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คํานํา 

 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ พ .ศ . 2562  

และประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2562 เพ่ือใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและ

สถานศึกษา ใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา

คุณภาพ การจัดการศึกษาใหสามารถผลิตผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และเพ่ือประโยชนตอการรับรอง

มาตรฐานคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาจึงไดปรับปรุงหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

ประกอบดวยกลุมวิชาเพ่ือพัฒนาผู เรียนใหมีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม         

เห็นคุณคาของตนและการพัฒนาตน มีความใฝรู แสวงหาและพัฒนาความรูใหม มีความสามารถในการใช

เหตุผล การคิดวิเคราะห การแกปญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีคุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธ รวมถึงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

รวมไมนอยกวา 21 หนวยกิต ครอบคลุมกลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชาภาษาตางประเทศ กลุมวิชา

วิทยาศาสตร กลุมวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุมวิชามนุษยศาสตร ในสัดสวนท่ีเหมาะสม

เพ่ือใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

สําหรับหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลางเลมนี้ ไดรับความรวมมือจากคณาจารยและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ในการรวมแลกเปลี่ยนประสบการณ  ในการพัฒนาหลักสูตรให

ทันสมัย และจะไดเริ่มใชกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตั้งแตปการศึกษา 

2564 เปนตนไป  
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

1. หลักการของหลักสูตร 

หลักสูตรท่ีหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564) จะใชเปนวิชาแกนกลางของหลักสูตรทางดานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ประกอบดวยกลุมวิชาเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการ

ปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม เห็นคุณคาของตนและการพัฒนาตน มีความใฝรู แสวงหาและ

พัฒนาความรูใหม มีความสามารถในการใชเหตุผล การคิดวิเคราะห การแกปญหาและการจัดการ มีทักษะ

ในการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ 

รวมถึงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม โดยครอบคลุมกลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

กลุมวิชาวิทยาศาสตร กลุมวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุมวิชามนุษยศาสตร เพ่ือใหเปนไปตาม 

ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2562 

 

2. จุดมุงหมายของหลักสูตร 

2.1 เพ่ือใหมีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตสามารถศึกษาคนควาเพ่ิมเติมหรือศึกษาตอ     

ในระดับท่ีสูงข้ึน 

2.2 เพ่ือใหมีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2.3 เพ่ือใหสามารถบูรณาการความรู ทักษะจากศาสตรตางๆ ประยุกตใชในงานอาชีพ สอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีใหมีความทันสมัย 

2.4 เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ มีความม่ันใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองคกร สามารถ

ทํางานเปนหมูคณะไดดีและมีความภาคภูมิใจในตนเองตอการเรียนวิชาชีพ 

2.5 เพ่ือใหมีปญญา ใฝเรียนรู มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการจัดการ การตัดสินใจและ

การแกปญหา รูจักแสวงหาแนวทางใหมๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกตใชความรูในการสรางงานให

สอดคลองกับวิชาชีพ และการพัฒนางานอาชีพอยางตอเนื่อง 

2.6 เพ่ือใหมีบุคลิกภาพท่ีดีมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย มีวินัย มีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรงท้ังรางกาย

และจิตใจ เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพนั้นๆ 

2.7 เพ่ือใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมท่ีดีงาม ตอตานความรุนแรง และสารเสพติด ท้ังในการทํางาน 

การอยูรวมกัน มีความรับผิดชอบตอครอบครัว องคกร ทองถ่ินและประเทศชาติ อุทิศตนเพ่ือ



 

สังคม เขาใจและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน ตระหนักในปญหาและ

ความสําคัญของสิ่งแวดลอม 

2.8 เพ่ือใหตระหนักและมีสวนรวมในการพัฒนา และแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเปน

กําลังสําคัญในดานการผลิตและใหบริการ 

2.9 เพ่ือใหเห็นคุณคาและดํารงไวซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนในฐานะ

พลเมืองท่ีดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 

3.   การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

คุณลักษณะ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

แ ล ะ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท่ี พึ ง

ประสงค  

 

สงเสริมความเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและ

กิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย 

เคารพสิทธิของผู อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ีของตนเอง  

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

มีจิตสาธารณะและมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม 

ดานความรู ใหความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง หลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติตางๆ ท่ี

เก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีเรียนหรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฎีและ

หรือขอเท็จจริงเปนหลัก 

ดานทักษะ สามารถปฏิบัติงานไดเม่ือไดรับมอบหมาย โดยสามารถเลือกใชวิธีการ

จัดการและแกปญหาการทํางานดวยทักษะดานกระบวนการคิดท่ี

เก่ียวของกับการใชตรรกะ ทักษะการหยั่งรูและความคิดสรางสรรค ทักษะ

การเรียนรูตลอดชีวิต หรือทักษะการปฏิบั ติหรือวิธีปฏิบัติ ท่ี มีความ

คลองแคลวและความชํานาญในการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษา 

