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หมวดวิชาทักษะชีวิต 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

 
กลุมวิชาภาษาไทย 

2000-1101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 - 0 - 2 
2000-1102 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 1 - 0 - 1 
2000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ 1 - 0 - 1 
2000-1104 การพูดในงานอาชีพ 1 - 0 - 1 
2000-1105 การเขียนในงานอาชีพ 1 - 0 - 1 
2000-1106 ภาษาไทยเชิงสรางสรรค 1 - 0 - 1 

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 
2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2 - 0 - 2 
2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2 - 0 - 2 
2000-1203 ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1 0 - 2 - 1 
2000-1204 ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2 0 - 2 - 1 
2000-1205 การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน 0 - 2 - 1 
2000-1206 การเขียนในชีวิตประจําวัน 0 - 2 - 1 
2000-1207 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับงานชาง 0 - 2 - 1 
2000-1208 ภาษาอังกฤษสําหรับงานพาณชิย 0 - 2 - 1 
2000-1209 การโตตอบจดหมายธุรกิจ 0 - 2 - 1 
2000-1210 ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร 0 - 2 - 1 
2000-1211 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 - 2 - 1 
2000-1212 ภาษาอังกฤษสําหรับงานสํานักงาน 0 - 2 - 1 
2000-1213 ภาษาอังกฤษสําหรับงานประชาสมัพันธ 0 - 2 - 1 
2000-1214 ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว 0 - 2 - 1 
2000-1215 ภาษาอังกฤษสําหรับงานโรงแรม 0 - 2 - 1 
2000-1216 ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการดานสุขภาพ 0 - 2 - 1 
2000-1217 ภาษาอังกฤษธุรกิจสปา 0 - 2 - 1 
2000-1218 ภาษาอังกฤษสําหรับการขาย 0 - 2 - 1 
2000-1219 ภาษาอังกฤษสําหรับงานบญัช ี 0 - 2 - 1 
2000-1220 ภาษาอังกฤษสําหรับงานคหกรรม 0 - 2 - 1 
2000-1221 ภาษาอังกฤษสําหรับการออกแบบเสื้อผา 0 - 2 - 1 
2000-1222 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเสริมสวย 0 - 2 - 1
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2000-1223 ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะการประกอบอาหาร 0 - 2 - 1 
2000-1224 ภาษาอังกฤษสําหรับการประกอบอาหารไทย 0 - 2 - 1 
2000-1225 ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและการออกแบบ 0 - 2 - 1 
2000-1226 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเกษตร 0 - 2 - 1 
2000-1227 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประมง 0 - 2 - 1 
 

กลุมวิชาวิทยาศาสตร 
2000-1301 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 1 - 2 - 2 
2000-1302 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม 1 - 2 - 2 
2000-1303 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1 - 2 - 2 
2000-1304 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาอาชีพศิลปกรรม 1 - 2 - 2 
2000-1305 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 1 - 2 - 2 
2000-1306 โครงงานวิทยาศาสตร 0 - 2 - 1 

กลุมวิชาคณิตศาสตร 
2000-1401 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 2 - 0 - 2 
2000-1402 คณิตศาสตรพ้ืนฐานอาชีพ 2 - 0 - 2 
2000-1403 คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 1 2 - 0 - 2  
2000-1404 คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 2 2 - 0 - 2 
2000-1405 เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสเบื้องตน 2 - 0 - 2 
2000-1406 คณิตศาสตรพาณชิยกรรม 2 - 0 - 2 
2000-1407 คณิตศาสตรเพ่ือการออกแบบ 2 - 0 - 2 
2000-1408 สถิติการทดลอง 2 - 0 - 2 

กลุมวิชาสังคมศึกษา 
2000-1501 หนาที่พลเมืองและศีลธรรม 2 - 0 - 2 
2000-1502 ทักษะชีวิตและสังคม 2 - 0 - 2 
2000-1503 ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย 2 - 0 - 2 
2000-1504 อาเซียนศึกษา 1 - 0 - 1 
2000-1505 เหตุการณปจจุบัน 1 - 0 - 1 
2000-1506 วัฒนธรรมอาเซียน 1 - 0 - 1 

กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
กลุมพลศึกษา 
2000-1601 พลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 0 - 2 - 1 
2000-1602 ทักษะชีวติในการพัฒนาสขุภาพ 0 - 2 - 1 
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2000-1603 การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน 0 - 2 - 1 
2000-1604 การปองกันตนเองจากภัยสังคม 0 - 2 - 1  
2000-1605 พลศึกษาเพ่ือพัฒนากายภาพเฉพาะทาง 0 - 2 - 1  
กลุมสุขศึกษา 
2000-1606 การจัดระเบียบชีวติเพ่ือความสุข 1 - 0 - 1 
2000-1607 เพศวิถีศึกษา 1 - 0 - 1 
2000-1608 สิ่งเสพตดิศึกษา 1 - 0 - 1 
กลุมบูรณาการ 
2000-1609 ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 1 - 2 - 2 
2000-1610 การพัฒนาคุณภาพชีวติ 1 - 2 – 2 
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กลุมวิชาภาษาไทย 
2000-1101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 - 0 - 2 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในการใชภาษาไทย 
2. สามารถเลือกใชภาษาไทยไดถูกตองตามหลักการใชภาษา เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ โอกาส และ

สถานการณ 
3. สามา รถนํา ความ รูและทักษะการฟ ง การดู  การพูด  การอา น และการเ ขียนไป ใชสื่อสาร 

ในชีวิตประจําวันถูกตองตามหลักการ 
4. เหน็คุณคาและความสําคัญของการใชภาษาไทย 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการใชภาษาไทยในการฟง การดู การพูด การอาน และการเขียน 
2. วิเคราะห ประเมินคาสารจากการฟง การดู การอานตามหลักการ 
3. พูดตดิตอกิจธุระ พูดในโอกาสตาง ๆ ตามหลักการและมารยาทของสังคม 
4. เขียนขอความตดิตอกิจธุระ เขียนรายงานเชงิวิชาการ และเขียนโครงการตามหลักการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับ การรับสารและการสงสารดวยภาษาไทย การใชถอยคํา สํานวน ระดับภาษา การฟง การดู

และการอานขาว บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรมหรือภูมิปญญาทองถ่ินดานภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ
และสื่ออิเล็กทรอนิกส การพูดในโอกาสตางๆ ตามมารยาทของสังคม การกลาวทักทาย แนะนําตนเองและผูอ่ืน 
ตอบรับและปฏิเสธ แสดงความยินดี แสดงความเสียใจ การพูดติดตอกิจธุระ  พูดสรุปความ พูดแสดงความคิดเห็น 
การเขียนขอความติดตอกิจธุระ เขียนสะกดคํา สรุปความ อธิบาย บรรยาย  การกรอกแบบฟอรม  เขียนประวัติยอ  
เขียนรายงานเชิงวิชาการและเขียนโครงการ 
 
2000-1102 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 1 - 0 - 1 
 วิชาบังคับกอน : 2000-1101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในการใชภาษาไทย 
2. สามารถใชภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพอยางถูกตองตามหลักการใชภาษา  
3. สามารถนําทักษะทางภาษาไทยไปใชพัฒนาตนเองและงานอาชีพ 
4. เหน็คุณคาและความสําคัญของการใชภาษาไทย 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการใชภาษาไทยในงานอาชีพ 
2. วิเคราะห สังเคราะหและประเมินคาสารในงานอาชีพ จากการฟง การด ูการอานตามหลักการ 
3. พูดตดิตอกิจธุระและพูดในงานอาชีพตามหลักการ 
4. เขียนเอกสารในงานอาชีพตามหลักการ 
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คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ การใชภาษาไทยในงานอาชีพ การฟงคําสั่งหรือขอแนะนําการปฏิบัติงาน  ฟง  และดูสารในงาน
อาชีพจากสื่อบุคคล  สื่อสิ่งพิมพ  สื่ออิเล็กทรอนิกสและแหลงเรียนรูในชุมชน  การอานคูมือการปฏิบัติงาน คูมือการใช
อุปกรณหรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ  การนําเสนอผลงาน  สาธิตข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการผลิต
ชิ้นงาน การพูดติดตอกิจธุระ สนทนากิจธุระทางโทรศัพท สัมภาษณงาน พูดเสนอความเห็นในที่ประชุม  การเขียน
รายงานการปฏิบัติงาน  เขียนจดหมายกิจธุระ  และเขียนโฆษณาประชาสัมพันธในงานอาชีพ 
 
2000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ 1 - 0 - 1 
 วิชาบังคับกอน : 2000-1101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในการใชภาษาไทย 
2. สามารถใชภาษาไทยสื่อสารในงานธุรกิจอยางถูกตองตามหลักการใชภาษา 
3. สามารถนําทักษะทางภาษาไทยไปใชพัฒนาตนเองและงานอาชีพ 
4. เหน็คุณคาและความสําคัญของการใชภาษาไทย 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการใชภาษาไทยในงานธุรกิจ 
2.  วิเคราะห สังเคราะหและประเมินคาสารในงานธุรกิจ จากการฟง การด ูการอานตามหลักการ 
3. พูดตดิตอกิจธุระ และพูดในงานธุรกิจตามหลักการ 
4. เขียนเอกสารในงานธุรกิจตามหลักการ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับ การฟงคําสั่งหรือขอแนะนําการปฏิบัติงาน  ฟงและดูสารในงานอาชีพจากสื่อบุคคล 

สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และแหลงเรียนรูในชุมชน  การอานคูมือการปฏิบัติงาน คูมือการใชอุปกรณหรือ
รายละเอียดของผลิตภัณฑ  การนําเสนอผลงาน เสนอขายสินคาและบริการ  การพูดติดตอกิจธุระ  สนทนา 
กิจธุระทางโทรศัพท สัมภาษณงาน พูดเสนอความเห็นและเขียนรายงานการประชุม เขียนโฆษณาประชาสัมพันธ 
เขียนจดหมายกิจธุระและธุรกิจในงานอาชีพ 

 
2000-1104 การพูดในงานอาชีพ 1 - 0 - 1 
 วิชาบังคับกอน : 2000-1101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจในหลักการพูดและศิลปะการพูด 
2. มทีักษะการพูดในโอกาสตาง ๆ ตามหลักการพูด  
3. สามารถใชทักษะการพูดพัฒนาบุคลิกภาพและงานอาชีพ 
4. เหน็คุณคาและความสําคัญของการพูด 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการพูดและศิลปะการพูด 
2. พูดตดิตอกิจธุระและธุรกิจตามหลักการ 
3. พูดในทีป่ระชมุชนในโอกาสตาง ๆ ตามข้ันตอน 
4. แสดงบุคลิกภาพเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับ การพูดในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ  พูดติดตอกิจธุระในโอกาสตาง ๆ พูดแสดง 
ความคิดเห็น  นําเสนอผลงาน  บรรยายสรุป  พูดเสนอขายสินคาหรือบริการ  พูดในที่ประชุมชนในหนาที่โฆษก
และพิธีกร  กลาวตอนรับ  กลาวขอบคุณ  กลาวรายงาน  กลาวอําลาอาลัย  กลาวสุนทรพจนและอวยพร 
ในโอกาสตาง ๆ 
 
2000-1105 การเขียนในงานอาชีพ 1 - 0 - 1 
 วิชาบังคับกอน : 2000-1101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1.  มีความรูความเขาใจในหลักการเขียน 
2. สามารถเรียบเรียงถอยคําไดถูกตองตามหลักการเขียน 
3. สามารถใชทักษะการเขียนพัฒนาตนเองและงานอาชีพ 
4. เห็นคุณคาความสําคัญของการเขียน  

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการใชและหลักการเขียนถอยคํา สํานวน โวหาร 
2. เขียนคําทับศัพท ศัพทเฉพาะวิชาชีพถูกตองตามหลักการเขียน 
3. เขียนขอความติดตอกิจธุระและธุรกิจตามรูปแบบและหลักการ 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ียวกับ การเ ขียนในงานอาชีพ  การเ รียบเ รียงถอยคํา  สํานวน โวหารที่ ใ ช 
ในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ  เขียนสะกดคํา  เขียนคําทับศัพทและศัพทเฉพาะวิชาชีพ  เขียนแสดงความคิดเห็น
และแสดงความรูสึกในโอกาสตาง ๆ  เขียนรายงานการประชุม  บันทึกขอความ  จดหมายกิจธุระและธุรกิจ  และ
เขียนบทรอยกรอง โฆษณา  ประชาสัมพันธในงานอาชีพ 
 
