิด 

ส่วนประกอบการท างาน การใช้งานและการบ ารุงรักษาเครื่องมือกลเบื้องต้น การค านวณค่าความเร็วรอบ 
ความเร็วตัด อัตราการปูอน ปฏิบัติงานกลึงปาดหน้า กลึงปอก ไสราบ ไสบ่าฉาก เจาะรู และ      รีมเมอร์ 
งานลับคมตัด มีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอก ดอกสว่าน 

 
01-212-207 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น        2-1-3 
จุดประสงค์รายวิชา   เพื่อให้ 

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการเชื่อมแก๊ส การเชื่อมไฟฟูาและงานโลหะแผ่น  
2. มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเชื่อมแก๊ส เชื่อมไฟฟูาและการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในงานเชื่อม  
3. มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขึ้นรูปโลหะแผ่น รูปทรงเรขาคณิตและใช้เครื่องมือ อุปกรณ์โลหะแผ่น 
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด     

ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้หลักการกระบวนการเชื่อมแก๊สและการเชื่อมไฟฟูา 
2. เชื่อมแล่นประสานและตัดแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส 
3. เชื่อมอาร์ก ลวดหุ้มฟลักซ์แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน 
4. เขียบแบบแผ่นคลี่ลงแผ่นงานตามแบบ 
5. ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นตามแบบ 



ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของกระบวนการเชื่อมและโลหะแผ่น หลักความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การเลือกใช้วัสดุ เครื่องและอุปกรณ์งานเชื่อม ท่าเชื่อม รอยต่อที่ใช้ในงาน
เชื่อมและการแล่นประสาน การประกอบติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์งานเชื่อมแก๊ส การแล่นประสาน 
(Brazing) และเชื่อมไฟฟูาการเริ่มต้นอาร์ก การเชื่อมเดินแนว ต่อมุม ต่อตัวที เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้
ในงานโลหะแผ่น การเขียนแบบแผ่นคลี่ การถ่ายแบบ การเข้าขอบ การท าตะเข็บ การย้ าหมุด การบัดกรี 
(Soldering) การข้ึนรูปด้วยการพับ ดัด ม้วนเคาะ และประกอบชิ้นงาน 
 

01-212-208 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น    2- 1-3  
จุดประสงค์รายวิชา   เพ่ือให้ 

1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการ เกี่ยวกับงานไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ระบบความปลอดภัยใน
งานไฟฟูา 

2. เพื่อให้มีความสามารถในการใช้เครื่องมือวัดทดสอบวงจรไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์  
3. เพื่อให้สามารถประกอบ ทดสอบวงจรไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ เลือกเครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์

ให้เหมาะสม 
4. เพ่ือให้มีกิจนิสัยในการท างานด้วยความเป็นระเบียบ มีล าดับขั้นตอนในการท างาน  อย่างถูกต้องและ

ปลอดภัย 
สมรรถนะรายวิชา 

1. เข้าใจหลักการวัด ทดสอบ ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น การรักษาความปลอดภัย  
2. ต่อวงจรและตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติงาน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ R L C หม้อแปลงไฟฟูา รีเลย์ไมโครโฟน ล าโพง 

อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า เทคนิคการบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป เครื่องก าเนิดสัญญาณการ
ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบนแผ่นวงจรพิมพ์ ประกอบชุดคิท เกี่ยวกับเครื่องหรี่ไฟ แหล่งจ่าย
ไฟฟูากระแสตรง ชนิดคงท่ีหรือปรับค่าได้ สวิตช์ท างานด้วยแสง 

 
01-212-209 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น       2-1-3  
จุดประสงค์รายวิชา   เพื่อให้ 

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  
2. มีทักษะเกี่ยวกับอ่านและเขียนวงจร ต่อวงจรควบคุมการท างานระบบนิวเมติกและ 

ไฮดรอลิกส์ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาดตรง

ต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม 
 
 



สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส์ตามคู่มือ  
2. ต่อวงจรควบคุมการท างานระบบนิวแมติก 
3. ต่อวงจรควบคุมการท างานระบบไฮดรอลิกส์ 
4. ติดตั้งระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยมือและระบบอัตโนมัติ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการท างานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ชนิด สัญลักษณ์

โครงสร้างการท างาน และการทดสอบอุปกรณ์นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ การอ่าน การเขียนวงจรและ 
ต่อวงจรควบคุมทิศทางวงจรปรับความเร็ว วงจรเรียงล าดับ วงจรหน่วงเวลา วงจรควบคุมด้วยมือ 
(Manual) และวงจรควบคุมโดยอัตโนมัติ (Automatic) ของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

 
01-202-208 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ     2-1-2  
จุดประสงค์รายวิชา   เพ่ือให้ 
           1. เข้าใจหลักการและกระบวนการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ การใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป การใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ 
           2. สามารถสืบค้นและสื่อสารข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ต ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรม

ส าเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ 
           3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ 
สมรรถนะรายวิชา 
           1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ

โปรแกรมส าเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ  
           2. ใช้ระบบปฏิบัติการในการจัดสภาพแวดล้อมและจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์  
           3. ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพตามลักษณะงาน   
           4. สืบค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต   
           5. สื่อสารข้อมูลสารสนเทศโดยใช้อินเทอร์เน็ต 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ การใช้
ระบบปฏิบัติการ (Windows, Mac, Open source OS, ฯลฯ) การใช้โปรแกรมประมวลผลค าเพ่ือจัดท า
เอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตาราง ท าการเพื่อการค านวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมการ
น าเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปอื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้น
ข้อมูลเพื่องานอาชีพและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ ผ ลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพ 

 

 

 

 



01-212-210 งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น     2-0-6  
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. สามารถปฏิบัติงานเชื่อมอาร์กลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์งานเริ่มต้นอาร์ก  งานเชื่อมเดินแนว  งานต่อแนวเชื่อม
งานเชื่อมพอก งานเชื่อมรอยต่อชน รอยต่อเกย รอยต่อตัวที ในต าแหน่งท่าราบ 

2. สามารถปฏิบัติงานเชื่อมแก๊ส  งานปรับเปลวไฟเชื่อม  งานสร้างบ่อหลอมเหลว  งานเชื่อมเดินแนวแบบ  
Forehand รอยต่อมุม รอยต่อชนในต าแหน่งท่าราบ 

3. สามารถปฏิบัติงานตัดแก๊สด้วยมือ และเครื่องตัดอัตโนมัติ 
4. มีกิจนิสัยในการท างานที่ดี ปฏิบัติการเชื่อม โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล 

สมรรถนะรายวิชา 
1. เชื่อมอาร์กลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์แผ่นเหล็กกล้า งานเริ่มต้นอาร์ก งานเชื่อมเดินแนว  งานต่อแนวเชื่อมงาน

เชื่อมพอก  งานเชื่อมรอยต่อชน  รอยต่อเกย  รอยต่อตัวที  ในต าแหน่งท่าราบ  ตามหลักการและ
กระบวนการ 