ดานความสามารถในการ

ป ระยุ ก ต ใช แ ล ะค ว าม

รับผิดชอบ 

ความสามารถของบุคคลท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู การใชความรู 

ทักษะทางสังคมในการทํางาน หรือการศึกษาอบรมเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ

ของบุคคล ซ่ึงประกอบไปดวยความสามารถในการสื่อสาร ภาวะผูนํา 

ความรับผิดชอบและความเปนอิสระในการดําเนินการตางๆ ไดดวยตนเอง 

เชน ความสามารถในการตัดสินใจ และความรับผิดชอบตอตนเองและ

ผูอ่ืน 

 

 



 

4. กิจกรรมเสริมหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2564 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   

ได ส ง เส ริ ม กิ จ ก ร รม เพ่ื อ ส ง เส ริ ม ก า รป ลู ก ฝ ง คุ ณ ธ รรม  จ ริ ย ธ ร รม  ค านิ ย ม  ร ะ เบี ย บ วิ นั ย  

การตอตานความรุนแรง สารเสพติดและการทุจริต เสริมสรางการเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลกในดาน

การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย ปลูกฝงจิตสํานึกและจิตอาสาในการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมและทําประโยชนตอชุมชนและทองถ่ิน 

 

5. การจัดแผนการเรียนของหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2564 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหศึกษาจํานวน 21 หนวยกิต โดยครอบคลุมท้ัง 6 กลุมวิชา ประกอบดวยกลุม

วิชาภาษาไทย กลุมวิชาภาษาตางประเทศ กลุมวิชาวิทยาศาสตร กลุมวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชา

สังคมศาสตร กลุมวิชามนุษยศาสตร ในแตละกลุมมีรายวิชาท่ีแตกตางกันออกไป ในการเลือกศึกษานั้น

จะตองจัดรายวิชาในหมวดดังกลาว โดยกระจายทุกภาคการศึกษาและมีกิจกรรมรวมกันในสัดสวนท่ี

เหมาะสม เพ่ือใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

 

 6. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร  

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2564 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

ไดมีการพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติม นอกเหนือจากรายวิชาท่ีกําหนดใหเปนรายวิชาบังคับ โดยพัฒนาเปน

รายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ ผสมผสานเนื้อหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชา

ภาษาตางประเทศ กลุมวิชาวิทยาศาสตร กลุมวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุมวิชามนุษยศาสตร 

ในสัดสวนท่ีเหมาะสม เพ่ือใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

 

7. การพัฒนาผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

  7.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   7.1.1 มีจิตสํานึกสาธารณะและตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม 

   7.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

   7.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 

   7.1.4 เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

 

 

 



 

   7.2 ดานความรู 

   7.2.1  มีความรูและความเขาใจท้ังดานทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาท่ีศึกษา 

   7.2.2  สามารถติดตามความกาวหนา ใฝรูทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาท่ีศึกษา 

   7.2.3  สามารถบูรณาการความรูทางวิชาชีพกับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

   7.3 ดานทักษะ 

        7.3.1  มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกตความรู และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคท้ังทางดาน

วิชาการและวิชาชีพ 

        7.3.2  มีทักษะในการนําความรูมาคิดและใชอยางเปนระบบ 

   7.4 ดานความสามารถในการประยุกตใชและความรับผิดชอบ 

7.4.1  สามารถสื่อสารและปฏิบัติงานตามแบบแผนไดอยางถูกตอง  

7.4.2  สามารถปรับตัวภายใตการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 

7.4.3  สามารถสืบคน ศึกษา วิเคราะหและแกไขปญหาท่ีไมคุนเคยหรือซับซอนไดอยางเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. รายวิชาหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 21 หนวยกิต   

    8.1 วิชาสมรรถนะแกนกลาง ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

 8.1.1 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  จํานวน 9 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

       1)  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

GEDLC101      ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 English for Communication 

  GEDLC102    ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน   3(2-2-5) 

  English for Work 

 

       2)  กลุมวิชาภาษาไทย ไมนอยกวา 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

   GEDLC201   การใชภาษาไทยเพ่ืออาชีพ    3(3-0-6) 

 Thai Usage for Careers 

GEDLC202   การเขียนและนําเสนอรายงาน 3(3-0-6) 

 Writing and Presenting Reports 

 

8.1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

      1) กลุมวิชาวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

  GEDSC301  วิทยาศาสตรเพ่ือการใชชีวิตในโลกสมัยใหม 3(3-0-6) 

 Science for Living in the Modern World  

  GEDSC302  วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

 Science for Quality of Life 

  GEDSC303  วิทยาศาสตรความหลากหลายทางชีวภาพ  3(2-3-5) 

 Science of Biodiversity 

GEDSC304  วิทยาศาสตรกายภาพพ้ืนฐานทางการเกษตร 3(2-3-5) 