2000-1106 ภาษาไทยเชิงสรางสรรค 1 - 0 - 1 
 วิชาบังคับกอน : 2000-1101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจ ในการใชภาษาไทยเชิงสรางสรรค 
2. สามารถเลือกใชภาษาไทยในการพูดและการเขียนเชิงสรางสรรคตามหลักการ 
3. สามารถใชทักษะการใชภาษาไทยพัฒนาตนเองและงานอาชีพ 
4. เห็นคุณคาความสําคัญของการใชภาษาไทย  
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สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการใชถอยคํา สํานวน โวหาร 
2. พูดเชิงสรางสรรคตามรูปแบบและหลักการพูด 
3. เขียนเชิงสรางสรรคตามรูปแบบและหลักการเขียน 

คําอธบิายรายวิชา  
ศึกษาเก่ียวกับ  การใชภาษาไทยเชิงสรางสรรค  การเรียบเรียงถอยคํา สํานวน โวหาร การพูด-เลาเร่ือง   

การอธิบาย บรรยาย การพูดโนมนาว การนําเสนอผลงาน  การเขียนสรุปความ เขียนนิทาน สารคดี บทความ  
ปกิณกะ  เขียนแสดงความคิดเห็นและแสดงความรูสึกในโอกาสตาง ๆ  เขียนบทรอยกรอง โฆษณา  ประชาสัมพันธ
ในงานอาชีพ 
 
กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 
2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2 - 0 - 2 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง ดู พูด อานและเขียนตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
2. มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม 
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ฟง – ด ูบทสนทนา  เร่ืองราว  คําสั่งตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน 
2. สนทนาโตตอบไดตรงตามวตัถุประสงคของการสื่อสารตามสถานการณตางๆในชีวิตประจําวัน 
3. อานเร่ืองทั่วไปในชีวิตประจําวัน 
4. เขียนใหขอมูลเก่ียวกับตนเองในชีวิตประจําวัน 
5. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ  
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู

ดวยตนเอง 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับ การฟง-ดู  พูด อาน เขียน  การฟงคําสั่ง  เร่ืองราว  การสนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ 
หรือที่กําหนดเก่ียวกับครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุขภาพ   การสนทนาเร่ืองในอดีต ปจจุบันและอนาคต  
เทศกาลทางวัฒนธรรม   การอานเร่ืองทั่วไป  ขอความสั้น ๆ ที่พบในชีวิตประจําวันจากสื่อสิ่งพิมพ  และ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส  การเขียนขอความสั้น ๆ  การใชพจนานุกรม และ online dictionary  การใชภาษาตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลงเรียนรูหรือฝกฝนกับเพ่ือน 
เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเอง การสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 
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2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2 - 0 - 2 

วิชาบังคับกอน : 2000-1201  ภาษาอังกฤษในชีวติจริง 1 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง ดู พูด อานและเขียน ตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
2. มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม 
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ฟง – ด ู เร่ืองราว  บันเทิงคด ีขาวสั้น ๆ  ในชีวติประจําวันจากสื่อโสตทัศน  
2. สนทนาโตตอบสถานการณตางๆในชีวิตประจําวันและสถานประกอบการ  
3. อานเร่ืองทั่วไป  กําหนดการ ปายตาง ๆ  ในชีวติประจําวันจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส  
4. เขียนใหขอมูล  กรอกแบบฟอรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน  
5. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ  
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู

ดวยตนเอง 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับ  การฟง-ดู   พูด  อาน  เ ขียน   การฟง-ดูเ ร่ืองราวตาง ๆ บันเทิงคดีจากสื่อโสตทัศน   
การสนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ ที่กําหนดเก่ียวกับการเดินทาง ทองเที่ยว การบอกทิศทาง การบอก
ตําแหนงที่ตั้ง  สิ่งบันเทิง  การซื้อ ขาย  การตอนรับ  การสนทนาทางโทรศัพท  การปฏิบัติตามคําสั่ง ข้ันตอนการ
ปฏิบัติการอานเร่ืองทั่วไป ขอความ กําหนดการ ปายประกาศตาง ๆ ที่พบในชีวิตประจําวันจากสื่อสิ่งพิมพ และ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส  จดหมายอิเล็กทรอนิกส การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ  การใชภาษาตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลงเรียนรูหรือฝกฝนกับเพ่ือนเพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางภาษาดวยตนเอง  การสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 
 
2000-1203 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1 0 - 2 - 1 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง ด ูพูด ตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
2. มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม 
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในชีวติประจําวัน และการศึกษาตอ 

สมรรถนะรายวิชา  
1. ฟง – ด ูการสนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ ทีส่นใจในชีวิตประจําวัน 
2. พูดสื่อสารสถานการณตาง ๆ ในชีวติประจําวันและสถานประกอบการ 
3. ใชสํานวนภาษาไดเหมาะสมกับสถานการณ 
4. ใชวัจนภาษาและอวัจนภาษาสื่อความหมายไดเหมาะสมกับสถานการณ 
5. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ  
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง 
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คําอธบิายรายวิชา 

ปฏิบัติเก่ียวกับ  การฟง-ดู  การสนทนาโตตอบ  การใชภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ ที่สนใจ และ 
ที่กําหนดจากภาพยนตร เพลง สื่อโสตทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกสและจากเว็บไซตตาง ๆ  การแสดงบทบาทสมมุติ 
ในสถานการณตาง ๆ  การฝกออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักการออกเสียง การใชคําศัพท สํานวนทางภาษาตาง ๆ  
ที่ใชในชีวิตจริง  การใชวัจนภาษาและอวจันภาษา (verbal and non-verbal language) การใชภาษาตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลงเรียนรูหรือฝกฝนกับเพ่ือนเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาดวยตนเอง การสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 
 
2000-1204 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2 0 - 2 - 1 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง ดู พูด อานและเขียนตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ในระดับ 
ที่สูงข้ึน 

2. มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม 
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในชีวติประจําวัน และการศึกษาตอ 

สมรรถนะรายวิชา   
1. ฟง – ด ู ขาว การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวนัจากสื่อโสตทัศน 
2. สนทนาโตตอบใชบทบาทสมมุติและสถานการณจําลองในสถานการณตาง ๆ ที่กําหนดหรือตาม   

ความสนใจ 
3. ใชคําศัพท สํานวนทางภาษาเหมาะสมกับสถานการณและมารยาทสังคมวฒันธรรม 
4. ออกเสียงภาษาอังกฤษไดตามหลักการออกเสียง 
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง 

คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติเก่ียวกับ  การฟง-ดู  การสนทนาโตตอบ  การใชภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ ที่กําหนดหรือ

ตามความสนใจจากภาพยนตร เพลง สื่อโสตทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกสและเว็บไซตตาง ๆ  การแสดงบทบาทสมมุติ  
สถานการณจําลอง  การเลาเร่ืองจากสิ่งที่ฟงหรือดู การฝกออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลัก การออกเสียง  การใช
คําศัพท  สํานวนทางภาษาตาง ๆ ที่ใชในชีวิตจริง  การใชอวัจนภาษาและอวัจนภาษา (verbal and non-verbal 
language)  การใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลง
เรียนรูหรือฝกฝนกับเพื่อนเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเอง  การสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 
 
2000-1205 การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน 0 - 2 - 1 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. สามารถอานสื่อสิ่งพิมพชนิดตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการอานภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและการศึกษาตอ 
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สมรรถนะรายวิชา 

1. อานหนังสือพิมพ แผนพับ แผนปลิว โฆษณา โปสการดจากสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
2. อานประกาศ ฉลาก ปายประกาศ  ปายเตือน เคร่ืองหมาย สัญลักษณจากสถานที่ตาง ๆ 
3. อานตาราง แผนภาพ แผนภูมิ  
4. อานเอกสารทางการคา 
5. อานประกาศรับสมัครงาน  ระเบียบการ 
6. อานกําหนดการ  บันทึกสั้น ๆ 
7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการอานพรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง 

คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติเก่ียวกับ การอานเร่ืองตาง ๆ ที่พบในชีวิตประจําวันจากสื่อสิ่งพิมพ สารคดี บันเทิงคดี หนังสือพิมพ 

โฆษณา แผนพับ แผนปลิว โปสการด ประกาศ ฉลาก ปายประกาศ ปายเตือน เคร่ืองหมาย สัญลักษณ  ตาราง  
แผนภาพ  แผนภูมิ   รายการสินคา  ประกาศรับสมัครงาน  กําหนดการ ระเบียบการ บันทึกสั้น ๆ  การเลือกใชสื่อ
เทคโนโลยีเปนแหลงการเรียนรูดวยตนเอง  การสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 
 
2000-1206 การเขียนในชีวิตประจําวัน 0 - 2 - 1 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. สามารถเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในชีวติประจําวันและการศึกษาตอ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. เขียนขอมูลบุคคล  
2. เขียนบันทึกยอ  ขอความสั้น ๆ 
3. เขียนอวยพรเทศกาลตางๆ  
4. เขียนจดหมายสวนตัว  จดหมายอิเล็กทรอนิกส   
5. กรอกแบบฟอรมชนดิตาง ๆ  
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสบืคนและฝกฝนการเขียนพรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง 

คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติเก่ียวกับ  การเขียนโตตอบทางสังคม  การเขียนขอมูลบุคคล ขอความสั้น ๆ  บันทึกยอ/จดหมาย

สวนตัว การเขียนบัตรอวยพร บัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกสในโอกาสตาง ๆ  จดหมายอิเล็กทรอนิกส การกรอก
แบบฟอรมตาง ๆ การเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการเขียน  การแสวงหาความรูดวยตนเองจาก
แหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 
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2000-1207 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรบังานชาง 0 - 2 - 1 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง พูด อาน เขียนในงานอาชีพชาง 
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาตอ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ฟง-ดูการสาธิตการปฏิบัติงานอาชีพชางจากสื่อโสตทัศน 
2. อานเร่ือง  กฎระเบียบ คูมือและข้ันตอนการปฏิบัติงานอาชีพชาง 
3. อานเคร่ืองหมาย สัญลักษณ ปายเตือน ปายประกาศในสถานที่ปฏิบัติงาน 
4. สาธิตและนําเสนอ ข้ันตอนการปฏิบัติงานอาชีพชาง 
5. กรอกแบบฟอรมการปฏิบัติงานชาง 
6. ใชคําศัพทเทคนิคในงานชาง 
7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนภาษาอังกฤษในงานอาชีพชางพรอมแสดงหลักฐาน 

การเรียนรูดวยตนเอง 
คําอธบิายรายวิชา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการฟง พูด อาน เขียน การใชศัพทเทคนิคที่เปนพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานชางตาง ๆ  การอาน
คูมือ ชื่อวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือในการทํางาน คุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองมือ ขนาด สัดสวน  รูปทรง เคร่ืองหมาย 
สัญลักษณ แผนภาพ ปายประกาศความปลอดภัยในโรงฝกงาน กฎระเบียบการปฏิบัติงาน แบบฟอรมการปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติและสาธิตข้ันตอนการปฏิบัติงานงาย ๆ การเขียนขอความ กรอกขอมูลการปฏิบัติงาน การเลือกใช
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาและการแสวงหาความรูดานอาชีพดวยตนเองจากแหลงการเรียนรู 
ที่หลากหลาย 
 
2101-1208 ภาษาอังกฤษสําหรบังานพาณิชย 0 - 2 - 1 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. สามารถ ฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจ 
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจและการศึกษาตอ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ฟง-ดู การสนทนาในสถานการณตาง ๆ การปฏิบัติงานในงานอาชีพธุรกิจจากสื่อโสตทัศน 
2. อานเร่ือง เอกสารทางธุรกิจ  กฎระเบยีบการปฏิบัติงานในงานอาชีพธุรกิจ 
3. พูดโตตอบ  ปฏิบัติตามคําสั่ง สาธิตและนําเสนอตามข้ันตอนการปฏิบัติงานอาชีพธุรกิจ 
4. เขียนใหขอมูล บันทึกขอความสั้น ๆ  และกรอกแบบฟอรม เก่ียวกับการปฏิบัติงานธุรกิจ  
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานธุรกิจ 
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจ พรอมแสดง

หลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง 
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คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติเก่ียวกับ การฟง พูด อาน เขียน การโตตอบในสถานการณทางธุรกิจตาง ๆ หนวยงานในองคกรและ