2. เชื่อมแก๊สแผ่นเหล็กกล้า  งานปรับเปลวไฟเชื่อม  งานสร้างบ่อหลอมเหลว  งานเชื่อมเดินแนวแบบ
Forehandรอยต่อมุม รอยต่อชนต าแหน่งท่าราบตามหลักการและกระบวนการ 

3. ตัดแก๊สแผ่นเหล็กกล้า ด้วยมือ และเครื่องตัดอัตโนมัติตามแบบก าหนด 
ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมอาร์กลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์เหล็กกล้าคาร์บอนงานเริ่มต้นอาร์ก  งานต่อแนว
เชื่อมงานเชื่อมพอก งานเชื่อมรอยต่อชน รอยต่อเกย รอยต่อตัวที ในต าแหน่งท่าราบ และงานเชื่อมเดิน
แนวทุกต าแหน่งท่าเชื่อม งานเชื่อมแก๊ส งานปรับเปลวไฟเชื่อม งานสร้างบ่อหลอมเหลว งานเชื่อมเดินแนว 
รอยต่อมุม รอยต่อชนแบบ Forehand ทุกต าแหน่งท่าเชื่อมงานตัดด้วยแก๊สโดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตาม
หลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  
01-062-901 วิชาฝึกงาน        4-*-*  
01-062-902 วิชาฝึกงาน  1       2-*-*  
01-062-903 วิชาฝึกงาน  2       2-*-*  
จุดประสงค์รายวิชา   เพ่ือให้  

1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ  
2. ปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการจนเกิดความ

ช านาญ มีทักษะและประสบการณ์ น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอาชีพระดับฝีมือ  
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
สมรรถนะรายวิชา  

1. เตรียมความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน  
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามข้ันตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการก าหนด   
3. พัฒนาการท างานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ  
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน  

ค าอธิบายรายวิชา  
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ  สถานประกอบ

อาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ  ให้เกิดความช านาญ  มีทักษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดับฝีมือ  
โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น  ๆ และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
01-062-904 วิชาโครงการ         4-*-*  
01-062-905 วิชาโครงการ         2-*-* 
01-062-906 วิชาโครงการ         2-*-* 
จุดประสงค์รายวิชา   เพ่ือให้  

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดท าโครงการสร้างและหรือพัฒนางาน  
2. ประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการวางแผน  

ด าเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ท ารายงานและน าเสนอผลงาน  
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการท างานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดท าโครงการ และน าเสนอผลงาน  
2. ด าเนินการจัดท าโครงการ  
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน  

ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  หลักการจัดท าโครงการ  การวางแผน  การด าเนินงาน  การแก้ไขปัญหา  

การประเมินผล การจัดท ารายงานและการน าเสนอผลงาน  โดยปฏิบัติจัดท าโครงการสร้างและหรือพัฒนา
งานที่ใช้ความรู้และทักษะในระดับฝีมือสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษา  ด าเนินการเป็นรายบุคคลหรือ
กลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
01-002-401,402,403,404,405,406  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1- 6 0 -0-2 
     (Professional Activity 1-6) 
จุดประสงค์รายวิชา    เพ่ือให้ 

1. เกิดความรับผิดชอบตรงต่อเวลา มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และรู้จักช่วยเหลือ
สังคม 

2. มีบุคลิกภาพที่ดี เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืนได้อย่างดี รู้จักหารายได้ การออมทรัพย์มีความเป็นผู้น าและผู้
ตาม มีความส านึกรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติ 

3. สามารถจัดกิจกรรมในวันส าคัญ กิจกรรมแนะแนวการเรียน การประกอบอาชีพ  การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างองค์การวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี 

สมรรถนะรายวิชา  
1. เป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. เป็นผู้ปฏิบัติตนช่วยเหลือสังคม 
3. เป็นผู้สามารถหารายได้  ออมทรัพย์ 
4. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทางกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามความสามารถวิชาที่ศึกษา โดยสามารถ

จัดได้ยืดหยุ่นในรายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1-6 ทั้ง 6 รายวิชาตามสภาพ แนวทางการจัดเงื่อนไข
และความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์รายวิชาเมื่อผู้เรียนจบการศึกษา 

 
 

 

 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาทักษะชีวิต 

 

กลุ่มวิชาภาษาไทย 

01-002-101   ภาษาไทยพื้นฐาน      2- 2-0 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย 
2. สามารถเลือกใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาเหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ โอกาสและ

ประสบการณ์ 
3. สามารถน าความรู้และทักษะการฟัง การดูการพูด การอ่าน และการเขียนไปใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน

ถูกต้องตามหลักการ 
4. เห็นคุณค่าและความส าคัญของการใช้ภาษาไทย 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน  
2. วิเคราะห์ ประเมินค่าสารจากการฟัง การดู การอ่านตามหลักการ 
3. พูดติดต่อกิจธุระ พูดในโอกาสต่างๆ ตามหลักการและมารยาทของสังคม  
4. เขียนข้อความติดต่อกิจธุระเขียนรายงานเชิงวิชาการละเขียนโครงการตามหลักการ 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับการรับสารและการส่งสารด้วยภาษาไทย การใช้ถ้อยค า ส านวน ระดับภาษาการฟัง
การดูและการอ่านข่าว บทความสารคดี โฆษณาบันเทิงคดี วรรณกรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้าน ภาษา
จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การพูดในโอกาสต่างๆ ตามมารยาทของสังคม การกล่าวทักทาย 
แนะน าตนเองและผู้อื่น ตอบรับและปฏิเสธ แสดงความยินดี แสดงความเสียใจการพูดติดต่อกิจธุระ พูด
สรุปความ พูดแสดงความคิดเห็น การเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ เขียนสะกดค า สรุปความ อธิบาย 
บรรยาย การกรอกแบบฟอร์ม เขียนประวัติย่อ เขียนรายงานเชิงวิชาการและเขียนโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



01-002-102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ     1-1-0 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย 
2. สามารถเลือกใช้ภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพอย่างถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา 
3. สามารถน าทักษะทางภาษาไทยไปใช้พัฒนาตนเองและงานอาชีพ  
4. เห็นคุณค่าและความส าคัญของการใช้ภาษาไทย 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ 
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากการฟัง การดู การอ่านตามหลักการ  
3. พูดติดต่อกิจธุระ พูดในงานอาชีพตามหลักการ 
4.  เขียนเอกสารในงานอาชีพตามหลักการ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับการใช้ภาษาไทยในงานอาชีพ การฟังค าสั่งหรือข้อแนะน าการปฏิบัติงาน  

ฟัง และดูสารในงานอาชีพจากสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการใช้อุปกรณ์หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การน าเสนอผลงาน สาธิต
ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการผลิตชิ้นงาน การพูดติดต่อกิจธุระ สนทนากิจธุระทางโทรศัพท์ 
สัมภาษณ์งาน พูดเสนอความเห็นในที่ประชุม การเขียนรายงาน การปฏิบัติงาน เขียนจดหมายกิจธุระ 
และเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์งานอาชีพ 