 Physical science for Agriculture 

GEDSC305 วิทยาศาสตรงานไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส 3(2-3-5) 

 Science for Electrical and Electronic 

GEDSC306 วิทยาศาสตรกายภาพสําหรับโลหะวิทยาเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Physical Science for Elementary of Metallurgy   

GEDSC307 วิทยาศาสตรกายภาพสําหรับชางเทคนิค 3(2-3-5) 

 Physical Science for Technicians 

 



 

        2) กลุมวิชาคณิตศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้  

GEDSC401 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics and Statistics in Daily life 

GEDSC402  คณิตศาสตรท่ัวไป 3(3-0-6) 

 General Mathematics 

GEDSC403  หลักสถิติ 3(3-0-6) 

 Principles of Statistics 

GEDSC404  แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

 Calculus 1  

GEDSC405  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 3(3-0-6) 

 Calculus and Analytic Geometry 1 

GEDSC406  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2 3(3-0-6) 

 Calculus and Analytic Geometry 2 

GEDSC407  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental Mathematics 

 

8.1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

       1) กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

GEDSO501  การพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม 3(3-0-6) 

 Development of Life and Social Skills in Modern Society 

GEDSO502  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย 3(3-0-6) 

 Society, Economy, Politics and Government of Thailand 

 

       2) กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

GEDSO601 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Psychology in Daily Life 

GEDSO602 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 

 Personality Development Techniques 

GEDSO603 วัยใสใจสะอาด 3(3-0-6) 

 Youngster with Good Heart 

GEDSO604 กระบวนการคิดและการใชนวัตกรรมเพ่ือชีวิตมีสุข 3(3-0-6) 

 Thinking and Innovative Using for Well-being 



 

GEDSO605 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Activity for Health Development 

GEDSO606 กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Sports for Health Development 

GEDSO607 นันทนาการเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Recreation for Health Development 

 

8.2 วิชาสมรรถนะแกนกลางสําหรับวิชาเลือกเสรี  

GEDLC103    ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 

 Chinese in Daily Life 

GEDLC104    ภาษาญี่ปุนในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 

 Japanese in Daily Life 

GEDLC105    ภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 

 Korean in Daily Life 

GEDLC106   ภาษาพมาในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 

 Burmese in Daily Life 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

    9.1. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

  9.1.1 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

GEDLC101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร     3(2-2-5) 

 English for Communication 

รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

วิชาบังคับกอน   : ไมมี 

 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเก่ียวกับศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาท่ีใชในการสื่อสารใน

สถานการณท่ีแตกตางกัน 

2. สามารถประยุกตภาษาท่ีไดเรียนรูเพ่ือการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางมี

วิจารณญาณในโลกยุคปจจุบันไดอยางเหมาะสม 

3. มีทักษะการใชภาษาอังกฤษในบริบทตางๆ ไดอยางเหมาะสม  

4. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการสืบคนและนําเสนอขอมูลเพ่ือพัฒนาทักษะ

การใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารรูปแบบตางๆ 

5. เห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และอยูรวมกับผู อ่ืนท่ีมีความ

แตกตางทางภาษา และวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับความหมายของคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชสื่อสาร ใน

สถานการณท่ีแตกตางกัน 

2. วิเคราะห โครงสรางภาษาเพ่ือการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางมี

วิจารณญาณในโลกยุคปจจุบัน โดยใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 

3. ประยุกตใชภาษาอังกฤษในบริบทตางๆ และอยูรวมกับผูอ่ืนท่ีมีความแตกตางทางภาษา

และวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข 

 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือใชในการสื่อสารในสถานการณ 

ตางๆ ในโลกยุคปจจุบัน เขาใจภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง รวมถึงเรียนรูการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชในการสืบคน เพ่ือนําเสนอขอมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางมี

วิจารณญาณ 



 

 

GEDLC102       ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน     3 (2-2-5) 

English for Work 

รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

วิชาบังคับกอน   : ไมมี 

 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1.  เขาใจคําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน ในสถาน

ประกอบการ 

2.  สามารถใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการสื่อสารและใชเทคโนโลยีในสถาน

ประกอบการไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

3.  มีเจตคติท่ีดีในการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได

อยางมีความสุข  

 

สมรรถนะรายวิชา 

1.  สนทนาในสถานการณตางๆ ในสถานประกอบการตามมารยาททางสังคม 

2.  อานปายประกาศ สัญลักษณตางๆ ในสถานประกอบการ 

3.  ประยุกตใช เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และการนําเสนองานในสถาน

ประกอบการไดอยางเหมาะสม 

4.  เขียนบันทึกขอความ จดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) สื่อ สิ่งพิมพตางๆ ในบริบทของ

การทํางาน 

 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติทักษะท้ัง 4 ไดแก การฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษในการ

ปฏิบัติงาน สนทนาโตตอบทางโทรศัพทและสื่ออิเล็กทรอนิกส การอานเอกสาร ขอมูลจากปาย

ประกาศ สัญลักษณ และสื่อตางๆ ตลอดจนการนําเสนองานในสถานประกอบการ  

 

 

 

 

 

 



 

 

  9.1.2 กลุมวิชาภาษาไทย 

GEDLC201  การใชภาษาไทยเพ่ืออาชีพ     3(3-0-6) 

 Thai Usage for Careers 

   รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี 

   วิชาบังคับกอน   :  ไมมี 

 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจในการใชภาษาไทยโดยนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ  

2. สามารถวิเคราะห สังเคราะห การใชภาษาไทยใหเปนเครื่องมือสื่อสารในงานอาชีพ 

และการดําเนินชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ  

3. มีทักษะการคิดและการสื่อสารในสื่อยุคใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ  

4. เห็นคุณคาและความสําคัญในการใชภาษาไทยในฐานะเปนมรดกทางวัฒนธรรมของ

ชาติ   

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการฟง พูด อาน และเขียนภาษาไทยสําหรับการประกอบ

อาชีพ 

2. วิเคราะห และสังเคราะหการใชภาษาไทยเปนเครื่องมือสื่อสารในงานอาชีพ  

3. ใชภาษาไทยในสื่อยุคใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับหลักการใชภาษาไทย โดยพัฒนาทักษะการคิด การฟง การพูด การอาน 

และการเขียนอยางมีศิลปะ มีคุณธรรม จริยธรรมในการสื่อสาร สามารถประยุกตใชภาษาไทยใน

การประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 



 

GEDLC202  การเขียนและนําเสนอรายงาน   3(3-0-6) 

 Writing and Presenting Reports 

   รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี 

   วิชาบังคับกอน   :  ไมมี 

 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. มีความรูและความเขาใจในงานเขียนประเภทตางๆ ภาษาท่ีใชในงานเขียน  

2. ฝกการสืบคน การเรียบเรียงขอมูล และการนําเสนอในรูปแบบตางๆ 

3. เห็นความสําคัญของการใชภาษาเพ่ือการนําเสนอ  

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับลักษณะงานเขียนประเภทตางๆ ได 

2. มีทักษะในการสืบคน เรียบเรียงขอมูล และนําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ประยุกตใชภาษาในการเขียนรายงาน และการนําเสนอได 

4. เห็นคุณคาของการใชภาษา และการนําเสนอ 

 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับงานเขียนประเภทตางๆ ภาษาท่ีใชในงานเขียน การสืบคน การเรียบเรียง

ขอมูล รูปแบบการนําเสนอ และฝกปฏิบัติการนําเสนอรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

9.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

  9.2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตร 

GEDSC301   วิทยาศาสตรเพ่ือการใชชีวิตในโลกสมัยใหม   3(3-0-6) 

Science for Living in the Modern World 

รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี 

วิชาบังคับกอน   :  ไมมี 

 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจและประยุกตใชกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในโลกสมัยใหม 

2. สามารถวิเคราะหขอมูลขาวสารและการใหเหตุผล แสวงหาความรู ความกาวหนาทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม 

3. ตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอการ

ดํารงชีวิตในโลกสมัยใหม 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร การวิเคราะหขอมูลขาวสารและ

การใหเหตุผล การแสวงหาความรูและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สมัยใหม 

2. ประยุกตใชหลักการคิดทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการใชชีวิตในโลกสมัยใหม

และงานอาชีพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร  การวิเคราะหขอมูลขาวสารและ 

การให เหตุผล การแสวงหาความรูและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

การประยุกตใชหลักการคิดทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในโลกสมัยใหม 

 

 

 

 

 

 

 



 

GEDSC302 วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต  3(3-0-6)     

Science for Quality of Life 

รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

วิชาบังคับกอน   : ไมมี   

 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให  

1. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับความกาวหนาและการพัฒนาของวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี สารเคมีในชีวิตประจําวัน และอันตรายจากสารเคมี อาหารเพ่ือสุขภาพท่ีดี 

ยารักษาโรค พืชสมุนไพรและการใชประโยชน พลังงานสะอาด เทคโนโลยีชีวภาพและ

ผลิตภัณฑชีวภาพ ผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรตอมนุษยและ

สิ่งแวดลอม สามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ 

2. มีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตรและกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน 

  

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับความกาวหนาและการพัฒนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สารเคมีในชีวิตประจําวัน และอันตรายจากสารเคมี อาหารเพ่ือสุขภาพท่ีดี ยารักษาโรค 

พืชสมุนไพรและการใชประโยชน พลังงานสะอาด เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ

ชีวภาพ ผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรตอมนุษยและสิ่งแวดลอม 

2. ประยุกตใชความรูจากการศึกษาวิทยาศาสตรเพ่ือชีวิตในการใชชีวติประจําวันและงาน

อาชีพ 

 