หนาที่รับผิดชอบ  การแลกเปล่ียนขอมูล  การสื่อสารทางธุรกิจ  การติดตอทางโทรศัพท  การนัดหมาย การบอกตําแหนง
ที่ตั้ง การอานเอกสารทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ การโฆษณาสินคา แผนพับ  แผนภาพ ตาราง กฎระเบียบการปฏิบัติงาน  
การเขียนบันทึกขอความสั้น ๆ การกรอกแบบฟอรมที่ใชในงานธุรกิจ การปฏิบัติตามคําสั่ง การใหขอมูลตาง ๆ พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (e-commerce)  นําเสนอสินคา การใชพจนานุกรมและ Online dictionary  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สืบคนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจ 
 

2000-1209 การโตตอบจดหมายธุรกิจ 0 - 2 - 1 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. สามารถอานและเขียนโตตอบจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษประเภทตาง ๆ 
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจและการศึกษาตอ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. อานเอกสารทางธุรกิจ จดหมาย ประเภทตาง ๆ ในการปฏิบัติงานธุรกิจ 
2. เขียนโตตอบจดหมายประเภทตาง ๆ ในงานธุรกิจ 
3. เขียนจดหมายเชิญในโอกาสตาง ๆ การแสดงความยินดี 
4. ใชคําศัพทเทคนิคในงานธุรกิจ 
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการอานและการเขียนเอกสารในงานธุรกิจ พรอมแสดง

หลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง 
คําอธบิายรายวิชา 

ปฏิบัติเก่ียวกับ  การเขียนจดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ  การใชรูปแบบและโครงภาษาการเขียนจดหมาย
ธุรกิจ  จดหมายสอบถาม ตอบสอบถาม การตอบรับและการตอบปฏิเสธ  จดหมายสั่งซื้อและตอบการสั่งซื้อ  
การสั่งซื้อทางอินเทอรเน็ต  การกรอกใบสั่งซื้อ วิธีการชําระเงิน  ใบแจงชําระเงิน  จดหมายเชิญ  ในโอกาสตาง ๆ  
การแสดงความยินดี  การกรอกแบบฟอรมทางธุรกิจ  การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ สืบคนและฝกฝนการอานและการเขียนเอกสารในงานธุรกิจดวยตนเอง 
 
2000-1210 ภาษาอังกฤษสําหรบัคอมพิวเตอร 0 - 2 - 1 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอร 
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอรและการศึกษาตอ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ฟง –ดู การสาธิต การปฏิบัติงานใชโปรแกรมคอมพิวเตอรจากสื่อโสตทัศน 
2. สนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ การปฏิบัติงานเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอร 
3. อานเร่ือง คูมือ คําสั่ง ข้ันตอนการปฏิบัติงานเก่ียวกับธุรกิจคอมพิวเตอร 
4. เขียนใหขอมูล ใบสมัคร การลงทะเบียน และการกรอกขอมูลออนไลน  
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานคอมพิวเตอร 
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนความกาวหนาในงานคอมพิวเตอรและฝกฝนการใช พรอมแสดง

หลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง 
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คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติเก่ียวกับ  การฟง  ดู  พูด  อานและเขียน  การใชคําศัพทเทคนิค ชิ้นสวนและอุปกรณคอมพิวเตอร 

การอานเก่ียวกับธุรกิจคอมพิวเตอร คูมือ คําสั่ง การปฏิบัติตามคําสั่ง การใชโปรแกรมปฏิบัติการคอมพิวเตอรตาง ๆ  
การอานและการถายโอนความหมายของตัวยอ สัญลักษณ กลองขอความ (Dialogue box) การแกปญหา 
(Troubleshooting) การชวยเหลือ (Help) การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สืบคนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอรดวยตนเอง 
 
2000-1211 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 - 2 - 1 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. สามารถฟง ดู พูด อโานและเขียนภาษาอังกฤษสถานการณตางๆเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาตอ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ฟง-ดูเร่ืองราว เก่ียวกับการใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ จากสื่อโสตทัศน 
2. พูดสาธิต  การนําเสนอขอมูลเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. อาน ขอความ เก่ียวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. เขียนใหขอมูลตางๆ บนสังคมออนไลน  ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคนความกาวหนาดานการใชเทคโนโลยีการสื่อสารตาง ๆ และฝกฝน   

การใชภาษาอังกฤษพรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง 
คําอธบิายรายวิชา 

ปฏิบัติ เ ก่ียวกับ  การฟง  ดู  พูด  อานและเขียน  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน  
การติดตอสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ดวยระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร  สมารทโฟน  แท็บเล็ต  ระบบเครือขาย  
สังคมออนไลน (Social network) การเรียนรูออนไลน (Learning network) การใชแอพลิเคชั่นตาง ๆ การใชคําศัพท
เฉพาะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน
และฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในดานเทคโนโลยีสารสนเทศดวยตนเอง 
 
2000-1212 ภาษาอังกฤษสําหรบังานสํานักงาน 0 - 2 - 1 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเก่ียวกับงานสํานักงาน 
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานสํานักงานและการศึกษาตอ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ฟง-ดูเร่ืองราว  การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในสํานักงานจากสื่อโสตทัศน 
2. สนทนาโตตอบ  การใหและถามขอมูลเก่ียวกับงานสํานักงาน 
3. สาธิต การปฏิบัติงานเก่ียวกับงานสํานักงาน 
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4. ฟง-ดูเร่ืองราว  การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในสํานักงานจากสื่อโสตทัศน 
5. สนทนาโตตอบ  การใหและถามขอมูลเก่ียวกับงานสํานักงาน 
6. สาธิต การปฏิบัติงานเก่ียวกับงานสํานักงาน 
7. อานเร่ือง  คูมือการปฏิบัติงาน กฎระเบียบที่เก่ียวกับงานสํานักงาน 
8. เขียนบันทึกยอ  จดหมายอิเล็กทรอนิคส เก่ียวกับงานสํานักงาน 
9. ใชคําศัพทเทคนิคในงานสํานักงาน 
10. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคนความกาวหนาในงานสํานักงานและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษ 

พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง 
คําอธบิายรายวิชา 

ปฏิบัติเก่ียวกับ  การฟง-ดู  พูด  อานและเขียนเร่ืองในสถานการณการปฏิบัติงานสํานักงาน  การตอนรับ 
การขอและใหขอมูล การสนทนาทางโทรศัพท  การอานและปฏิบัติตามคําสั่ง  การอานคูมือการปฏิบัติงาน  ตาราง
การปฏิบัติงานประจําวัน  การนัดหมาย  กฎระเบียบ  การเขียนบันทึกยอ  จดหมายอิเล็กทรอนิกส  การนําเสนอ 
การใชพจนานุกรมและ Online dictionary  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษ 
ในงานสํานักงานและจากแหลงสื่อที่หลากหลาย 
 
2000-1213 ภาษาอังกฤษสําหรบังานประชาสมัพันธ 0 - 2 - 1 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเก่ียวกับงานประชาสัมพันธ 
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธในการประกอบอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ฟง-ดูเร่ือง บทสนทนาในสถานการณตาง ๆ เก่ียวกับงานประชาสัมพันธจากสื่อโสตทัศน 
2. พูดใหขอมูลและนําเสนอในงานประชาสัมพันธ 
3. อานเร่ือง  ประกาศ  ขอความการแจงเตือนที่เก่ียวกับงานประชาสัมพันธ 
4. เขียนประกาศ และการใหขอมูลเก่ียวกับการประชาสัมพันธ 
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานประชาสัมพันธ 
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคนความกาวหนาในงานประชาสัมพันธและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษ

พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง 
7. คําอธบิายรายวิชา 
8. ปฏิบัติเก่ียวกับ การฟง-ดู พูด อานและเขียนเร่ืองในสถานการณการประชาสัมพันธ การตอนรับ การ

ขอและใหขอมูล  การสนทนาทางโทรศัพท  การพูดประชาสัมพันธ  การประกาศ  การแจงเตือน  การ
เขียนประกาศ  การแจงเตือน  การนัดหมาย  การอานเร่ืองเก่ียวกับงานประชาสัมพันธ   การใช
พจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคนและฝกฝนการใช
ภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธและจากแหลงสื่อที่หลากหลาย 
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2000-1214 ภาษาอังกฤษสําหรบัการทองเท่ียว 0 - 2 - 1  
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเก่ียวกับงานธุรกิจการทองเที่ยว 
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ฟง-ดูเร่ืองราว  การสนทนาในสถานการณธุรกิจการทองเที่ยวจากสื่อโสตทัศน 
2. พูดโตตอบเก่ียวกับงานธุรกิจการการทองเที่ยว   
3. อานปายประกาศ สัญลักษณ และกฎระเบียบที่เก่ียวของกับธุรกิจการทองเที่ยว 
4. เขียนใหขอมูลและกรอกแบบฟอรมตางๆเก่ียวกับธุรกิจการทองเที่ยว 
5. ใชคําศัพทดานธุรกิจการทองเที่ยว 
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคนความกาวหนาในงานทองเที่ยวและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษ 

พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง 
คําอธบิายรายวิชา 

ปฏิบัติเก่ียวกับ  การฟง-ดู  พูด  อานและเขียนการแนะนําสถานที่ทองเที่ยวตามภูมิภาคตาง ๆ ของไทยและ
สถานที่ที่มีชื่อเสียงในตางประเทศ  วัฒนธรรม ประเพณี  การตอนรับผูมาเยือน  การใหขอมูลแกนักทองเที่ยว 
กําหนดการเดินทาง การใหขอมูลขาวสารการทองเที่ยว การอานปายประกาศ สัญลักษณ กฎระเบียบตามแหลง
ทองเที่ยว  การกรอกขอมูลตาง ๆ ในแบบฟอรมธุรกิจการทองเที่ยว การใชภาษาตามมารยาททางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา  การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและ
ฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจการทองเที่ยวจากแหลงสื่อที่หลากหลาย 
 
2000-1215 ภาษาอังกฤษสําหรบังานโรงแรม 0 - 2 - 1 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเก่ียวกับธุรกิจการโรงแรม 
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ฟง-ดู การสนทนาสถานการณตาง ๆ เก่ียวกับงานโรงแรมจากสื่อโสตทัศน 
2. อานเร่ือง ขอความ สัญลักษณ  เคร่ืองหมาย ปายประกาศ  ปายเตือนเก่ียวกับงานโรงแรม 
3. พูดโตตอบใหขอมูล  การบริการลูกคาในงานโรงแรม 
4. เขียนใหขอมูล และกรอกแบบฟอรมเก่ียวกับการปฏิบัติงานโรงแรม 
5. ใชคําศัพทเทคนิคเก่ียวกับการโรงแรม  
6. การใชภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา 
7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคนความกาวหนาในงานโรงแรมและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษ 

พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง 
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คําอธบิายรายวิชา 

ปฏิบัติเก่ียวกับ  การฟง-ดู พูด อาน เขียนเร่ืองทั่วไปเก่ียวกับงานโรงแรม   การโตตอบใหบริการแกลูกคา  
การใหขอมูล การแนะนํา การตอนรับ การจองหองพัก  การจัดเล้ียง การแนะนําสถานที่ทองเที่ยว  สิ่งบันเทิง อาหาร 
เคร่ืองดื่ม เทศกาลทางวัฒนธรรม  การอานเร่ือง ขอความ คําสั่ง สัญลักษณ เคร่ืองหมาย ปายประกาศ  ปายเตือนที่ใช
ในโรงแรม  การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ เก่ียวกับงานโรงแรม  การใชภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการใช
ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจการโรงแรมจากแหลงสื่อที่หลากหลาย 
 
2000-1216 ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการดานสุขภาพ 0 - 2 - 1 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. สามารถฟง  ด ู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเก่ียวกับธุรกิจบริการดานสุขภาพ 
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ฟง-ดูเร่ืองราว การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในงานบริการดานสุขภาพจากสื่อโสตทัศน 
2. พูดโตตอบใหขอมูล  สาธิต นําเสนอ ในงานการบริการดานสุขภาพ 
3. อานเร่ือง ขอความเก่ียวกับงานบริการดานสุขภาพ 
4. เขียนใหขอมูลและบันทึกขอมูล เก่ียวกับงานบริการดานสุขภาพ 
5. กรอกแบบฟอรม เก่ียวกับการบริการดานสุขภาพ 
6. ใชคําศัพทเทคนิคในงานบริการดานสุขภาพ 
7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนความกาวหนาในงานธุรกิจบริการดานสุขภาพและฝกฝนการใช

ภาษาอังกฤษ พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง 
คําอธบิายรายวิชา 