 

01-002-103  ภาษาไทยธุรกิจ      1-1-0  

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย 
2. สามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารในงานธุรกิจอย่างถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา 
3. สามารถน าทักษะทางภาษาไทยไปใช้พัฒนาตนเองและงานอาชีพ  
4. เห็นคุณค่าและความส าคัญของการใช้ภาษาไทย 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยในงานธุรกิจ 
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานธุรกิจ จากการฟัง การดู การอ่านตามหลักการ  
3. พูดติดต่อกิจธุระ พูดในงานธุรกิจตามหลักการ 
4. เขียนเอกสารในงานธุรกิจตามหลักการ 

 

 



ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับ การฟังค าสั่งหรือข้อแนะน าการปฏิบัติงาน ฟังและดูสารในงานอาชีพจากสื่อบุคคล
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการใช้อุปกรณ์
หรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การน าเสนอผลงาน การขายสินค้าและบริการ การพูดติดต่อ 
กิจธุระ สนทนากิจธุระทางโทรศัพท์ สัมภาษณ์งาน พูดเสนอความเห็นและเขียนรายงานการประชุม  
การเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ เขียนจดหมายกิจธุระและธุรกิจในงานอาชีพ 

 
01-002-104 การพูดในงานอาชีพ      1 -1-0 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการพูดและศิลปะการพูด 
2. มีทักษะการพูดในโอกาสต่างๆ ตามหลักการพูด 
3. สามารถใช้ทักษะการพูดพัฒนาบุคลิกภาพและงานอาชีพ 
4. เห็นคุณค่าและความส าคัญของการพูด 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและศิลปะการพูด 
2. สื่อสารเพื่อติดต่อกิจธุระและธุรกิจตามหลักการ 
3. สื่อสารกับชุมชนในโอกาสต่างๆ ตามข้ันตอน 
4. แสดงบุคลิกภาพเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับการพูดในชีวิตประจ าวันและงานอาชีพ พูดติดต่อกิจธุระในโอกาสต่างๆ  

การแสดงความคิดเห็น น าเสนอผลงาน บรรยายสรุป เสนอขายสินค้าหรือบริการ สื่อสารในที่ชุมชน  
ในหน้าที่โฆษกและพิธีกร กล่าวต้อนรับ กล่าวขอบคุณ กล่าวรายงาน  กล่าวอ าลาอาลัย กล่าวสุนทรพจน์
และอวยพรในโอกาสต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



01-002-105  การเขียนในงานอาชีพ  1-1-0  
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียน 
2. สามารถเรียบเรียงถ้อยค าได้ถูกต้องตามหลักการเขียน 
3. สามารถใช้ทักษะการเขียนพัฒนาตนเองและงานอาชีพ 
4. เห็นคุณค่าและความส าคัญของการเขียน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้และหลักการเขียนถ้อยค า ส านวน โวหาร 
2. เขียนค าทับศัพท์ ศัพท์เฉพาะวิชาชีพถูกต้องตามหลักการเขียนเขียนข้อความติดต่อกิจธุระและธุรกิจตาม

รูปแบบและหลักการ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับการเขียนในงานอาชีพ การเรียบเรียงถ้อยค า ส านวน โวหารที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน
และงานอาชีพ เขียนสะกดค า เขียนค าทับศัพท์และศัพท์เฉพาะวิชาชีพ เขียนแสดงความคิดเห็นและแสดง
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ เขียนรายงานการประชุม บันทึกข้อความ จดหมายกิจธุระและธุรกิจและเขียน
บทร้อยกรอง โฆษณา ประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ 

 
01-002-106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์     1-1-0  
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ 
2. สามารถเลือกใช้ภาษาไทยในการพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามหลักการ 
3. สามารถใช้ทักษะการใช้ภาษาไทยพัฒนาตนเองและงานอาชีพ 
4. เห็นคุณค่าและความส าคัญของการใช้ภาษาไทย 

สมรรถรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ถ้อยค า ส านวน โวหาร 
2. พูดเชิงสร้างสรรค์ตามรูปแบบและหลักการพูด 
3. เขียนเชิงสร้างสรรค์ตามรูปแบบและหลักการเขียน 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับ การใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ การเรียบเรียงถ้อยค า ส านวน โวการ การพูด เล่า

เรื่อง การอธิบาย บรรยาย การพูดโน้มน้าว การน าเสนอผลงาน การเขียนสรุปความ เขียนนิทาน สารคดี 
บทความ ปกิณกะ เขียนแสดงความคิดเห็นและแสดงความรู้สึกในโอกาสต่างๆ เขียนบทร้อยกรอง โฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพ 

 
 



กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
01- 002 – 107  ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1    2-2-0 

จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง ดู พูด อ่านและเขียนตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  
2. มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม  
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันและการศึกษาต่อ  

สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟัง – ดู บทสนทนา เรื่องราว ค าสั่งต่างๆ ในชีวิตประจ าวันจากสื่อโสตทัศน์ 
2. สื่อสารโต้ตอบได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  
3. อ่านเรื่องท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน 
4. เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในชีวิตประจ าวัน 
5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ 
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียนพร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับ การฟัง – ดู พูด อ่าน เขียน การฟังค าสั่ง เรื่องราว การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์
ต่าง ๆ หรือท่ีก าหนดเกี่ยวกับครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุขภาพ การสนทนาเรื่องในอดีต ปัจจุบันและ
อนาคต เทศกาลทางวัฒนธรรม การอ่านเรื่องท่ัวไป ข้อความสั้นๆ ที่พบในชีวิตประจ าวันจากสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเขียนข้อความสั้นๆ การใช้พจนานุกรมและ Online dictionary การใช้ภาษาตาม
มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือฝึกฝนกับเพื่อ
พัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 
01- 002-108  ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2      2-2-0 

   วิชาบังคับก่อน : 01-002-107 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง - ดู พูด อ่านและเขียน ตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
2. มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม 
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟัง – ดู เรื่องราว บันเทิงคดี ข่าวสั้นๆ ในชีวิตประจ าวันจากสื่อโสตทัศน์ 
2. สนทนาโต้ตอบสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันและสถานประกอบการ 
3. อ่านเรื่องท่ัวไป ก าหนดการ ปูายต่างๆ ในชีวิตประจ าวันจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
4. เขียนให้ข้อมูล กรอกแบบฟอร์มต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 



5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ 
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียนพร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับ การฟัง - ดู พูด อ่าน เขียน การฟัง - ดูเรื่องราวต่างๆ บันเทิงคดีจากสื่อโสตทัศน์ การ
สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ ที่ก าหนดเกี่ยวกับการเดินทาง ท่องเที่ยว การบอกทิศทาง การบอก
ต าแหน่งที่ตั้ง สิ่งบันเทิง การซื้อ ขาย การต้อนรับ การสนทนาทางโทรศัพท์ การปฏิบัติตามค าสั่งขั้นตอนการ
ปฏิบัติ การอ่านเรื่องทั่วไปข้อความ ก าหนดการปูายประกาศต่างๆ ที่พบในชีวิตประจ าวันจากสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือฝึกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนา
ทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การศึกษาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 
01-002-109  ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1     1-0-2  
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง ดู พูด ตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
2. มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม  
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวันและการศึกษาต่อ 