คําอธิบายรายวิชา    

 ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สารเคมีในชีวิตประจําวัน  

และอันตรายจากสารเคมี อาหารเพ่ือสุขภาพท่ีดี ยารักษาโรค พืชสมุนไพรและการใชประโยชน 

พลังงานสะอาด เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑชีวภาพ ผลกระทบของความกาวหนาทาง

วิทยาศาสตรตอมนุษยและสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 



 

GEDSC303 วิทยาศาสตรความหลากหลายทางชีวภาพ  3(2-3-5)     

Science of Biodiversity 

รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต สารชีวโมเลกุลและเมทาบอลิ

ซึมของสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อและโครงสรางพืชและสัตว  การจําแนกสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ

และทรัพยากรสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ พันธุศาสตรเบื้องตน โลกของ

จุลินทรีย เทคโนโลยีชีวภาพและการประยุกตใช 

2. ปฏิบัติเก่ียวกับหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต สารชีวโมเลกุลและเมทาบอลิซึมของ

สิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อและโครงสรางพืชและสัตว  ระบบนิเวศและทรัพยากรสิ่งแวดลอม  

3. มีเจตคติท่ีดีตอการศึกษาชีววิทยาและกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1.  แสดงความรูเก่ียวกับศึกษาเก่ียวกับหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต สารชีวโมเลกุลและเม

ทาบอลิซึมของสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อและโครงสรางพืชและสัตว การจําแนกสิ่งมีชีวิต ระบบ

นิเวศและทรัพยากรสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ พันธุศาสตรเบื้องตน 

โลกของจุลินทรีย เทคโนโลยีชีวภาพและการประยุกตใช 

2. ฝกทักษะปฏิบัติการตามคูมือปฏิบัติการท่ีกําหนดให 

3. ประยุกตใชความรูทางชีววิทยาในงานอาชีพ และการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

 

คําอธิบายรายวิชา    

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหนวยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต สารชีวโมเลกุลและเมทาบอลิซึมของ

สิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อและโครงสรางพืชและสัตว การจําแนกสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศและทรัพยากร

สิ่ งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ พันธุศาสตร เบื้ องตน  โลกของจุลินทรีย 

เทคโนโลยีชีวภาพและการประยุกตใช 

 

 

 

 

 



 

GEDSC304  วิทยาศาสตรกายภาพพ้ืนฐานทางการเกษตร   3(2-3-5) 

Physical science for Agriculture  

รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี 

วิชาบังคับกอน   :  ไมมี 

 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจเก่ียวกับกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร หลักการเบื้องตนเก่ียวกับ จลศาสตร 

พลศาสตร กลศาสตรของไหล อุณหพลศาสตร ไฟฟาและเซลลแสงอาทิตย และการ

ประยุกตใชกับการเกษตร 

2. สามารถวิเคราะหและคํานวณ แกปญหาทางดานการเกษตร 

3. ตระหนักถึงความสําคัญของความรูดานวิทยาศาสตรกายภาพพ้ืนฐานทางการเกษตรใน

การดํารงชีวิตและงานอาชีพ 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีทางการเกษตร

สมัยใหม หลักการเบื้องตนและการประยุกตใช เก่ียวกับ จลศาสตร พลศาสตร 

กลศาสตรของไหล อุณหพลศาสตร ไฟฟาและเซลลแสงอาทิตย 

2. คํานวณเก่ียวกับจลศาสตร พลศาสตร กลศาสตรของไหล อุณหพลศาสตร และไฟฟา 

ตามหลักการและทฤษฎี 

3. ทดลองและแกปญหาเก่ียวกับจลศาสตร พลศาสตร กลศาสตรของไหล อุณหพลศาสตร 

ไฟฟาและเซลลแสงอาทิตย ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

4. ประยุกตใชความรูเรื่องวิทยาศาสตรกายภาพพ้ืนฐานทางการเกษตรในงานอาชีพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสมัยใหมทาง

การเกษตร หลักการเบื้องตนและการประยุกตใชเก่ียวกับ จลศาสตร พลศาสตร กลศาสตรของ

ไหล อุณหพลศาสตร ไฟฟาและเซลลแสงอาทิตย และการประยุกตใชในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

 



 

 
GEDSC305 วิทยาศาสตรงานไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส   3(2-3-5) 

 Science for Electrical and Electronic 

รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

วิชาบังคับกอน   : ไมมี 

 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการและการประยุกตใชวิทยาศาสตรในงานไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส 

2. สามารถคํานวณ ฝกทักษะปฏิบัติการ แกปญหา วางแผน และประยุกตใชกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรในงานไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส 

3. มีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตรสําหรับงานไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส  

4. เสริมสรางกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรและในงาน

อาชีพ 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน เวกเตอร แรงและสมดุลของแรง ไฟฟาสถิต ไฟฟา

กระแสตรง กระแสสลับ แมเหล็กไฟฟา และคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