ปฏิบัติเก่ียวกับ  การฟง-ดู พูด อาน เขียนเก่ียวกับงานบริการดานสุขภาพ   การโตตอบใหบริการแกลูกคา   
การใหและขอขอมูล  การซักถามประวัติ  การใหคําแนะนําเก่ียวกับสุขภาพและยารักษาโรค  การนัดหมาย  การอาน
เร่ือง ขอความ  การใชคําศัพทเฉพาะในงานบริการดานสุขภาพ   การกรอกแบบฟอรม  การบันทึกขอมูล  การใช
พจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงสื่อที่หลากหลายสืบคนและฝกฝนการ
ฟง พูด อานและเขียนในงานบริการสุขภาพ 
 
2000-1217 ภาษาอังกฤษธุรกิจสปา 0 - 2 - 1 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเก่ียวกับธุรกิจสปา 
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ 
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สมรรถนะรายวิชา 
1. ฟง-ดูเร่ืองราว การสนทนาสถาการณตาง ๆ เก่ียวกับงานธุรกิจสปาจากสื่อโสตทัศน 
2. อานเร่ือง ขอความเก่ียวกับธุรกิจสปา 
3. พูดโตตอบใหขอมูล การบริการ สาธิต ข้ันตอนการปฏิบัติงานสปา 
4. เขียนบันทึกขอมูล การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ เก่ียวกับธุรกิจสปา 
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานสปา 
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคนความกาวหนาในงานธุรกิจสปาและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษ      

พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง 
คําอธบิายรายวิชา 

ปฏิบัติเก่ียวกับ  การฟง-ดู พูด อาน เขียนเก่ียวกับงานสปา   การโตตอบใหบริการแกลูกคา การใหและ 
ขอขอมูล  การสอบถาม  การใหคําแนะนํา  การชําระเงิน  การอานเร่ือง ขอความ  การใชคําศัพทเฉพาะในงานสปา  
การกรอกแบบฟอรม บันทึกขอมูล การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหลงสื่อที่หลากหลายสืบคนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสปา  
 

2000-1218 ภาษาอังกฤษสําหรบัการขาย 0 - 2 - 1 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเก่ียวกับการขาย 
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ฟง-ดูเร่ืองราว  การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในงานธุรกิจการขายจากสื่อโสตทัศน 
2. พูดใหขอมูล การนําเสนองาน สาธิตผลิตภัณฑ  ข้ันตอนการปฏิบัติงานธุรกิจการขาย 
3. การสนทนาทางโทรศัพท 
4. อานขอความ ฉลาก ผลิตภัณฑ เก่ียวกับธุรกิจการขาย 
5. เขียนใหขอมูลสินคาและบริการเก่ียวกับธุรกิจการขาย 
6. เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิคส  พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-commerce) 
7. เขียนบันทึกยอ ขอความสั้นๆ และกรอกแบบฟอรมตางๆ 
8. ใชคําศัพทเทคนิคในงานการขาย 
9. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนความกาวหนาในงานการขายและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในธุรกิจ

การขายและแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง 
คําอธบิายรายวิชา 

ปฏิบัติเก่ียวกับ การฟง-ดู พูด อาน เขียนสถานการณตาง ๆ เก่ียวกับธุรกิจการขาย  การนัดหมาย  การติดตอ
ทางโทรศัพท  การสาธิตผลิตภัณฑ  การนําเสนอผลิตภัณฑ  การอานฉลากผลิตภัณฑ  บรรจุภัณฑ  เคร่ืองหมาย
การคา  รายการสินคา   พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-commerce)  จดหมายอิเล็กทรอนิกส  การเขียนบันทึกยอ/ขอความ
สั้น ๆ กรอกแบบฟอรมตาง ๆ   การใชพจนานุกรมและ Online dictionary  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สบืคนและ
ฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในธุรกิจการขาย พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง 
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2000-1219 ภาษาอังกฤษสําหรบังานบัญช ี 0 - 2 - 1  
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. สามารถอานและเขียนภาษาอังกฤษเก่ียวกับงานบัญช ี
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. อานเร่ือง ขอความเก่ียวกับงานบัญช ี
2. เขียนใหขอมูลและการบันทึกรายงานเก่ียวกับงานบัญชี  
3. เขียนจดหมาย บันทึกยอขอความสั้นๆ 
4. กรอกขอมูลทางบัญช ี
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานบัญช ี
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานบัญชี พรอมแสดงหลักฐาน     

การเรียนรูดวยตนเอง 
คําอธบิายรายวิชา 

ปฏิบัติเก่ียวกับ การอานและเขียนเก่ียวกับงานบัญชี   การใชคําศัพทเทคนิคในงานบัญชี  การบันทึกรายงาน
ทางบัญชีประเภทตาง ๆ  การลงบัญชีอยางงาย ๆ   การเขียนจดหมาย  บันทึกยอ/ขอความสั้น ๆ การกรอกขอมูลใน
แบบฟอรมทางบัญชี   การใชพจนานุกรมและ Online dictionary  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝน
การใชภาษาอังกฤษในงานบัญชี พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง 

 
2000-1220 ภาษาอังกฤษสําหรบังานคหกรรม 0 - 2 - 1 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. สามารถฟง-ด ูพูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเก่ียวกับงานคหกรรม 
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ฟง-ดูเร่ืองราว การสนทนา การสาธิตการปฏบิตัิงานคหกรรมจากสื่อโสตทัศน 
2. สนทนาใหขอมูล การบริการในงานคหกรรม 
3. สาธิตการปฏบิตัิงานและนําเสนอผลงานเก่ียวกับงานคหกรรม 
4. อานคูมือ และข้ันตอนการปฏิบตังิานอาชีพดานคหกรรม 
5. อานเคร่ืองหมาย สญัลักษณ ตาราง แผนภาพเก่ียวกับงานคหกรรม   
6. เขียนใหขอมูล ข้ันตอนการปฏิบตัิงานคหกรรม 
7. ใชคําศัพทเทคนิคในงานคหกรรม 
8. ใชเทคโนโลยีสืบคนความกาวหนาในงานคหกรรม และฝกฝนภาษาอังกฤษ พรอมแสดงหลักฐาน   

การเรียนรูดวยตนเอง 
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คําอธบิายรายวิชา 
 ปฏิบัติเก่ียวกับ  การฟง พูด อาน เขียนในงานคหกรรม  การพูดโตตอบ  การบรรยาย สาธิตการปฏิบัติงาน  
การแสดงความคิดเห็น  การเสนอ/ใหขอมูล  การบริการงานจาง  การใชคําศัพทเทคนิค  การอานคูมือเคร่ืองมือ 
อุปกรณ เคร่ืองหมาย สัญลักษณ ตาราง แผนภาพ  การเขียนขอความสั้น ๆ  การถายโอนคําศัพทเทคนิคมาเขียน
เปนประโยคและขอความสั้น ๆ  การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะทางภาษาดวยตนเองและแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย  
 
2000-1221 ภาษาอังกฤษสําหรบัการออกแบบเสื้อผา 0 - 2 - 1 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เก่ียวกับงานออกแบบเสื้อผา 
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ  

สมรรถนะรายวิชา 
1. ฟง-ดูเร่ืองราว การสาธิตการปฏิบัติงานดานการออกแบบเสื้อผาจากสื่อโสตทัศน 
2. อานเร่ืองราวแบบเสื้อตาง ๆ คูมือปฏิบัติงานเก่ียวกับการออกแบบเสื้อผา 
3. พูดสาธิต นําเสนอผลงานเก่ียวกับการออกแบบเสื้อผา 
4. เขียนใหขอมูลผลงานการออกแบบเสื้อผา 
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานออกแบบเสื่อผา 
6. ใชเทคโนโลยีสืบคนความกาวหนาในงานออกแบบเสื้อผาและฝกฝนภาษาอังกฤษ พรอมแสดง

หลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง 
คําอธบิายรายวิชา 

ปฏิบัติเก่ียวกับ  การฟง  พูด  อาน  เขียนงานออกแบบเสื้อผาทั้งในและตางประเทศ  การโตตอบ ใหขอมูล   
การสาธิตข้ันตอนการปฏิบัติงานออกแบบเสื้อผา  การแสดงความคิดเห็นการแนะนํา  การใชคําศัพทเทคนิค  การอาน
แบบเสื้อ คูมือ  เคร่ืองมือ อุปกรณ  เคร่ืองหมาย สัญลักษณ  ตาราง  แผนภาพ  การเขียนขอความ  การถายโอน
คําศัพทเทคนิคมาเขียนเปนประโยคและขอความ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary  การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเอง  การแสวงหาความรูจากแหลง การเรียนรูที่หลากหลาย  
 
2000-1222 ภาษาอังกฤษสําหรบังานเสรมิสวย 0 - 2 - 1 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เก่ียวกับงานเสริมสวย 
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ฟง-ดูเร่ืองราว การสนทนา การสาธิต การปฏิบัติงานเก่ียวกับงานเสริมสวยจากสื่อโสตทัศน 
2. อานคูมือ ข้ันตอนการปฏิบัติงานเก่ียวกับงานเสริมสวย 
3. อานเคร่ืองหมาย สัญลักษณ ฉลากผลิตภัณฑ  ตาราง  แผนภาพในงานเสริมสวย 
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4. สาธิตข้ันตอนการปฏิบัติงานและนําเสนอผลงานเก่ียวกับการบริการเสริมสวย 
5. เขียนขอความ ข้ันตอนการปฏิบัติงานเสริมสวยสั้น ๆ 
6. ใชคําศัพทเทคนิคในงานเสริมสวย 
7. ใชเทคโนโลยีสืบคนความกาวหนาในงานเสริมสวย และ ฝกฝนภาษาอังกฤษ พรอมแสดงหลักฐาน  

การเรียนรูดวยตนเอง 
คําอธบิายรายวิชา 
 ปฏิบัติเก่ียวกับ  การฟง พูด อาน เขียนในงานเสริมสวยทั้งในและตางประเทศ  การแตงหนา เคร่ืองสําอาง 
แบบทรงผม การโตตอบ  การตอนรับ การเสนอ/ใหขอมูล  การแสดงความคิดเห็น การสาธิต ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
เสริมสวย การใชคําศัพทเทคนิค การอานคูมือ เคร่ืองมือ อุปกรณ เคร่ืองหมาย สัญลักษณ ฉลากผลิตภัณฑ  ตาราง  
แผนภาพ   การถายโอนคําศัพทเทคนิคมาเขียนเปนประโยคและขอความสั้น ๆ การใชพจนานุกรมและ Online 
dictionary  การใช เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเองและการแสวงหาความรูจาก 
แหลงการเรียนรูที่หลากหลาย  
 
2000-1223 ภาษาอังกฤษสําหรบัศิลปะการประกอบอาหาร 0 - 2 - 1 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เก่ียวกับการประกอบอาหาร 
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ฟง-ดูเร่ืองราว  การสนทนา การสาธิต ข้ันตอนการปฏิบัติงานเก่ียวกับศิลปะการประกอบอาหาร 

จากสื่อโสตทัศน 
2. สนทนาโตตอบใหขอมูล แสดงความคิดเห็น  
3. นําเสนอ  สาธิตข้ันตอนการประกอบอาหาร 
4. อานเร่ือง ตํารับอาหาร ข้ันตอนการปฏิบัติงานเก่ียวกับศิลปะการประกอบอาหาร 
5. เขียนใหขอมูล ข้ันตอนการประกอบอาหาร 
6. ใชคําศัพทเทคนิคในการประกอบอาหาร 
7. ใชเทคโนโลยีสืบคนความกาวหนาในงานศิลปะการประกอบอาหารและฝกฝนภาษาอังกฤษ 

พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง 
คําอธบิายรายวิชา 
 ปฏิบัติเก่ียวกับ  การฟง พูด อาน เขียน ในงานประกอบอาหาร  การพูดโตตอบ  การใหและขอขอมูล 
การแสดงความคิดเห็น  การเสนอ/ใหขอมูล  การสาธิต  การอานตํารับอาหาร  คูมือการใชอุปกรณเคร่ืองมือ 
สวนประกอบการประกอบอาหาร  การใชคําศัพทเทคนิค  เคร่ืองหมาย สัญลักษณ  ตาราง  แผนภาพ  การถายโอน
คําศัพทเทคนิคมาเขียนเปนประโยคและขอความสั้น ๆ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเอง การแสวงหาความรู ขอมูลในงานอาหารและการใชเทคโนโลยีใหม
ดานการประกอบอาหารทั้งในและตางประเทศจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย  
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2000-1224 ภาษาอังกฤษสําหรบัการประกอบอาหารไทย 0 - 2 - 1 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เก่ียวกับการประกอบอาหารไทย 
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ฟง-ดูเร่ืองราว การสนทนา การสาธิต ข้ันตอนการประกอบอาหารไทยจากสื่อโสตทัศน 
2. สนทนาโตตอบใหขอมูลเก่ียวกับอาหารไทย  
3. สาธิต บรรยายเก่ียวกับการประกอบอาหารไทย 
4. อานตํารับอาหาร เทคนิคและข้ันตอนการประกอบอาหารไทย 
5. เขียนตํารับอาหาร  ข้ันตอนการประกอบอาหารไทย 
6. ใชคําศัพทเทคนิคในการประกอบอาหารไทย 
7. ใชเทคโนโลยีสืบคนความกาวหนาในงานประกอบอาหารไทย และฝกฝนภาษาอังกฤษในงาน      

ประกอบอาหารไทย พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง 
คําอธบิายรายวิชา 

ปฏิบัติเก่ียวกับ  การฟง พูด อาน เขียน ในงานประกอบอาหารไทย  การพูดโตตอบ แสดงความคิดเห็น  
การขอและใหขอมูล  การบรรยาย สาธิตการประกอบอาหาร การใชคําศัพทเทคนิค  การอานตํารับอาหาร  เทคนิค
และเคล็ดลับ (cooking tips)  อุปกรณ  เคร่ืองมือ  สัญลักษณ  ตาราง  รูปภาพ   การถายโอนคําศัพทเทคนิคมาเขียน
เปนประโยคและขอความ  การใชพจนานุกรมและ Online dictionary  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ทางภาษาดวยตนเองและการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  
 
2000-1225 ภาษาอังกฤษสําหรบังานศิลปะและการออกแบบ 0 - 2 - 1 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เก่ียวกับงานศิลปะและการออกแบบ 
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ฟง-ดูเร่ืองราว การสนทนา การนําเสนอ ข้ันตอนการปฏิบัติงานเก่ียวกับศิลปะและการออกแบบ 

จากสื่อโสตทัศน 
2. สนทนาโตตอบใหขอมูล แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับงานศิลปะและการออกแบบ 
3. อานคูมือ เร่ืองราวเก่ียวกับศิลปะและการออกแบบ 
4. บรรยาย สาธิตข้ันตอนการปฏิบัติงาน นําเสนองานศิลปะและการออกแบบ 
5. เขียนใหขอมูล บรรยายเก่ียวกับงานศิลปะและการออกแบบ 
6. ใชคําศัพทเทคนิคในงานศิลปะและการออกแบบ 
7. ใชเทคโนโลยีสืบคนความกาวหนาในงานศิลปะแขนงตาง ๆ  และ ฝกฝนภาษาอังกฤษเก่ียวกับศิลปะ

และการออกแบบ พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง 
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คําอธบิายรายวิชา 
 ปฏิบัติเก่ียวกับ  การฟง พูด อาน เขียนเก่ียวกับศิลปะและการออกแบบ  การใชศัพทเทคนิคพ้ืนฐาน สี ขนาด 
สัดสวน ประเภทของงานศิลปะ  การอานคูมือ  เคร่ืองหมาย สัญลักษณ  ตาราง แผนภาพ  การโตตอบใหขอมูล 
การแสดงความคิดเห็น  การแสดงความรูสึก  การบรรยาย  สาธิต ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การนําเสนอเร่ืองราว
กิจกรรมงานศิลปะ  การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การเลือกใชสื่อเทคโนโลยีเปนแหลงการเรียนรู 
ดวยตนเองและการสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 
 
2000-1226 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเกษตร 0 - 2 - 1 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง พูด อาน เขียนในงานอาชีพเกษตร 
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ฟง-ดูเร่ืองราว ข้ันตอนการปฏิบัติงานเกษตรจากสื่อโสตทัศน 
2. พูดโตตอบเก่ียวกับการปฏิบัติงานเกษตร 
3. อานคูมือปฏิบัติงาน กฎระเบียบ ฉลาก ปายตาง ๆ  สื่อสิ่งพิมพในงานเกษตร 
4. อานแผนภาพ แผนภูมิเก่ียวกับงานเกษตร 
5. เขียนบันทึกสั้น ๆ กรอกแบบฟอรมการปฏิบัติงานเกษตร 
6. นําเสนอผลงานหรือสาธิตข้ันตอนปฏิบัติงานเกษตร 
7. ใชศัพทเทคนิคในงานเกษตร 
8. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนความกาวหนาในงานเกษตรแขนงตาง ๆ และฝกฝนภาษาอังกฤษ      

ในงานอาชีพเกษตรพรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง 
คําอธบิายรายวิชา 

ปฏิบัติเก่ียวกับ  การฟง-ดู พูด อาน และเขียนสถานการณตาง ๆ ในงานเกษตร  การสาธิต  การนําเสนอ
ผลิตภัณฑและบริการ  การแปรรูปผลิตภัณฑเกษตร   การใชเทคโนโลยีการเกษตร  การอานขอมูลจากสื่อสิ่งพิมพ 
ฉลาก ปายเตือน ความปลอดภัย   คูมือการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ  แบบฟอรมตาง ๆ  ตาราง  แผนภาพ แผนภูมิทาง
การเกษตร การเขียนบันทึกยอ การกรอกแบบฟอรม  การใชสื่อเทคโนโลยีเปนแหลงการเรียนรูดวยตนเอง และ
สืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 
 
2000-1227 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประมง 0 - 2 - 1 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง พูด อาน เขียนในงานอาชีพประมง 
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ 
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สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟง-ดูเร่ืองราว ข้ันตอนการปฏิบัติงานประมงจากสื่อโสตทัศน 
2. พูดโตตอบเก่ียวกับการปฏิบัติงานประมง 
3. อานคูมือปฏิบัติงาน กฎระเบียบ ฉลาก ปายตาง ๆ  สื่อสิ่งพิมพในงานประมง 
4. อานแผนภาพ แผนภูมิเก่ียวกับงานประมง 
5. เขียนบันทึกสั้น  กรอกแบบฟอรมการปฏิบัติงาน 
6. นําเสนอผลงานหรือสาธิตข้ันตอนปฏิบัติงาน 
7. ใชศัพทเทคนิคในงานประมง 
8. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนความกาวหนาในงานประมงประเภทตาง ๆ และฝกฝนภาษาอังกฤษ  

ในงานอาชีพเกษตรพรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง 
คําอธบิายรายวิชา 

ปฏิบัติเก่ียวกับ  การฟง-ดู พูด อานและเขียน  การใชศัพทเทคนิคพ้ืนฐานในงานประมง  การพูดโตตอบ
และใหขอมูล การสาธิต  นําเสนอ การแปรรูปผลิตภัณฑ การใชเทคโนโลยีประมง การอานคูมือ กฎระเบียบ  
แบบฟอรมการปฏิบัติงาน  ตาราง  แผนภาพ  แผนภูมิ  ฉลาก  ปายเตือนความปลอดภัย  การเขียนบันทึกยอ 
การกรอกแบบฟอรม  การใชสื่อเทคโนโลยีพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเอง  และสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรู
ที่หลากหลาย 
 
กลุมวิชาวิทยาศาสตร 
2000-1301 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 1 - 2 - 2 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหนวยและการวัด แรงและการเคล่ือนที่ ไฟฟา อะตอมและธาตุ สารและ
ปฏิกิริยาเคมี การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ 

2. มีทักษะเก่ียวกับการใชเคร่ืองมือวัด ปริมาณทางฟสิกส การทดลองแหลงกําเนิดไฟฟา วงจรไฟฟา 
การคํานวณคาไฟฟา  การทดลองปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ 

3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร และกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูและปฏิบัติเก่ียวกับปริมาณทางฟสิกส แรงและการเคล่ือนที ่
2. แสดงความรูและปฏิบัติเก่ียวกับไฟฟาในชีวิตประจําวัน 
3. แสดงความรูและปฏิบัติเก่ียวกับสารเคมีและการเปล่ียนแปลงทางเคม ี
4. แสดงความรูและปฏิบัติเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ 
5. แสดงความรูเบื้องตนเก่ียวกับนาโนเทคโนโลยี 
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คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   หนวยและการวัด  แรงและการเคล่ือนที่
ไฟฟาในชีวิตประจําวัน   นาโนเทคโนโลยี  โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ  พันธะเคมี  สารและการเปล่ียนแปลง 
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวัน การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ 
 

2000-1302 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาอาชีพชางอตุสาหกรรม 1 - 2 - 2 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ ปริมาณทางฟสิกส เวกเตอร แรง สมดุลของวัตถุ การเคล่ือนที่    งาน กําลัง 
พลังงาน คล่ืน 

2. มีทักษะการคํานวณ การทดลอง สามารถนําไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน 
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร และกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูและปฏิบัติเก่ียวกับปริมาณทางฟสิกส แรง สมดุลของวัตถุและการเคล่ือนที่แบบตาง ๆ 
2. แสดงความรูและปฏิบตัเิก่ียวกับหลักการทํางานของคล่ืน และพลังงาน 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  ปริมาณทางฟสิกสและเวกเตอร  แรง  การรวมแรงและการแยกแรง  การสมดุล

ของวัตถุ  การเคล่ือนที่แนวเสนตรง  การเคล่ือนที่แบบโปรเจคไทล   การเคล่ือนที่แบบวงกลม  การเคล่ือนที่แบบ
ฮารโมนิกอยางงาย  งาน กําลังและพลังงาน คล่ืนและสมบัติของคล่ืน คล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
 

2000-1303 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ  1 - 2 - 2 
จุดประสงครายวิชา   เพื่อให 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับพันธุกรรม  ความหลากหลายทางชีวภาพ   เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรีย 
ในอาหาร ปโตรเลียมและผลิตภัณฑ ยางและพอลิเมอร สารชีวโมเลกุลในอาหาร  คล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
พลังงานนิวเคลียร 

2. มีทักษะการคํานวณหาโอกาสของลักษณะการถายทอดทางพันธุกรรม การจําแนกสิ่งมีชีวิต การทดลอง
จุลินทรียในอาหาร การเลือกใชเทคโนโลยีชีวภาพ การทดลองสมบัติของสารไฮโดรคารบอน  
การทดสอบสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร การทดสอบสารชีวโมเลกุลในอาหาร การวิเคราะหผล
ของคล่ืนแมเหล็กไฟฟาตอมนุษย และพลังงานนิวเคลียร 

3. มีเจตคตทิีด่ตีอวิชาวทิยาศาสตรและกิจนิสัยที่ดีในการทาํงาน 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทางพันธุกรรม   เทคโนโลยีชีวภาพและจุลินทรียในอาหาร 
2. แสดงความรูและปฏิบัติเก่ียวกับปโตรเคมีและผลิตภัณฑ 
3. แสดงความรูและปฏิบัติเก่ียวกับสารชีวโมเลกุลของอาหาร 
4. แสดงความรูและปฏิบัติเก่ียวกับคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
5. แสดงความรูและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของพลังงานนิวเคลียร 
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คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ียวกับ การถายท อดลักษณะทางพันธุกรรม  ความ หลากหลายท างชีวภา พ   
เทคโนโลยีชีวภาพ   จุลินทรียในอาหาร  ปโตรเลียมและผลิตภัณฑ ยางและพอลิเมอร  สารชีวโมเลกุลในอาหาร  
คล่ืนแมเหล็กไฟฟา  พลังงานนิวเคลียรตอการดํารงชีวิต 
 
2000-1304 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาอาชีพศิลปกรรม 1 - 2 - 2 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสารเคมีในงานอาชีพ พอลิเมอร แสงและการมองเห็น ความรอน 
2. มีทักษะเก่ียวกับการทดลองเร่ืองสารละลาย การทดสอบสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร การทดลอง

สมบัติของคล่ืนแสง และผลของความรอนตอวัตถุ 
3. เพ่ือใหมีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร และกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูและปฏิบตัเิก่ียวกับสารเคมีในงานอาชีพ 
2. แสดงความรูและปฏิบตัเิก่ียวกับหลักการของแสงและความรอน 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  สารละลาย คอลลอยดอีมัลชั่น  สารเคมีในงานอาชีพ  พอลิเมอร  การเลือกใช

ผลิตภัณฑพอลิเมอร  แสงและการมองเห็น  ความรอน อุณหภูมิและผลของความรอนตอวัตถุ 
 
2000-1305 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 1 - 2 - 2 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับโครงสราง หนาที่ ของเซลลพืช เซลลสัตว ระบบตาง ๆ ของพืชและสัตว 
การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ และวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต 