สรรถนะรายวิชา 

1. ฟัง – ดู การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ ที่สนใจในชีวิตประจ าวัน 
2. พูดสื่อสารสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันและสถานประกอบการ 
3. ใช้ส านวนภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
4. ใช้วัฒนธรรมและอวัจนภาษาสื่อความหมายได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่างๆ 
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง - ดู การสนทนาโต้ตอบการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ที่สนใจและท่ี
ก าหนดจากภาพยนตร์ เพลง สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และจากเว็บไซด์ต่างๆ การแสดงบทบาทสมมุติใน
สถานการณ์ต่างๆ การฝึกฝนออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักการออกเสียง การใช้ค าศัพท์ ส านวนทางภาษา
ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันจริง การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา (verbal and non-verbal language) การ
ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้หรือ
ฝึกฝนกับเพ่ือนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 

 

 



01-002-110  ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2     1-0-2 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1.  สามารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง ดู พูด อ่าน และเขียนตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันในระดับท่ีสูงขึ้น 
2. มีความรู้เข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม 
3. คระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟัง - ดู ข่าว การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันจากสื่อโสตทัศน์ 
2.  สนทนาโต้ตอบใช้บทบาทสมมุติและสถานการณ์จ าลองในสถานการณ์ต่างๆ ที่ก าหนดหรือตามความสนใจ 
3. ใช้ค าศัพท์ส านวนทางภาษาเหมาะสมกับสถานการณ์และมารยาทสังคมวัฒนธรรม 
4. ออกเสียงภาษาอังกฤษได้ตามหลักการออกเสียง 
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง - ดู การสนทนาโต้ตอบการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ที่ก าหนดหรือ
ตามสนใจจากภาพยนตร์ เพลง สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซด์ต่างๆ การแสดงบทบาทสมมุติ 
สถานการณ์จ าลอง การเล่นเรื่องจากสิ่งที่ฟังหรือดู การฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักการออกเสียง การ
ใช้ค าศัพท์ ส านวนทางภาษาต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตจริง การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา  (Verbal and non-
verbal language) การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นแหล่งเรียนรู้หรือฝึกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

 
01-002-111 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจ าวัน    1-0-2 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. สามารถอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการอ่านภาอังกฤษในชีวิตประจ าวันและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. อ่านหนังสือพิมพ์ แผ่นพับ แผ่นปลิว โฆษณา โปสการ์ดจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
2. อ่านประกาศ ฉลาก ปูายประกาศ ปูายเตือน เครื่องหมาย สัญลักษณ์จากสถานที่ต่างๆ 
3. อ่านตาราง แผนภาพ แผนภูมิ 
4. อ่านเอกสารทางการค้า 
5. อ่านประกาศรับสมัครงานระเบียบการ 
6. อ่านก าหนดการบันทึกสั้นๆ 
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการอ่านพร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 

 



ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การอ่านเรื่องต่างๆ ที่พบในชีวิตประจ าวันจากสื่อสิ่งพิมพ์ สารคดี บันเทิงคดี หนังสื่อ
พิมพ์ โฆษณาแผ่นพับ แผ่นปลิว โปสการ์ด ประกาศ ฉลาก ปูายประกาศ ปูายเตือน เครื่องหมาย สัญลักษณ์ 
ตาราง แผนภาพ แผนภูมิ รายการสินค้า ประกาศรับสมัคร ระเบียบการ บันทึกสั้นๆ การเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 
01-002-112  การเขียนในชีวิตประจ าวัน     1-0-2 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. สามารถเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. เขียนข้อมูลบุคคล 
2. เขียนบันทึกย่อ ข้อความสั้นๆ 
3. เขียนอวยพรเทศกาลต่างๆ 
4. เขียนจดหมายส่วนตัว จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
5. กรอกแบบฟอร์มชนิดต่างๆ 
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการเขียนพร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนโต้ตอบทางสังคม การเขียนข้อมูลบุคคล ข้อความสั้นๆ บันทึกย่อ/จดหมาย
ส่วนตัว การเขียนบัตรอวยพร บัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ในโอกาสต่างๆ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์การกรอก
แบบฟอร์มต่างๆ การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการเขียน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 

01-002-113  ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับงานช่าง    1 -0-2 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. สารมารถใช้ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียนในงานอาชีพช่าง 
2. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวิชา 

1.  ฟัง – ดูการสาธิตการปฏิบัติงานอาชีพช่างจากสื่อโสตทัศน์ 
2. อ่านเรื่อง กฎระเบียบ คู่มือและข้ันตอนการปฏิบัติงานอาชีพช่าง 
3. อ่านเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ปูายเตือน ปูายประกาศในสถานที่ปฏิบัติงาน 
4. สาธิตและน าเสนอข้ันตอนการปฏิบัติงานอาชีพช่าง 
5. กรอกแบบฟอร์มการปฏิบัติงานช่าง 



6. ใช้ค าศัพท์เทคนิคในงานช่าง 
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนภาษาอังกฤษในงานอาชีพช่างพร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้

ด้วยตนเอง 
ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้ศัพท์เทคนิคที่เป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานช่างต่างๆ 
การอ่านคู่มือชื่อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการท างานคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ ขนาด สัดส่วน รูปทรง 
เครื่องหมาย สัญลักษณ์ แผนภาพ ปูายประกาศความปลอดภัยในโรงฝึกงาน กฎระเบียบการปฏิบัติงาน  
แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน การปฏิบัติและสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานง่ายๆ การเขียนข้อความ กรอกข้อมูล
การปฏิบัติงาน การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาและการแสวงหาความรู้ด้านอาชีพ
ด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 

01-002-310  ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่อสาร 1    1-0-2 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1. สามารถฟัง ดู พูด อ่านและเขียนภาษาบาฮาซามลายูตามสถานการณ์ต่างๆ  ในชีวิตประจ าวัน  
2. มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและใช้ภาษาตามมารยาทสังคม  
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาบาฮาซามลายูในชีวิตประจ าวันและการศึกษาต่อ  

สมรรถนะรายวิชา 

1.  ฟังเสียงและออกเสียงภาษาบาฮาซามลายูจากสื่อโสตทัศน์ 
2.  พูดโต้ตอบในสถานการณ์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3.  อ่านออกเสียงค าประโยค ข้อความ 
4.  เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาบาฮาซามลายู 

ค าอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟัง พูด อ่าน เขียน การออกเสียง การสนทนาสถานการณ์การต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวันการใช้ค าศัพท์  ส านวนภาษาการอ่านค าและประโยค  การเขียนอักษรภาษาบาฮาซามลายูการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาบาฮาซามลายู 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