2. คํานวณขอมูลเก่ียวกับวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน เวกเตอร แรงและสมดุลของแรง ไฟฟาสถิต 

ไฟฟากระแสตรง กระแสสลับ แมเหล็กไฟฟา และคลื่นแมเหล็กไฟฟา ตามหลักการ

และทฤษฎี  

3. ฝกทักษะปฏิบัติการ แกปญหา วางแผน บางหัวขอตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

4. ประยุกตใชความรูเรื่องวิทยาศาสตรในงานไฟฟา และอิเล็กทรอนิกสในงานอาชีพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับวิทยาศาสตรงานไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส เก่ียวกับวิทยาศาสตร

พ้ืนฐาน เวกเตอร  แรงและสมดุลของแรง ไฟฟ าสถิต ไฟฟากระแสตรง กระแสสลับ 

แมเหล็กไฟฟา และคลื่นแมเหล็กไฟฟา และสามารถนําความรูไปประยุกตในงานอาชีพท่ี

เก่ียวของ 

 

 

 

 



 

GEDSC306 วิทยาศาสตรกายภาพสําหรับโลหะวิทยาเบ้ืองตน  3(3-0-6) 

 Physical Science for Elementary of Metallurgy 

รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

วิชาบังคับกอน   : ไมมี 

 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการและการประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรในงานโลหะ การทดสอบ

สมบัติเชิงกลแบบตางๆ ของโลหะ กรรมวิธีการผลิตโลหะประเภทตางๆ สมบัติพ้ืนฐาน

ท่ีมีผลตอการเชื่อม การขัดสี การกัดกรอน และความแข็งแรงทนทานของโลหะแตละ

ประเภท  

2. สามารถออกแบบการทดสอบและคํานวณเก่ียวกับการทดสอบสมบัติเชิงกลแบบตางๆ 

ของโลหะ 

3. มีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตรกายภาพสําหรับโลหะวิทยาและกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูวิทยาศาสตรกายภาพเก่ียวกับโลหะวิทยาเบื้องตน และนําไปประยุกตใช

งานไดอยางเหมาะสม 

2. ออกแบบการทดสอบและคํานวณเก่ียวกับสมบัติเชิงกลแบบตางๆ ของโลหะได  

3. จําแนก จุดเดน จุดดอย ทราบขีดความสามารถและขอจํากัดของโลหะแตละประเภท 

ตลอดจนสามารถนํามาประยุกตใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ประยุกตใชความรูเรื่องโลหะวิทยา เพ่ือนําไปใชปรับปรุงสมบัติเชิงกลของโลหะ สําหรับ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ของชิ้นสวนโลหะในเครื่องยนตกลไกลตางๆ ได 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับสมบัติเชิงกายภาพพ้ืนฐานและการจําแนกประเภทของโลหะชนิดตางๆ 

ตลอดจนสมบัติตามตารางธาตุ การจัดเรียงอะตอม โมเลกุล รูปรางผลึก เกรน และสมบัติของ

พ้ืนผิววัสดุ จุดหลอมเหลว จุดเดือด กรรมวิธีการผลิตเหล็กประเภทตางๆ  กระบวนการปรับปรุง

คุณสมบัติของเหล็กกลาดวยความรอน การทดสอบความยืดหยุน ความเคน ความเครียด ความ

เหนียว ความแข็ง ความทดทานตอการขัดสี การกัดกรอน กรรมวิธีการเชื่อม และกระบวนการ

ชุบเคลือบผิวโลหะแบบตางๆ 

 

 



 

GEDSC307 วิทยาศาสตรกายภาพสําหรับชางเทคนิค 3(2-3-5)     

  Physical Science for Technicians 

  รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

  วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1.  เขาใจเก่ียวกับโครงสรางอะตอมตารางธาตุและพันธะเคมีปริมาณสารสัมพันธ สมบัติ

ของกาซ ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมี สารประกอบไฮโดรคารบอน 

พลาสติก ยาง 

2.  สามารถคํานวณ ฝกทักษะปฏิบัติการ แกปญหา วางแผน และประยุกตใชกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรในงานชางเทคนิค 

3.  มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 

  

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับโครงสรางอะตอมตารางธาตุและพันธะเคมีปริมาณสารสัมพันธ 

สมบัติของก าซ ของแข็งของเหลวและสารละลาย  สมดุลเคมี  สารประกอบ

ไฮโดรคารบอน พลาสติก ยาง   

2. ฝกทักษะปฏิบัติการตามคูมือปฏิบัติการท่ีกําหนดให 

3.  ประยุกตใชและบูรณาการความรูทางเคมีในทางวิชาชีพของตนเองได 

  

คําอธิบายรายวิชา    

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสรางอะตอม   ตารางธาตุ  พันธะเคมี  ปริมาณสารสัมพันธ 

สมบัติของกาซ  ของแข็ง  ของเหลวและสารละลาย  สมดุลเคมี  สารประกอบไฮโดรคารบอน  

พลาสติก  ยาง   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   9.2.2 กลุมวิชาคณิตศาสตร 