2. มีทักษะเก่ียวกับ โครงสราง และองคประกอบของเซลลพืช เซลลสัตว ทดลองเก่ียวกับโครงสราง 
องคประกอบ และการทํางานของอวัยวะของระบบตางๆ ของพืชและสัตว คํานวณหาโอกาสของ
ลักษณะการถายทอดทางพันธุกรรม และการจําแนกสิ่งมีชีวิต 

3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตรและกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แส ดง คว ามรู  และ
ปฏิบัติเก่ียวกับ เซลล พันธุกรรม และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

2. แส ด ง คว า ม รู แล ะ
ปฏิบัติเก่ียวกับองคประกอบ และการทํางานของอวัยวะของระบบตาง ๆ ของพืชและสัตว คํานวณหา
โอกาสของลักษณะการถายทอดทางพันธุกรรม และจําแนกสิ่งมีชีวิต 

3.  
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คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ โครงสราง หนาที่ องคประกอบของเซลลพืช เซลลสัตว  ระบบตาง ๆ ของพืช

และสัตวและการทํางาน  การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
 
2000-1306 โครงงานวิทยาศาสตร 0 - 2 - 1 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิธีการทางวิทยาศาสตร และ
ข้ันตอนการทํางานโครงงานวิทยาศาสตร 

2. มีทักษะเก่ียวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิธีการทางวิทยาศาสตร และข้ันตอนการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร 

3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร และกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูและปฏิบตัเิก่ียวกับหลักการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
2. แสดงความรูและปฏิบตัิข้ันตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร 

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบตัเิก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วธีิการทางวิทยาศาสตร และข้ันตอนการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร 
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กลุมวิชาคณิตศาสตร 
2000-1401 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน   2 - 0 - 2 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจ  เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับอัตราสวน สัดสวน รอยละ การแปรผัน สถิติเบื้องตน  
การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง  และการวัดการกระจายของขอมูล      

2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเร่ือง อัตราสวน สัดสวน รอยละ การแปรผัน สถิติ
เบื้องตน  การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง  การวัดการกระจายของขอมูล  ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู  อัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  การแปรผัน  สถิติเบื้องตน  การวัดแนวโนม
เขาสูสวนกลาง  และการวัดการกระจายของขอมูล      

สมรรถนะรายวิชา 
1. ดําเนินการและประยุกตใชเก่ียวกับอัตราสวน สัดสวน และรอยละในวิชาชีพ 
2. ดําเนินการและประยุกตใชเก่ียวกับการแปรผันในวิชาชีพ 
3. สํารวจและจัดหมวดหมูขอมูลอยางงาย   
4. เลือกใชคากลางของขอมูลที่เหมาะสมกับขอมูลที่กําหนด  
5. วิเคราะหตําแหนงของขอมูล และการวัดการกระจายของขอมูลจากขอมูลที่กําหนด 
6. ใชขอมูลขาวสาร คาสถิต ิและคาสถิติที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลในการตัดสินใจ   

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับ  ทักษะการคิดคํานวณ  การแกปญหาเร่ืองอัตราสวน สัดสวน รอยละ  การแปรผัน สถิติ

เบื้องตน การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายของขอมูล  และฝกปฏิบัติในการเลือกใชคาสถิติ 
ที่เหมาะสมกับขอมูล   
 
2000-1402 คณิตศาสตรพ้ืนฐานอาชีพ   2 - 0 - 2 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจ  เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ  สมการเชิงเสน  ระบบสมการเชิงเสน  สมการ 
กําลังสองตัวแปรเดียว  เลขยกกําลัง  ลอการิทึม  พ้ืนที่และปริมาตร 

2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเร่ือง  สมการเชิงเสน  ระบบสมการเชิงเสน  สมการ
กําลังสองตัวแปรเดียว  เลขยกกําลัง  ลอการิทึม  พ้ืนที่  ปริมาตร  ประยุกตใชในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู  สมการเชิงเสน  ระบบสมการเชิงเสน  สมการกําลังสองตัวแปรเดียว 
เลขยกกําลัง  ลอการิทึม  พ้ืนที่  และปริมาตร 
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สมรรถนะรายวิชา 

1. นําความรูเก่ียวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปรไปใชในสถานการณจริง
หรือปญหาที่กําหนด 

2. นําความรูเก่ียวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวไปใชในสถานการณหรือปญหาที่กําหนด 
3. ดําเนินการเก่ียวกับจํานวนจริงที่อยูในรูปเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ 
4. ดําเนินการเก่ียวกับจํานวนจริงที่อยูในรูปลอการิทึม 
5. วัดและเปรียบเทียบความยาว พ้ืนที่ พ้ืนที่ผิว และปริมาตรในหนวยมาตราวัดตาง ๆ      
6. ใชความรูเก่ียวกับความยาว พ้ืนที่ พ้ืนที่ผิว และปริมาตร แกปญหาในสถานการณตาง ๆ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับ  ทักษะการคิดคํานวณ  การแกปญหาเร่ืองสมการเชิงเสน  ระบบสมการเชิงเสน  สมการ 

กําลังสองตัวแปรเดียว  เลขยกกําลัง  ลอการิทึม  พ้ืนที่และปริมาตร 
 
2000-1403 คณิตศาสตรอตุสาหกรรม 1 2 - 0 - 2  

(สําหรับ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ยกเวน  สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส) 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจ  เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับมุมและการวัดมุม  อัตราสวนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติ
ของวงกลมหน่ึงหนวย  กฎของไซน  กฎของโคไซน  เมทริกซ  ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม 

2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเร่ือง  มุมและการวัดมุม  อัตราสวนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติ
ของวงกลมหน่ึงหนวย  กฎของไซน  กฎของโคไซน  เมทริกซ  ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม  ประยุกตใช
ในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรูมุมและการวัดมุม  อัตราสวนตรีโกณมิติ  ตรีโกณมิติของวงกลมหน่ึงหนวย  
กฎของไซน  กฎของโคไซน  เมทริกซ  ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. คาดคะเนระยะทางและความสูงโดยใชอัตราสวนตรีโกณมิติของมุมที่กําหนด 
2. ประยุกตการวัด โดยใชความรูเร่ือง อัตราสวนตรีโกณมิต ิ
3. ดําเนินการและคํานวณเก่ียวกับฟงกชันตรีโกณมิต ิ
4. ประยุกตใชความรูเก่ียวกับเมทริกซ และการคํานวณคาดีเทอรมิแนนตของเมทริกซ 
5. ใชความรูและทักษะเก่ียวกับดีเทอรมิแนนตหาคําตอบของระบบสมการเชิงเสน 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับ  ทักษะการคิดคํานวณ  การแกปญหาเร่ืองมุมและการวัดมุม  อัตราสวนตรีโกณมิติ 

ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหนวย  กฎของไซน  กฎของโคไซน  เมทริกซ  ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม และ
ประยุกตใชดีเทอรมิแนนตหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน 
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2000-1404 คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 2 2 - 0 - 2 

(สําหรับ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส) 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ  มุมและการวัดมุม  อัตราสวนตรีโกณมิติ 
ตรีโกณมิติของวงกลมหน่ึงหนวย  กฎของไซน  กฎของโคไซน  จํานวนเชิงซอน  เมทริกซ 
ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม  และประยุกตใชดีเทอรมิแนนตหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน 

2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเร่ือง มุมและการวัดมุม  อัตราสวนตรีโกณมิติ  
ตรีโกณมิติของวงกลมหน่ึงหนวย  กฎของไซน  กฎของโคไซน  จํานวนเชิงซอน  เมทริกซ 
ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม  และประยุกตใชดีเทอรมิแนนตหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน
ในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู  มุมและการวัดมุม  อัตราสวนตรีโกณมิติ  ตรีโกณมิติของวงกลมหน่ึงหนวย  
กฎของไซน  กฎของโคไซน  จํานวนเชิงซอน  เมทริกซ  ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม  และ
ประยุกตใชดีเทอรมิแนนตหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. คาดคะเนระยะทางและความสูงโดยใชความรูเร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติของมุมที่กําหนด 
2. ประยุกตการวัด โดยใชความรูเร่ือง อัตราสวนตรีโกณมิต ิ
3.  ดําเนินการและคํานวณเก่ียวกับฟงกชันตรีโกณมิต ิ
4. ประยุกตใชความรูเก่ียวกับเมทริกซ และการคํานวณคาดีเทอรมิแนนตของเมทริกซ 
5. ใชความรูและทักษะเก่ียวกับดีเทอรมิแนนตหาคําตอบของระบบสมการเชิงเสน 
6. ดําเนินการ และประยุกตใช จํานวนเชิงซอนในรูปพิกัดฉากและพิกัดเชิงข้ัวในงานอาชีพ 
7. ประยุกตใชจํานวนเชิงซอนที่อยูในรูปเลขยกกําลังและรูปกรณฑในงานอาชีพ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับ  ทักษะการคิดคํานวณ  แกปญหา  เร่ืองมุมและการวัดมุม  อัตราสวนตรีโกณมิต ิ ตรีโกณมิติ

ของวงกลมหน่ึงหนวย  กฎของไซน  กฎของโคไซน  จํานวนเชิงซอน  เมทริกซ  ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม  
และประยุกตใชดีเทอรมิแนนตหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน 
 
2000-1405  เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสเบ้ืองตน  2 - 0 - 2 

(สําหรับ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  และประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขางานชางเกษตร) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรูความเขาใจ  เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ  เสนตรง  ภาคตัดกรวย  ความสัมพันธ  ฟงกชัน  

ลิมิต  อนุพันธของฟงกชันพีชคณิตและอินทิกรัลฟงกชันพีชคณิต 
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเร่ือง  เสนตรง  ภาคตัดกรวย  ความสัมพันธ  ฟงกชัน ลิมิต 

อนุพันธของฟงกชันพีชคณิต อินทิกรัลฟงกชันพีชคณิต ประยุกตใชในงานอาชีพ 
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3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู  เสนตรง  ภาคตัดกรวย  ความสัมพันธ  ฟงกชัน  ลิมิต  อนุพันธของฟงกชัน

พีชคณิต  และอินทิกรัลฟงกชันพีชคณิต 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ดําเนินการเก่ียวกับเสนตรงระยะหางและสมการเสนตรง 
2. ดําเนินการ และประยุกตความรูและทักษะเก่ียวกับภาคตัดกรวย ภาคตัดกรวยในงานอาชีพ 
3. ดําเนินการ และประยุกตใชความสัมพันธและฟงกชันในรูปตาง ๆ ในสถานการณหรือปญหาที่กําหนด 
4. ดําเนินการเก่ียวกับลิมิตของฟงกชันอนุพันธของฟงกชันพีชคณิต และอินทิกรัลฟงกชันพีชคณิต 
5. ประยุกตความรูและทักษะเก่ียวกับแคลคูลัสในงานอาชีพ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับ ทักษะการคิดคํานวณ  การแกปญหาเร่ืองเสนตรง  ภาคตัดกรวย  ความสัมพันธ ฟงกชันลิมิต  

อนุพันธของฟงกชันพีชคณิต  และอินทิกรัลฟงกชันพีชคณิต 
 
2000-1406 คณิตศาสตรพาณิชยกรรม 2 - 0 - 2  
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจ  เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ  บําเหน็จ หุน ตั๋วเงิน คาจาง คาเสื่อมราคา ดัชนีราคา 
ตั้งราคาขาย  การซื้อขายในระบบผอนชําระ ดอกเบี้ย และความนาจะเปนเบื้องตน 

2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเร่ืองบําเหน็จ หุน ตั๋วเงิน คาจาง คาเสื่อมราคา ดัชนี
ราคา ตั้งราคาขาย  การซื้อขายในระบบผอนชําระ ดอกเบี้ย และความนาจะเปนเบื้องตน ประยุกตใช 
ในวิชาชีพ 

3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู  บําเหน็จ หุน ตั๋วเงิน คาจาง คาเสื่อมราคา ดัชนีราคา ตั้งราคาขาย  การซื้อขาย
ในระบบผอนชําระ ดอกเบี้ย และความนาจะเปนเบื้องตน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ประยุกตใชเก่ียวกับอัตราสวน สัดสวน และรอยละ ในการคํานวณ บําเหน็จ หุน ตั๋วเงิน คาจาง 