01-002-122 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต   2-1-2  
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ อะตอมธาตุ สารและ สมบัติสาร 
การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ โครงงานวิทยาศาสตร์ 

2. มีทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัด ปริมาณทางฟิสิกส์ การทดลองการเคลื่อนที่  ทักษะในการท า  
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสัยที่ดีในการท างาน 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟิสิกส์ แรงและการเคลื่อนที่ 
2. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับสารและสมบัติสาร 
3. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ 
4. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ หน่วยและ

การวัด แรงและการเคลื่อนที่ นาโนเทคโนโลยี โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารและสมบัติ
สาร การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ 

 
01-002-123 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  2- 1-2 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ปริมาณทางฟิสิกส์ เวคเตอร์ แรง สมดุลของวัตถุ การเคลื่อนที่งาน ก าลัง 
พลังงาน คลื่น 

2. มีทักษะการค านวณ การทดลอง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจ าวัน  
3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสัยที่ดีในการท างาน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟิสิกส์ แรง สมดุลของวัตถุและการเคลื่อนที่แบบต่างๆ  
2. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการท างานของคลื่น และพลังงาน 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ปริมาณทางฟิสิกส์และเวคเตอร์ แรง การรวมและการแยกแรง การ

สมดุลของวัตถุ การเคลื่อนที่ งาน ก าลังและพลังงาน คลื่นและสมบัติของคลื่น 
 
 
 
 



01-002-127 โครงงานวิทยาศาสตร์     1-0-2 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และขั้นตอน
การท างานโครงงานวิทยาศาสตร์ 

2. มีทักษะเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และขั้นตอนการท างาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และกิจนิสัยที่ดีในการท างาน 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
2. แสดงความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการท างานโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และขั้นตอนการ

ท างานโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 
 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  
01-002-128 คณิตศาสตร์พื้นฐาน        2 -2-0 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน การแปรผัน ร้อยละ สถิติ
เบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และการวัดการกระจายของข้อมูล 

2.  เพื่อให้มีทักษะกระบวนการคิดและน าวิธีการแก้ปัญหาเรื่องเก่ียวกับอัตราส่วน สัดส่วน  
การแปรผัน ร้อยละ สถิติเบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และการวัดการกระจายของข้อมูลไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3.  เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้อัตราส่วน สัดส่วน การแปรผัน ร้อยละ สถิติเบื้องต้น  
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และการวัดการกระจายของข้อมูล 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ด าเนินการและประยุกต์ใช้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และการแปรผันในวิชาชีพ 
2. ด าเนินการและประยุกต์ใช้เกี่ยวกับร้อยละในวิชาชีพ 
3. ส ารวจและจัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างง่าย 
4. เลือกใช้ค่ากลางของข้อมูลที่เหมาะสมกับข้อมูลที่ก าหนด 
5. วิเคราะห์ต าแหน่งของข้อมูล และการวัดการกระจายของข้อมูลจากข้อมูลที่ก าหนด 
6. ใช้ข้อมูลข่าวสาร ค่าสถิติ และค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจ 

 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับการคิดค านวณและการแก้ปัญหาในเรื่องอัตราส่วน สัดส่วน การแปรผัน ร้อยละ  

สถิติเบื้องต้น การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และการวัดการกระจายของข้อมูล และฝึกปฏิบัติในการ
เลือกใช้ค่าสถิติที่เหมาะสมกับข้อมูล 

 
01-002-129 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ      2- 2-0 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ สมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น 
สมการก าลังสองตัวแปรเดียว เลขยกก าลัง ลอการิทึม พ้ืนที่และปริมาตร 

2.  เพื่อให้มีทักษะกระบวนการคิดและน าวิธีการแก้ปัญหาเรื่อง สมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น 
สมการก าลังสองตัวสองตัวแปรเดียว เลขยกก าลัง ลอการิทึม พื้นที่ ปริมาตร  ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ 

3.  เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้ สมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น สมการก าลังสองตัวแปรเดียว  
เลขยกก าลัง ลอการิทึม พ้ืนที่และปริมาตร 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  น าความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรไปใช้ในสถานการณ์จริง

หรือปัญหาที่ก าหนด 
2. น าความรู้เกี่ยวกับสมการก าลังสองตัวแปรเดียวไปใช้แก้ปัญหาที่ก าหนด 
3. ด าเนินการเกี่ยวกับจ านวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวน 

ตรรกยะ 
4. ด าเนินการเกี่ยวกับจ านวนจริงที่อยู่ในรูปลอการิทึม 
5. วัดและเปรียบเทียบความยาว พื้นที่ พ้ืนที่ผิวและปริมาตร 
6. ใช้ความรู้เกี่ยวกับความยาว พื้นที่ พ้ืนที่ผิว และปริมาตร แก้ปัญหาที่ก าหนด 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับการคิดค านวณและฝึกการแก้ปัญหาในเรื่องสมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น 

สมการก าลังสองตัวแปรเดียว เลขยกก าลัง ลอการิทึม พ้ืนที่และปริมาตร 
 
01-002-130 คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม 1 2-2-0  
 (Basic Mathematics for Industry 1) 
 (ส าหรับประเภทวิชาอุตสาหกรรมยกเว้นสาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์) 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1.  มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับมุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติ
ของวงกลมหนึ่งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม 

2.  มีทักษะกระบวนการคิดและน าวิธีการแก้ปัญหา เรื่องการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของ
วงกลมหนึ่งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสามประยุกต์ใช้ใน
งานอาชีพ 



3. มีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้ การวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วยกฎของไซน์ 
กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. คาดคะเนระยะทางและความสูง โดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมที่ก าหนด 
2. ประยุกต์การวัด โดยใช้ความรู้เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
3. ด าเนินการและค านวณเก่ียวกับค่าดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริซ์ 
4. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับเมทริกซ์และการค านวณค่าดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์  
5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับดีเทอร์มิแนนต์หาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้น  

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับ การคิดค านวณ การแก้ปัญหาเรื่องมุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ 

ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสามและ
ประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์ หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น 

 
01-002-131 คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม 2 2-2-0  
   (Basic Mathematics for Industry 2) 

      (ส าหรับประเภทวิชาอุตสาหกรรมส าหรับสาขาวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์) 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับมุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติ
ของวงกลมหนึ่งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จ านวนเชิงซ้อน เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกิน
อันดับสามและประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์ หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น 

2. มีทักษะกระบวนการคิดและน าวิธีการแก้ปัญหา เรื่องการวัดมุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จ านวนเชิงซ้อน เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่
เกินอันดับสามและประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบเชิงซ้อนในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้ การวัดมุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่ง
หน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จ านวนเชิงซ้อน เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสามและ
ประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น 