GEDSC401  คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 

Mathematics and Statistics in Daily life 

รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

วิชาบังคับกอน   : ไมมี 

 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจตรรกศาสตร คณิตศาสตรการเงิน สถิติพ้ืนฐานและโปรแกรมคอมพิวเตอร 

2. สามารถนําความรูเก่ียวกับตรรกศาสตร คณิตศาสตรการเงินและสถิติพ้ืนฐานไป

ประยุกตใชในงานอาชีพได 

3. สามารถนําความรูเก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรมาชวยประมวลผลทางคณิตศาสตร

และสถิติได 

4. มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูทางคณิตศาสตร 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงเหตุผลโดยใชตรรกศาสตร 

2. ดําเนินการเก่ียวกับคณิตศาสตรการเงินและเบี้ยประกัน 

3. ดําเนินการเก่ียวกับสถิติพ้ืนฐาน 

4. ประยุกตใชคณิตศาสตรและสถิติพ้ืนฐานในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ  

5. ประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยประมวลผลทางคณิตศาสตรและสถิติใน

ชีวิตประจําวันและงานอาชีพ  

 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจโดยใชตรรกศาสตร คณิตศาสตรการเงินและเบี้ย

ประกัน นําความรูทางคณิตศาสตรและสถิติเพ่ือใชในชีวิตประจําวัน และนําโปรแกรม

คอมพิวเตอรมาชวยประมวลผลทางคณิตศาสตรและสถิติ 

 

 

 

 

 

 



 

GEDSC402  คณิตศาสตรท่ัวไป      3(3-0-6) 

General Mathematics 

รหัสรายวิชาเดิม : 13010120 คณิตศาสตรท่ัวไป 

วิชาบังคับกอน   : ไมมี 

 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจความคิดรวบยอดเก่ียวกับเลขฐานตางๆ ตรรกศาสตรเบื้องตน ฟงกชันชี้กําลัง

และลอการิทึม เมตริกซและดีเทอรมิแนนท ฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธ

ของฟงกชันพีชคณิต 

2. สามารถดําเนินการเก่ียวกับเลขฐานตางๆ ตรรกศาสตรเบื้องตน ฟงกชันชี้กําลังและ

ลอการิทึม เมตริกซและดีเทอรมิแนนท ฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธของ

ฟงกชันพีชคณิต และการนําไปประยุกตใช 

3. มีเจตคติ ท่ี ดีตอวิชาคณิตศาสตร เปนคนมีเหตุผลและรอบคอบ ตระหนักถึง

ความสําคัญตอการนําคณิตศาสตรท่ัวไป ไปประยุกตใชในวิชาชีพและการศึกษาตอ 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ดําเนินการเก่ียวกับเลขฐานตางๆ 

2. ดําเนินการเก่ียวกับตรรกศาสตรเบื้องตน 

3. ดําเนินการเก่ียวกับฟงกชันชี้กําลังและฟงกชันลอการิทึม 

4. ดําเนินการเก่ียวกับเมตริกซและดีเทอรมิแนนท 

5. ดําเนินการเก่ียวกับฟงกชัน ลิมิต ความตอเนื่องและอนุพันธของฟงกชันพีชคณิต 

6. ประยุกตเนื้อหาคณิตศาสตรท่ัวไปในวิชาชีพ  

 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับเลขฐานตางๆ ตรรกศาสตรเบื้องตน ฟงกชันชี้กําลังและลอการิทึม เมตริกซ

และดีเทอรมิแนนท ฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธของฟงกชันพีชคณิต 

 

 

 

 

 

 



 

GEDSC403  หลักสถิติ  3(3-0-6) 

Principles of Statistics 

รหัสรายวิชาเดิม : 13121110 หลักสถิติ 

วิชาบังคับกอน   : ไมมี 

 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจความรูพ้ืนฐานสถิติ ทฤษฎีความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปนของตัว

แปรสุมแบบไมตอเนื่องและแบบตอเนื่อง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน 

และการวิเคราะหความแปรปรวน 

2. สามารถนําความรูเก่ียวกับพ้ืนฐานสถิติ ทฤษฎีความนาจะเปน การแจกแจงความ

นาจะเปนของตัวแปรสุมแบบไมตอเนื่องและแบบตอเนื่อง การประมาณคา การ

ทดสอบสมมติฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวน ไปประยุกตใชในวิชาชีพได 

3. สามารถนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาชวยประมวลผลทางสถิติได 

4. มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูทางสถิติ 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ใชคากลางและการวัดการกระจายตามลักษณะของขอมูล 

2. ดําเนินการเก่ียวกับความนาจะเปน 

3. ประมาณคาและทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับพารามิเตอรของประชากร 

4. วิเคราะหความแปรปรวนของประชากร 

5. ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการประมวลผลทางสถิติในงานอาชีพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 