คาเสื่อมราคา ดัชนีราคา ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผอนชําระ ดอกเบี้ย 
2. ดําเนินการความนาจะเปนเบื้องตน และนําผลไปใชในการคาดการณ 
3. นําความรูเก่ียวกับความนาจะเปน ใชในการตัดสินใจและแกปญหา 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับ  ทักษะการคิดคํานวณ แกปญหาเร่ืองบําเหน็จ  หุน  ตั๋วเงิน  คาจาง  คาเสื่อมราคา  ดัชนีราคา  

ตั้งราคาขาย  การซื้อขายในระบบผอนชําระ ดอกเบี้ย  และความนาจะเปนเบื้องตน 
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2000-1407 คณิตศาสตรเพื่อการออกแบบ   2 - 0 - 2 
(สําหรับ ประเภทวิชาศิลปกรรมและประเภทวิชาคหกรรม) 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 
1. มีความรู  ความเขาใจ  เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ  จํานวนธรรมชาติ  พ้ืนที่  พ้ืนที่ผิว  ปริมาตร  

เสนตรงบนระนาบ  รูปเรขาคณิต  และรูปทรงเรขาคณิต 
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเร่ือง  จํานวนธรรมชาติ  พื้นที่  พ้ืนที่ผิว  ปริมาตร  

เสนตรงบนระนาบ  รูปเรขาคณิต  รูปทรงเรขาคณิต  ประยุกตใชในงานอาชีพ 
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู  จํานวนธรรมชาติ  พ้ืนที่  พ้ืนที่ผิว  ปริมาตร  เสนตรงบนระนาบ  รูปเรขาคณิต  

และรูปทรงเรขาคณิต 
สมรรถนะรายวิชา 

1. ประมาณคา ความยาว พ้ืนที่ พ้ืนที่ผิวและปริมาตร ในหนวย มาตราวัดตาง  ๆ 
2. วัดและเปรียบเทียบความยาว พ้ืนที่ พ้ืนที่ผิวและปริมาตร ในหนวยมาตราวัดตาง ๆ 
3. ใชความรูเก่ียวกับความยาว พ้ืนที่ พ้ืนที่ผิวและปริมาตร แกปญหาในสถานการณตาง ๆ 
4. แกปญหาเก่ียวกับรูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิต 
5. ขยายสวนและยอสวนของภาพจากของจริง 
6. ประยุกตความรูเก่ียวกับเสนตรง ระนาบ รูปเรขาคณิตและรูปทรง เรขาคณิตในการออกแบบลวดลาย 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับ  ทักษะการคิดคํานวณ  ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการออกแบบ โดยใชความรูเร่ือง จํานวนธรรมชาติ  

พ้ืนที่  พื้นที่ผิว  ปริมาตร  เสนตรงบนระนาบ  รูปเรขาคณิต  และรูปทรงเรขาคณิต 
 
2000-1408 สถิติการทดลอง 2 - 0 - 2 

(สําหรับประเภทวิชาเกษตรกรรม และประเภทวิชาประมง) 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู  ความเขาใจ  เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ สถิติวิจัยเบื้องตน และแบบแผนการทดลอง 
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเร่ือง สถิติวิจัยเบื้องตน และแบบแผนการทดลอง  

ประยุกตใชในงานอาชีพ  
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู  สถิติวิจัยเบื้องตน  และแบบแผนการทดลอง 

สมรรถนะรายวิชา 
1. นําความรูเก่ียวกับกระบวนการทางสถิติไปใชในการวิจัยเบื้องตน 
2. ใชขอมูลขาวสาร คาสถิต ิและคาสถิติที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลในการตัดสินใจ   
3. ใชความรูเก่ียวกับแบบแผนการทดลองที่เหมาะสมกับ สถานการณหรือปญหาที่กําหนด 
4. วิเคราะหขอมูลตามข้ันตอนและใชสถิติไดเหมาะสมกับแบบแผนการทดลอง 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับ  ทักษะการคิดคํานวณ  การปฏิบัติเก่ียวกับสถิติวิจยัเบื้องตน  และแบบแผนการทดลอง 
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กลุมวิชาสังคมศึกษา 
2000-1501 หนาท่ีพลเมืองและศีลธรรม 2 - 0 - 2 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับศาสนาและหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพ่ือการดํารงชีวิต 
2. ปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดีตามหลักศาสนาและหลักธรรมที่ตนนับถือ 
3. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามหลักกฏหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข   
4. นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการพัฒนาตนและงานอาชีพ 
5. ตระหนักถึงการดํารงชีวิตที่ถูกตองดีงามในฐานะศาสนิกชนและพลเมืองด ี

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับศาสนาและหลักธรรมเพ่ือการดํารงชีวิตที่ถูกตองดีงาม 
2. แสดงความรูเก่ียวกับหลักกฎหมายและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาตน 
3. นําหลักศาสนา  หลักธรรม หลักกฎหมาย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช 

เพ่ือการเปนพลเมืองด ี
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับ  ศาสนา  หลักธรรม  ศาสนพิธีของศาสนาที่ตนนับถือ  การเปนพลเมืองดีตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  หนาที่พลเมืองตามหลักกฎหมาย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 
2000-1502 ทักษะชีวิตและสังคม 2 - 0 - 2 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการดําเนินชีวิตในสังคมภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. สามารถประยุกตใชหลักมนุษยสัมพันธในงานอาชีพ มรรยาท ความเปนพลเมืองดีเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต และการอยูรวมกันในสังคม 
3. มีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยูรวมกันในสังคม 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการดําเนินชีวิตภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ตอบสนองสถานการณตาง ๆ โดยประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษยสัมพันธ 

ความมีมรรยาทและความเปนพลเมืองดี 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับ การมีทักษะชีวิตในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษยสัมพันธในการ
ทํางาน มรรยาทไทย  มรรยาทสังคม  ความเปนพลเมืองดี เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกรอบแนวคิดของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
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2000-1503 ภมูศิาสตรและประวัตศิาสตรไทย 2 - 0 - 2 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับภูมิศาสตรประเทศไทย  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร วิธีการ ศึกษา
ประวัติศาสตรและประวัติศาสตรชาติไทย   

2. สามารถประยุกตใชความรูเร่ืองภูมิศาสตรและประวัติศาสตรในงานอาชีพและการดํารงชีวิต 
3. ตระหนักในความสําคัญของประวัติศาสตรชาติไทย  เพื่อธํารงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย  
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเ ก่ียวกับภูมิศาสตรประเทศไทย   ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  วิธีการศึกษา
ประวัติศาสตรและประวัติศาสตรชาติไทย   

2. รวบรวมสารสนเทศทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตรตามหลักการและกระบวนการ 
3. นําความรูทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไปประยุกตใช  เพ่ือการดํารงตนในงานอาชีพและธํารง

ความเปนไทยอยางย่ังยืน 
คําอธบิายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับ ภูมิศาสตรเศรษฐกิจไทย  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร วิธีการศึกษาประวัติศาสตร 
ประวัติศาสตรชาติไทย  และสถาบันสําคัญของชาติเพ่ือธํารงความเปนไทยอยางย่ังยืน 
 
2000-1504 อาเซียนศึกษา   1 - 0 - 1 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
2. สามารถวิเคราะหขอมูลที่ศึกษาเพ่ือสรางความเขาใจอันดีในฐานะประชากรอาเซียน 
3. ตระหนักในความเปนประชากรอาเซียนเพ่ือการดํารงตนและการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
2.  ดํารงตนเปนประชากรอาเซียนที่ดี 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับ ประวัติความเปนมาและ พัฒนาการของประชาคมอาเซียน ดานเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง 

การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี  และความสัมพันธระหวางประเทศในประชาคม
อาเซียนกับภูมิภาคอ่ืนในโลก 
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2000-1505 เหตุการณปจจุบัน 1 - 0 - 1 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม  การเมืองการปกครอง  เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอมของไทยในปจจุบัน 

2. สามารถวิเคราะหขอมูลที่ศึกษาเพ่ือการวางแผนพัฒนาตน ชุมชน สังคมและประเทศชาต ิ
3. ตระหนักถึงผลของการเปล่ียนแปลงในสถานการณปจจุบันเพื่อสรางสังคมสันติสุข 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเ ก่ียวกับสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม  การเมืองการปกครอง  เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดลอมของไทยในปจจุบัน 
2. นําความรูที่ศึกษาไปประยุกตใชเพ่ือสรางภูมิคุมกันตนและสังคม 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับ สถานการณทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  การศึกษาและเทคโนโลยีของไทย

ในปจจุบัน 
 
2000-1506 วัฒนธรรมอาเซียน 1 - 0 - 1 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน 
2. สามารถวิเคราะหขอมูลดานวัฒนธรรมอาเซียนเพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคม 
3. ตระหนักถึงความแตกตางทางวัฒนธรรม เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรูในกลุมประชาคมอาเซียน 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน 
2. นําความรูดานวัฒนธรรมอาเซียนไปประยุกตใชในการดําเนินชวีิต 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับ วัฒนธรรม  ความสัมพันธระหวางประเทศ  ความแตกตางทางวัฒนธรรม  การแลกเปล่ียน

เรียนรูของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน 
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กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
2000-1601  พลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 0 - 2 - 1 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1.  เขาใจหลักการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายเพ่ือความพรอมในการประกอบอาชีพ 
2.  สามารถเสริมสรางสมรรถภาพทางกายตามหลักการบริโภคอาหารและโภชนาการ หลักการออกกําลังกาย 

และหลักการดูและเลนกีฬาไทย/กีฬาสากล 
3.  มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายดวยความมีวินัย  มีนํ้าใจนักกีฬา 

ความสามัคคี เคารพกฎกติกาและมีมารยาท 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย หลักการบริโภคอาหารและโภชนาการ
หลักการออกกําลังและหลักการดูและเลนกีฬา 

2.  บริโภคอาหารตามหลักโภชนาการเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย 
3.  ออกกําลังเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพตามหลักการและกระบวนการ 
4.  ดูและเลนกีฬาไทย/ กีฬาสากล ตามกฎ กติกา มารยาท 
5.  ใชคาดัชนีมวลกายวางแผนปรับปรุงบุคลิกภาพและสุขภาพ 
6.  ปฏิบัติโครงงานเก่ียวกับสุขภาพและกีฬา 

คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติเก่ียวกับ หลักการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย อาหารและโภชนาการที่เสริมสรางสมรรถภาพ 

ทางกาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  การหาคาดัชนีมวลกาย  หลักการและรูปแบบการออกกําลังกายดวยกีฬา
ไทย / กีฬาสากล  มีวินัย มีนํ้าใจนักกีฬา  เคารพกฎกติกา  มีมารยาทในการดูและเลนกีฬา  เลือกและปฏิบัติการ 
ออกกําลังกายอยางเหมาะสม มีความสุขภายใตหลักความพอเพียง  พรอมที่จะประกอบอาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
2000-1602  ทักษะชีวิตในการพัฒนาสขุภาพ 0 - 2 - 1 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการและวิธีการพัฒนาการสุขภาพกาย  สุขภาพจิตวัยรุน 
2. มีทักษะในการแสดงออกเก่ียวกับพฤติกรรมและสัมพันธภาพที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย 
3. สามารถปองกันและหลีกเล่ียงปจจัยเสี่ยงจากโรคติดตอ สิ่งเสพติด และการใชยา 
4. รูคุณคาและเปาหมายในการดําเนินชีวิตดวยวิถีทางที่ถูกตองและภาคภูมิใจ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการ และวิธีการพัฒนาสุขภาพกาย/สุขภาพจิตวัยรุน 
2. สรางสัมพันธภาพที่ดีตอครอบครัว เพื่อน และสังคมตามหลักวัฒนธรรมไทย 
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3. วางแผนปองกัน อันตราย จากโรคติดตอ สิ่งเสพติดและการใชยา 
4. วิเคราะหและแกปญหาสุขภาพวัยรุน 
5. แสดงออกพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย 
6. ปฏิบัติโครงงานเพ่ือแกปญหาสุขภาพ 

คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติเก่ียวกับ พัฒนาการและทักษะการดําเนินชีวิต การเห็นคุณคาในตนเอง รูหลักปฏิบัติเก่ียวกับการดูแล

รักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามวัยของตนเอง การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ปญหาเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศ 
ที่ไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมไทย   การปฏิบัติตนในการปองกันโรค การปองกันอันตรายจาก 
สิ่งเสพติด การใชยา และการแกปญหาสุขภาพ 
 