สมรรถนะรายวิชา 
1. คาดคะเนระยะทางและความสูง โดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมที่ก าหนด 
2. ประยุกต์การวัด โดยใช้ความรู้เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
3. ด าเนินการและค านวณเก่ียวกับค่าฟังชั่นตรีโกณมิติ 
4. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับเมทริกซ์และการค านวณค่าดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ 
5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับดีเทอร์มิแนนต์หาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้น 
6. ด าเนินการและประยุกต์ใช้ จ านวนเชิงซ้อนในรูปพิกัดฉากและพิกัดเชิงขั้วในงานอาชีพ 
7. ประยุกต์ใช้จ านวนเชิงซ้อนที่อยู่ในรูปเลขยกก าลังและรูปการณ์ในงานอาชีพ 

 



ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับ การคิดค านวณ การแก้ปัญหาเรื่องมุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ 

ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จ านวนเชิงซ้อน เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่
เกินอันดับสามและประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์ หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น 

 
01-002-132 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสเบื้องต้น 2-0-2 
    (Introduction of Calculus and Analytic Geometry) 

       (ส าหรับประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอและประเภทวิชาเกษตรกรรมสาขา
ช่างกลเกษตร) 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับเส้นตรง ภาคตัดกรวยความสัมพันธ์ฟังชันลิมิต
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน พีชคณิตและอินทิกรัลฟังก์ชันพีชคณิต 

2. มีทักษะกระบวนการคิดและน าวิธีการแก้ปัญหาเรื่องเส้นตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ฟังชัน ลิมิต 
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน พีชคณิตและอินทิกรัลฟังก์ชันพีชคณิตประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้ เส้นตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ ฟังชั้นลิมิต อนุพันธ์ของฟังก์ชัน  
พีชคณิตและอินทิกรัลฟังก์ชันพีชคณิต 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  ด าเนินการเกี่ยวกับเส้นตรง ระยะห่างและสมการเส้นตรง 
2.  ด าเนินการประยุกต์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับภาคตัดกรวยภาคตัดกรวยในงานอาชีพ  
3.  ด าเนินการและประยุกต์ความสัมพันธ์และฟังก์ชันในรูปต่าง ๆ ในสถานการณ์หรือปัญหาที่ก าหนด  
4.  ด าเนินการเกี่ยวกับลิมิตของฟังชันอนุพันธ์ ฟังก์ชันพีชคณิตและอินทิกรัลฟังก์ชัน    พีชคณิต 
5.  ประยุกต์ความรู้หรือทักษะเกี่ยวกับแคลคูลัสในงานอาชีพ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ ทักษะการคิดค านวณ การแก้ปัญหาเรื่องเส้นตรง ภาคตัดกรวยความสัมพันธ์ 

ฟังก์ชันลิมิต อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและอินทิกรัลฟังก์ชันพีชคณิต  
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
01-002-135 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม     2-2-0 
 (Civil Duties and Moral) 

  จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับศาสนาและหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการด ารงชีวิต  
2. ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีตามหลักการศาสนาและหลักธรรมที่ตนนับถือ 
3. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4. น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ 
5. ตระหนักถึงการด ารงชีวิตที่ถูกต้องดีงามในศาสนิกชนและพลเมืองดี 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงงความรู้เกี่ยวกับศาสนาและหลักธรรมเพ่ือการด ารงชีวิตที่ถูกต้องดีงาม 
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาตน 
3.  น าหลักศาสนา หลักธรรม หลักกฎหมายและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา    ประยุกต์ใช้เพื่อการ

เป็นพลเมืองด ี
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับศาสนาหลักธรรมศาสนพิธีของศาสนาที่ตนนับถือการเป็นพลเมืองดีตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หน้าที่พลเมืองตามหลักกฎหมาย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

01-002-136 ทักษะชีวิตและสังคม     2-2-0 
      (Life Skills and Society) 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการด าเนินชีวิตในสังคมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  สามารถประยุกต์ใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ในงานอาชีพ มารยาท ความเป็นพลเมืองดี เพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิต และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการด าเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ตอบสนองสถานการณ์ต่างๆ โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

หลักมนุษยสัมพันธ์ ความมีมารยาทและความเป็นพลเมืองดี 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับการมีทักษะชีวิตในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษย
สัมพันธ์ในการท างาน มารยาทไทย มารยาทสังคม  ความเป็นพลเมืองดี เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 



01-002-137 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย   2-2-0 
        (Geography and Thai History) 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ระบบสารสนเทศทาง    ภูมิศาสตร์วิธีการ
ศึกษาประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ชาติไทย 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ในงานอาชีพและการด ารงชีวิต 
3.  ตระหนักในความส าคัญของประวัติศาสตร์ไทย เพื่อธ ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิธีการศึกษา

ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ชาติไทย 
2. รวบรวมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ตามหลักการและกระบวนการ 
3. น าความรู้ทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไปประยุกต์เพ่ือการด ารงตนในงานอาชีพและธ ารงความเป็น

ไทยอย่างยั่งยืน 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับภูมิศาสตร์เศรษฐกิจไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันส าคัญของชาติ เพ่ือธ ารงความเป็นไทยอย่างยั่งยืน 
 
01-002-138 อาเซียนศึกษา      1-1-0 
      (ASEAN Study) 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษา เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีในฐานะประชากรอาเซียน 
3. ตระหนัก ความเป็นประชากรอาเซียน เพื่อการด ารงตนและพัฒนาสังคมประเทศชาติ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
2. ด ารงตนเป็นประชากรอาเซียนที่ดี 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของประชาคมอาเซียน ด้านเศรษฐกิจ สังคม 

การเมืองการปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน
ประเทศอาเซียนกับภูมิภาคอ่ืนในโลก 

 
 
 
 
 



01-002-139 เหตุการณ์ปัจจุบัน      1-1-0 
       (Contemporary Affairs) 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมของไทยในปัจจุบัน 

2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษาเพ่ือการวางแผนพัฒนาตน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
3. ตระหนักถึงผลของการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสร้างสันติสุข 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง  เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมของไทยในปัจจุบัน 
2. น าความรู้ที่ศึกษาไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตนเองและสังคม 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม เมืองการปกครอง การศึกษาและเทคโนโลยีของ

ไทยในปัจจุบัน 
 
01-002-140 วัฒนธรรมอาเซียน      1-1-0 
        (ASEAN Culture) 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ ความเข้ใจเก่ียวกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน  
2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมอาเซียน เพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคม 
3. ตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
2. น าความรู้ด้านวัฒนธรรมอาเซียนไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม    

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 
01-002-141 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 1-0-2  
 (Physical Education for Health development) 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1. เข้าใจหลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อความพร้อมในการประกอบอาชีพ 
2.  สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามหลังการบริโภคอาหารและโภชนาการ หลักการออกก าลัง   

 กายและหลักการดูและเล่นกีฬาไทย/กีฬาสากล 
3.  มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้วยความมีวินัย มีน้ าใจนักกีฬา ความ

สามัคคี เคารพกฎกติกาและมีมารยาท 
สมรรถนะรายวิชา 

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักเสริมสร้างทางสมรรถภาพทางกาย หลักการบริโภคอาหารและโภชนาการ
หลักการออกก าลังและหลักการดูและเล่นกีฬา  