2000-1603  การออกกําลังกายเพื่อเสรมิสรางสมรรถภาพในการทํางาน 0 - 2 - 1 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการและรูปแบบในการออกกําลังกาย และการเสริมสรางสมรรถภาพ
ทางกาย 

2. สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ใหพรอมที่จะประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. ใหตระหนักถึงคุณคาของการออกกําลังกายและการเลนกีฬาเปนประจํา 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและรูปแบบของการออกกําลังกาย 
2. ประยุกตการออกกําลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 
3. ออกกําลังกายเพ่ือพัฒนาความสมบูรณของรางกายและจิตใจ 
4. ปฏิบัติโครงงานเก่ียวกับการออกกําลังกาย 

คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติเก่ียวกับ กิจกรรมการเรียนรูเก่ียวกับหลักการและรูปแบบการออกกําลังกาย กลไกของรางกาย 

การเลนกีฬาไทย กีฬาสากล หรือกิจกรรมนันทนาการ และการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายใหสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ  ปฏิบัติโครงงานการออกกําลังกายดวยกิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับตนเองเพ่ือพัฒนา
สมรรถภาพทางกายใหเปนไปตามเปาหมายพรอมที่จะประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
2000-1604 การปองกันตนเองจากภัยสังคม 0 - 2 - 1 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเ ก่ียวกับสัมพันธภาพระหวางเพศในวัยรุน ปจจัยเสี่ยงและสถานการณ 
ที่ไมปลอดภัย 

2. เพ่ือใหมีทักษะในการปองกันตนเองโดยใชศิลปะการปองกันตัว 
3. เพ่ือใหมีเจตคติที่ดีในการเสริมสรางความสมบูรณทางกายโดยใชกิจกรรมนันทนาการ 
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สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับสัมพันธภาพระหวางเพศในวัยรุน ปจจัยเสี่ยงและสถานการณที่ไมปลอดภัย 
2. ออกกําลังกายเพ่ือปองกันตนเองโดยใชศิลปะการปองกันตัว 
3. ปฏิบัติโครงงาน ออกแบบกิจกรรมนันทนาการโดยประยุกตใชทาทางจากศิลปะการปองกันตัว 

คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติเก่ียวกับ  ทักษะการสรางสัมพันธภาพ  เจตคติและคานิยมทางเพศตามวัฒนธรรมไทย ปจจัยเสี่ยง 

ในการใชสารเสพติดและการคุกคามทางเพศ   ฝกการออกกําลังกายและพัฒนาสมรรถภาพทางกายดวยศิลปะ 
การปองกันตัว กิจกรรมนันทนาการที่เสริมสรางเจตคติที่ดีในการออกกําลังกาย  การสรางมนุษยสัมพันธและ 
การปฏิบัติตนเพ่ือนําไปสูการปองกันตนเองจากภัยสังคมและสภาพแวดลอมที่เปนอันตราย 
 
2000-1605  พลศึกษาเพ่ือพัฒนากายภาพเฉพาะทาง  0 - 2 - 1 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจ หลักความปลอดภัยในการเลนกีฬาที่เหมาะสมกับสภาพรางกายของตนเอง 
2.  มีทักษะในการเลนกีฬาเฉพาะทางตามความสามารถของรางกาย (บรรดิการทางพลศึกษา) 
3.  มีเจตคติที่ดีตอการนําทักษะกีฬา ไปประยุกตใชพัฒนาบุคลิกภาพและออกกําลังกายไดอยางปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรูเก่ียวกับหลักการเลนกีฬา 
2.  พัฒนากลามเน้ือเฉพาะสวน 
3.  ประยุกตใชการออกกําลังกายเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ 

คําอธบิายรายวิชา 
ปฏิบัติเก่ียวกับ กฎ กติกา มารยาท ฝกปฏิบัติทักษะในการเคล่ือนไหวเบื้องตนของกีฬาเฉพาะทางแตละ

ชนิดตามความสามารถและความสนใจของแตละบุคคล ฝกการพัฒนากลามเน้ือตามลักษณะเฉพาะสวนบุคคล 
นําไปสูการประยุกตใชการออกกําลังกายในชีวิตประจําวันเพ่ือพฒันาบุคลิกภาพของตนเอง 

 
2000-1606  การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข 1 - 0 - 1 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1.  เขาใจในหลักการ กระบวนการและวางแผนสงเสริมสุขภาพตามพัฒนาการของตนเองและครอบครัว 
2.  สามารถปองกันและหลีกเล่ียงปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การใชยา สารเสพติด สื่อ 

และความรุนแรง 
3.  สามารถเลือกใชระบบบริการสุขภาพ 
4.  มีทักษะการปฐมพยาบาล 
5.  ตระหนักในแนวทางการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมและปลอดภัย 
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สมรรถนะรายวิชา 

1.  แสดงความรูเก่ียวกับหลักการ กระบวนการ และวางแผนสงเสริมสุขภาพ 
2.  วิเคราะหปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ 
3.  วางแผนปองกันอันตรายจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การใชยา สารเสพติด สื่อและความรุนแรง 
4.  ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ 
5.  ปฏิบัติโครงงานเพ่ือสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับ สุขบัญญัติแหงชาติเพ่ือการเสริมสรางสุขภาพของตนเองและครอบครัวเพ่ือปองกัน

ผลกระทบจากการขาดการออกกําลังกายและการรับประทานอาหารที่ไมเหมาะสม  โรคติดตอและโรคไมติดตอ  
พฤติกรรมทางเพศที่สงผลตอสุขภาวะทางเพศและโรคเอดสโดยคํานึงถึงบริบทของสังคม  การหลีกเล่ียงและ
ปองกันอันตรายจากสิ่งเสพติดและอุบัติเหตุ  ปฏิบัติการปฐมพยาบาลจากอันตรายในชีวิตประจําวัน  การเตรียมการ
เพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ  การใชยา สารเสพติด  สื่อและความรุนแรง  การใชระบบบริการสุขภาพ 
เพื่อนําไปสูการสรางเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยวิถีชีวิตที่พอเพียง 
 
2000-1607  เพศวิถีศึกษา 1 - 0 - 1 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับสุขอนามัยของระบบสืบพันธุ 
2. เสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืนตามหลักการ 
3. สามารถประเมินโอกาสเสี่ยงจากพฤติกรรมทางเพศ และปญหาจากการมเีพศสัมพันธไมพรอม 
4. ตระหนักรูในคุณคาของตนเอง สรางแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกแนวทางการดําเนินชีวิตอยางมีสุข

ภาวะ 
สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับสุขอนามัยของระบบสืบพันธ พัฒนาการทางเพศในวัยรุน 
2. ทักษะดานการจัดการเร่ืองสัมพันธภาพระหวางบุคคล ทักษะการตัดสินใจ 
3. วิเคราะหอิทธิพลทางสังคมที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศ 
4. แสดงความรูการปองกันการรับเชื้อเอชไอว ี
5. ปฏิบัติโครงงานเก่ียวกับ เปาหมายและแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิตที่มีสุขภาวะ 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับ พัฒนาการทางเพศเมื่อเปล่ียนแปลงเขาสูวัยรุน การดูแลสุขภาพทางเพศ  สัมพันธภาพกับ

ความคาดหวังตอบทบาทและความรับผิดชอบ การแสดงออกทางเพศ ทักษะการตัดสินใจ การตอรองและการ
สื่อสารความตองการตามความคิดเห็นและความรูสึก การตระหนักในคุณคาของตนเองบนพ้ืนฐานของการเคารพ 
ในสิทธิของผูอ่ืน  สิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใตกรอบของกฎหมายวาดวยเพศ  สังคมและ
วัฒนธรรม  ตลอดจนภาพลักษณที่สงผลตอความรูสึกและพฤติกรรม  การเลือกใชแหลงบริการชวยเหลือที่เปนมิตรในพื้นที ่
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2000- 1608  สิ่งเสพตดิศึกษา 1 - 0 - 1 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสิ่งเสพติด 
2. สามารถประยุกตใชทักษะตางๆในการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณในชีวิตจริง 
3. สามารถแกปญหาโดยใชทางเลือกอ่ืนๆ นอกเหนือจากใชยาเสพติด และความรุนแรง 
4. มีเจตคติที่ดีในการหลีกเล่ียงยาเสพติด 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับสิ่งเสพติดและหลักการปองกัน 
2. วิเคราะหปญหาเก่ียวกับยาเสพติดโดยใชหลักการคิดวิเคราะหเพ่ือการตัดสินใจ 
3. ดูแลสุขภาพและแนวทางฟนฟูภายหลังการบําบัด 
4. ปฏิบัติโครงงานเก่ียวกับการสงเสริมพฤติกรรมที่ดีตอตนเอง 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับ  สิ่งเสพติด  เยาวชนกับสิง่เสพติด  สภาพปญหาสิ่งเสพติด  ความรูเก่ียวกับสิ่งเสพติดที่กําลัง

ระบาด  สาเหตุ  อาการและการปองกันการติดสิ่งเสพติด  ผลกระทบของการติดสิ่งเสพติดดานบุคลิกภาพและจิตใจ  
ดานสุขภาพอนามัย  ดานเศรษฐกิจและสังคม  สถานที่และการบําบัดผูติดสิ่งเสพติด แนวทางการฟนฟูและสงเสริม
สภาพรางกายและจิตใจภายหลังการบําบัด กฎหมายที่เก่ียวของกับสิ่งเสพติด ความสามารถในการปรับตัว 
ในสภาพแวดลอมที่เปนแหลงของสิ่งเสพติด  การสรางความเขมแข็งของชุมชน (ประชาสังคม) กิจกรรมที่สงเสริม
พฤติกรรมที่ดีตอสังคมและชุมชน กลยุทธในการปฏิเสธ ทักษะในการสื่อสารที่ดี รวมทั้งทักษะในการแสดงออก
อยางมั่นใจและการโตตอบ 
 
2000-1609  ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 1 - 2 - 2 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจพัฒนาการวัยรุน 
2. สามารถใชหลักการเก่ียวกับโภชนาการและการออกกําลังกายเพ่ือดูแลสุขภาพ 
3. สามารถเลือกใชบริการสุขภาพ 
4. มีทักษะในการปฐมพยาบาล 
5. มีเจตคติที่ดีในการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับพัฒนาการวัยรุน หลักการกระบวนการและวางแผนสงเสริมสุขภาพ 
2. ใชหลักโภชนาการเพ่ือเสริมสรางสุขภาพ 
3. ออกกําลังกายเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพตามหลักการ 
4. วิเคราะหปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ 
5. วางแผนปองกันอันตรายจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การใชยา สารเสพติด สื่อและความรุนแรง 
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6. ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ 
7. ปฏิบัติโครงงานเพ่ือสงเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับ  การวิเคราะหพัฒนาการทางกายของวัยรุน  เพศและพฤติกรรมทางเพศ 

ที่เหมาะสมตามวิถีและสังคมไทย  ความสําคัญของโภชนาการและการออกกําลังกายที่มีผลตอการดูแลรักษาสุขภาพ  
การปฐมพยาบาล  การใชบริการดานสาธารณสุข  การรวมมือกับชุมชนในการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน  พัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเอง โดยใชกิจกรรมทางพลศึกษา ปฏิบัติโครงงานเพ่ือพัฒนาสุขภาพ
ของตนเอง 
 
2000-1610  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 - 2 - 2 
จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการสรางเสริมสขุอนามัย สมรรถภาพ และการปองกันโรค 
2. สามารถดูแลรักษาสุขภาพ และความปลอดภัยในชีวิต ของตนเองและครอบครัวตามหลักการ 
3. มีทัศนคติที่ดีตอการออกกําลังกายเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการสรางเสริมสุขอนามัย สมรรถภาพและการปองกันโรค 
2. บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพตามหลักโภชนาการ 
3. วางแผนปองกัน อันตราย จากโรคติดตอ สิ่งเสพติดและการใชยา 
4. ปฏิบัติโครงงานดวยเกม กีฬาไทยหรือกีฬาสากลเพ่ือคุณภาพชีวิต 

คําอธบิายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  การดําเนินชีวิตเร่ืองหลักปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลสุขอนามัยและพฤติกรรม 

ทางเพศในวัยรุน  อาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพ  การใชยา  การปองกันอันตรายจากสิ่งเสพติด  การเสริมสราง
สมรรถภาพทางกาย  คุณคาของการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยกิจกรรมกีฬา  การใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยการ
เลนเกม กีฬาไทย หรือกีฬาสากล เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตในดานสุขภาพ 
 