2. บริโภคอาหารตามหลักโภชนาการเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
3. ออกก าลังเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพตามหลักการและกระบวนการ 
4. ดูและเล่นกีฬาไทย/กีฬาสากล ตามกฎกติกา มารยาท 
5. ใช้ค่าดัชนีมวลกายวางแผนปรับปรุงบุคลิกภาพและสุขภาพ 
6. ปฏิบัติโดยโครงงานเก่ียวกับสุขภาพและกีฬา 

ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเสริมสร้างสมรถภาพทางกายโภชนาการที่เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การหาค่าดัชนีมวลกาย หลักการและรูปแบบการออกก าลังกายด้วยกีฬา
ไทย/กีฬาสากล มีวินัย มีน้ าใจนักกีฬา เคารพกฎกติกา มีมารยาทในการดูและเล่นกีฬาเลือกและ
ปฏิบัติการออกก าลังกายอย่างเหมาะสมมีความสุขภายในหลักความพอเพียง พร้อมที่จะประกอบอาชีพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
01-002-142 ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ 1-0-2 
 (Life Skills for Health development) 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. เข้าใจหลักการและวิธีการพัฒนาการสุขภาพ สุขภาพจิตวัยรุ่น  
2.  มีทักษะในการแสดงออกเก่ียวกับพฤติกรรมและสัมพันธภาพกายท่ีเหมาะสมตาม 

วัฒนธรรมไทย 
3. สามารถปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงจากโรคติดต่อ สิ่งเสพติด และการใช้ยา  
4. รู้คุณค่าและเปูาหมายในการด าเนินชีวิตด้วยวิถีทางที่ถูกต้องและภาคภูมิใจ 

 
 



สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ และวิธีการพัฒนาสุขภาพ/สุขภาพจิตวัยรุ่น 
2. สร้างสัมพันธภาพที่มีต่อครอบครัว เพื่อน และสังคมตามหลักวัฒนธรรมไทย 
3. วางแผนปูองกัน อันตราย จากโรคติดต่อ สิ่งเสพติดและการใช้ยา 
4. วิเคราะห์และแก้ปัญหาสุขภาพวัยรุ่น 
5. แสดงออกพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 
6. ปฏิบัติโครงงานเพ่ือแก้ปัญหาสุขภาพ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับพัฒนาการและทักษะการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเองรู้หลักปฏิบัติเกี่ยวกับ

การดูแลรักษาสุขภาพและสุขภาพจิตตามวัยของตนเอง การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  
ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศท่ีได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไทย การปฏิบัติตนในการ
ปูองกันโรคการปูองกันอันตรายจากสิ่งเสพติด การใช้ยา และการแก้ปัญหาสุขภาพ 
 

01-002-143 การออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการท างาน 1-0-2 
 (Physical Fitness for Work) 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบในการออกก าลังกาย และเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย 

2. สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ให้พร้อมที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ตระหนักถึงคุณค่าของการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเป็นประจ า 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและรูปแบบของการออกก าลังกาย 
2. ประยุกต์การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 
3. ออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ 
4. ปฏิบัติโครงงานเก่ียวกับการออกก าลังกาย 

ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและรูปแบบการออกก าลังกายกลไกของ

ร่างกายการเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล หรือกิจกรรมนันทนาการและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติโครงงานการออกก าลังกายด้วยกิจกรรมที่เหมาะสมส าหรับ
ตนเองเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้เป็นไปตามเปูาหมายพร้อมที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 



01-002-144 การป้องกันตนเองจากภัยสังคม 1-0-2 
 (Self Defense) 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1.  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสัมพันธภาพระหว่างเพศในวัยรุ่น ปัจจัยเสี่ยงและสถานการณ์ที่ไม่
ปลอดภัย 

2. มีทักษะในการปูองกันตนเองโดยใช้ศิลปะปูองกันตัว 
3. มีเจตคติท่ีดีในการเสริมสร้างความสมบูรณ์ทางกายโดยใช้/กิจกรรมนันทนาการ 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างเพศในวัยรุ่นปัจจัยเสี่ยงและสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย 
2. ออกก าลังกายเพ่ือปูองกันตนเองโดยใช้ศิลปะปูองกันตัว 
3.  ปฏิบัติโครงงานออกแบบกิจกรรมนันทนการโดยประยุกต์ใช้ท่าทางจากศิลปะการ   ปูองกันตัว 

ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการสร้างสัมพันธภาพเจตคติและค่านิยมทางเพศตามวัฒนธรรมไทย 

ปัจจัยเสี่ยงในการใช้สารเสพติดและการคุกคามทางเพศฝึกการออกก าลังกายและพัฒนาสมรรถภาพทาง
กายโดยศิลปะการปูองกันตัวกิจกรรมนันทนาการที่เสริมสร้างเจตคติที่ดีในการออกก าลังกายการสร้าง
มนุษย์สัมพันธ์และการปฏิบัติตนเพื่อน าไปสู่การปูองกันตนเองจากภัยสังคมและสภาพแวดล้อมที่เป็น
อันตราย 

 
01-002-145 พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง 1-0-2 
 (Physical Education for Disabled) 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1.  มีความรู้ ความเข้าใจหลักการปลอดภัยในการเล่นกีฬาท่ีเหมาะสมกับสภาพร่างกายของตนเอง 
2. มีทักษะในการเล่นกีฬา เฉพาะทางตามความสามารถของร่างกาย (บรรดิการทางพลศึกษา) 
3.  มีเจตคติที่ดีต่อการน าทักษะกีฬาไปประยุกต์ใช้พัฒนาบุคลิกภาพและออกก าลังกายได้อย่างปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเล่นกีฬา 
2. พัฒนากล้ามเนื้อเฉพาะส่วน 
3. ประยุกต์ใช้การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ 

 ค าอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กฎ กติกา มารยาท ฝึกปฏิบัติทักษะในการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของกีฬาเฉพาะทาง

แต่ละชนิดตามความสามารถและความสนใจของแต่ละบุคคลฝึกการพัฒนากล้ามเนื้อตามลักษณะเฉพาะ
ส่วนบุคคลน าไปสู่การออกก าลังกายในชีวิตประจ าวันเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง 

 
 
 



01-002-146 การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข 1-1-0 
 (Life Management for Happiness) 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1.  เข้าใจในหลักการ กระบวนการวางแผนส่งเสริมสุขภาพตามพัฒนาการของตนเองและครอบครัว 
2. สามารถปูองกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การใช้ยาสารเสพติดสื่อ

ความรุนแรง 
3. สามารถเลือกใช้ระบบบริการสุขภาพ 
4. มีทักษะการปฐมพยาบาล 
5. ตระหนักในแนวทางการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมและปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ และการวางแผนส่งเสริมสุขภาพ 
2. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 
3.  วางแผนปูองกันอันตรายจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การใช้ยาสารเสพติด สื่อและความรุนแรง 
4. ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ 
5. ปฏิบัติโครงงานเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับสุขบัญญัติแห่งชาติเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพของตนเองและครอบครัวเพ่ือปูองกัน

ผลกระทบจากการขาดออกก าลังกายและการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม โรคติดต่อและพฤติกรรม
ทางเพศท่ีส่งผลต่อสุขภาวะทางเพศและโรคเอดส์โดยค านึงถึงบริบทของสังคม การหลีกเลี่ยงและปูองกัน
อันตรายจากสิ่งเสพติดและอุบัติเหตุ ปฏิบัติการปฐมพยาบาลจากอันตรายใน ชีวิตประจ าวัน การ
เตรียมการเพ่ือรับมือกับภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ การใช้ยา สารเสพติด สื่อและรุนแรง การใช้ระบบ
บริการสุขภาพเพ่ือน าไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิถีชีวิตที่พอเพียง 

 
01-002-147 เพศวิถีศึกษา 1-1-0 
 (Sexuality Education) 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสุขอนามัยของระบบสืบพันธุ์ 
2. เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ตามหลักการ 
3. สามารถประเมิน โอกาสเสี่ยงจากพฤติกรรมทางเพศ และปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ไม่พร้อม  
4. ตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง สร้างแรงใจในการตัดสินใจเลือกแนวทางด าเนินชีวิตอย่างมีสุข

ภาวะ 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยของระบบสืบพันธ์ พัฒนาการทางเพศในวัยรุ่น 
2. ทักษะด้านการจัดเรื่องสัมพันธ์ภาพระหว่างบุคคล ทักษะการตัดสินใจ 
3. วิเคราะห์อิทธิพลทางสังคมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ 



4. แสดงความรู้การปูองกันการรับเชื่อเอชไอวี 
5. ปฏิบัติโครงงานเก่ียวกับ เปูาหมายและแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตที่มีสุขภาวะ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับ พัฒนาการทางเพศเม่ือเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยรุ่นการดูแลสุขภาพทางเพศ 

สัมพันธภาพกับการคาดหวังต่อบทบาทและความรับผิดชอบการแสดงออกทางเพศทักษะการตัดสินใจการ
ต่อรองและการสื่อสารความต้องการามความคิดเห็นและความรู้สึกการตระหนักในคุณค่าของตนเองบน
พ้ืนฐานของการเคารพสิทธิของผู้อื่นสิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใต้ของกรอบของ
กฎหมายว่าด้วยเพศสังคมและวัฒนธรรมตลอดจนภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรม การ
เลือกใช้แหล่งช่วยเหลือที่เป็นมิตรในพ้ืนที่ 
 

01-002-148 สิ่งเสพติดศึกษา 1-1-0 
 (Narcotic Education) 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งเสพติด 
2. สามารถประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆ ในการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในชีวิตจริง 
3. สามารถแก้ปัญหาโดยใช้ทางเลือกอ่ืนๆ นอกเหนือจากการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง 
4. มีเจตคติท่ีดีในการหลีกเลี่ยงยาเสพติด 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติดและหลักการปูองกัน 
2. วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด โดยใช้หลักการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ 
3. ดูแลสุขภาพและแนวทางฟ้ืนฟูภายหลังการบ าบัด 
4. ปฏิบัติโครงงานเก่ียวกับการส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีต่อตนเอง 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับสิ่งเสพติดเยาวชนกับสิ่งเสพติดสภาพปัญหาสิ่งเสพติดความรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติดที่

ก าลังระบาดสาเหตุอาการและการปูองกันการติดสิ่งเสพติดผลกระทบของการติดสิ่งเสพติดด้านบุคลิกภาพ
และจิตใจด้านสุขภาพอนามัยด้านเศรษฐกิจและสังคมสถานที่และการบ าบัดผู้ติดสิ่งเสพติดแนวทางการ
ฟ้ืนฟูและส่งเสริมสภาพร่างกายและจิตใจภายหลังการบ าบัดกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสิ่งเสพติด
ความสามารถในการปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งของสิ่งเสพติดการสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
(ประชาสังคม)กิจกรรมที่ส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีต่อสังคมและชุมชน กลยุทธ์ในการปฏิเสธทักษะในการ
สื่อสารที่ดี รวมทั้งทักษะในการแสดงออกอย่างมั่นใจและการโต้ตอบ 

 
 
 
 
 



01-002-149 ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 2-1-2 
 (Skills for Healthy Behavior) 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจพัฒนาการวัยรุ่น 
2. สามารถใช้หลักการเก่ียวกับโภชนาการและการออกก าลังกายเพ่ือดูแลสุขภาพ  
3. สามารถเลือกใช้บริการสุขภาพ 
4. มีทักษะในการปฐมพยาบาล 
5. มีเจตคติท่ีดีในการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต 

สมรรถนะรายวิชา 
1 แสดงความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการวัยรุ่น หลักการกระบวนการและวางแผนส่งเสริมสุขภาพ 
2 ใช้หลักโภชนาการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ 
3 ออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพตามหลักการ 
4 วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 
5 วางแผนปูองกันอันตรายจาก  อุบัติเหตุ  ภัยธรรมชาติ การใช้ยา สารเสพติด สื่อความรุนแรง 
6 ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ 
7 ปฏิบัติโครงงานเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์พัฒนาการทางกายของวัยรุ่น เพศและพฤติกรรมทางเพศท่ี

เหมาะสมตามวิถีและสังคมไทยความส าคัญของโภชนาการและการออกก าลังกายที่มีผลต่อการดูแลรักษา
สุขภาพ การปฐมพยาบาลการใช้บริการสาธารณสุข การร่วมมือกับชุมชนในการเสริมสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเอง โดยใช้กิจกรรมทางพลศึกษา ปฏิบัติโครงงาน
เพ่ือพัฒนาสุขภาพของตนเอง 

 
01-002-150 การพัฒนาคุณภาพชีวิต                                             2 -1-2 
 (Quality of Life Development) 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

1.  มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการเสริมสร้างสุขอนามัย สมรรถภาพ และการปูองกันโรค 
2.  สามารถดูแลรักษาสุขภาพ และความปลอดภัยในชีวิต ของตนเองและครอบครัว ตามหลักการ 
3.  มีทัศนคติที่ดีต่อการออกก าลังกายเพ่ือเสริมสุขภาพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักเสริมสร้างสุขอนามัย สมรรถภาพและการปูองกันโรค 
2. บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามหลักโภชชนาการ 
3. วางแผนปูองกัน อันตราย จากโรคติดต่อ สิ่งเสพติดและการใช้ยา 
4. ปฏิบัติโครงงานด้วยเกม กีฬาไทยหรือกีฬาสากลเพื่อคุณภาพชีวิต 

 



ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การด าเนินชีวิตเรื่องหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยและ

พฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่น อาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพ การใช้ยา การปูองกันอันตรายจาก 
สิ่งเสพติด การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย คุณค่าของการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยกิจกรรมกีฬา การใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นเกม กีฬาไทย หรือกีฬาสากล เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตในด้าน
สุขภาพ 

 