  ศึกษาเก่ียวกับ ความรูพ้ืนฐานสถิติ ทฤษฎีความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะ

เปนของตัวแปรสุมแบบไมตอเนื่องและแบบตอเนื่อง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน 

การวิเคราะหความแปรปรวน และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการประมวลผลทางสถิติ 

 

 

 

 

 

 



 

GEDSC404   แคลคูลัส 1       3(3-0-6) 

Calculus 1 

รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

วิชาบังคับกอน   : ไมมี 

 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจความคิดรวบยอดเก่ียวกับ ฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธของฟงกชัน 

ปริพันธของฟงกชัน  

2. สามารถคํานวณ ลิมิตฟงกชัน อนุพันธของฟงกชัน และปริพันธของฟงกชันได 

3. สามารถนําความรูเรื่องอนุพันธ ปริพันธจํากัดเขตไปประยุกตใชในงานอาชีพได 

4. มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูทางคณิตศาสตร 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ดําเนินการเก่ียวกับฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่องจากเง่ือนไขท่ีกําหนด 

2. ดําเนินการเก่ียวกับอนุพันธของฟงกชัน และประยุกตใชในงานอาชีพ 

3. คํานวณคาปริพันธของฟงกชันจากเง่ือนไขท่ีกําหนด 

4. ดําเนินการเก่ียวกับปริพันธจํากัดเขต และประยุกตใชในงานอาชีพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่อง การหาอนุพันธของฟงกชันพีชคณิตและ

ฟงกชันอดิสัย การประยุกตของอนุพันธ ปริพันธและเทคนิคการหาปริพันธ ปริพันธจํากัดเขต

และการประยุกต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GEDSC405   แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1    3(3-0-6) 

Calculus and Analytic Geometry 1 

รหัสรายวิชาเดิม : 13011132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 

วิชาบังคับกอน   : ไมมี 

 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจความคิดรวบยอดเก่ียวกับเมทริกซและดีเทอรมิแนนท ทฤษฎีบททวินาม จํานวน

เชิงซอน เรขาคณิตวิเคราะหและเสนตรง ฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธของ

ฟงกชัน 

2. สามารถดําเนินการเก่ียวกับเมทริกซและดีเทอรมิแนนท ทฤษฎีบททวินาม จํานวน

เชิงซอน เรขาคณิตวิเคราะหและเสนตรง ฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธของ

ฟงกชัน และประยุกตใชในงานอาชีพได 

3. มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูทางคณิตศาสตร 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ดําเนินการเก่ียวกับเมทริกซและดีเทอรมิแนนทและประยุกตใชในงานอาชีพ 

2. ดําเนินการเก่ียวกับทฤษฎีบททวินามจากเง่ือนไขท่ีกําหนด 

3. ดําเนินการเก่ียวกับจํานวนเชิงซอนจากเง่ือนไขท่ีกําหนด 

4. ดําเนินการเก่ียวกับเรขาคณิตวิเคราะหและเสนตรงและประยุกตใชในงานอาชีพ 

5. ดําเนินการเก่ียวกับฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่องจากเง่ือนไขท่ีกําหนด 

6. คํานวณคาอนุพันธของฟงกชันและประยุกตใชในงานอาชีพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับเมทริกซและดีเทอรมิแนนท ทฤษฎีบททวินาม จํานวนเชิงซอน เรขาคณิต 

เสนตรง ฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่อง การหาอนุพันธของฟงกชันและการประยุกต 

 

 

 

 

 

 

 



 

GEDSC406   แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2    3(3-0-6) 

Calculus and Analytic Geometry 2 

รหัสรายวิชาเดิม : 13011133 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2 

วิชาบังคับกอน   : ไมมี 

 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจความคิดรวบยอดเก่ียวกับปริพันธของฟงกชัน เทคนิคการหาปริพันธของฟงกชัน

ภาคตัดกรวยและระบบพิกัดเชิงข้ัว ปริพันธจํากัดเขต 

2. สามารถดําเนินการเก่ียวกับปริพันธของฟงกชัน เทคนิคการหาปริพันธของฟงกชันภาค

ตัดกรวยและระบบพิกัดเชิงข้ัว ปริพันธจํากัดเขตและประยุกตใชในงานอาชีพได 

3. มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูทางคณิตศาสตร 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. คํานวณคาปริพันธของฟงกชันจากเง่ือนไขท่ีกําหนด 

2. ดําเนินการเก่ียวกับเทคนิคการหาปริพันธของฟงกชันจากเง่ือนไขท่ีกําหนด 

3. ดําเนินการเก่ียวกับภาคตัดกรวยและระบบพิกัดเชิงข้ัวและประยุกตใชในงานอาชีพ 

4. ดําเนินการเก่ียวกับปริพันธจํากัดเขตและประยุกตใชในงานอาชีพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับการหาปริพันธ เทคนิคการการปริพันธ ภาคตัดกรวย ระบบพิกัดเชิงข้ัว 

ปริพันธและเทคนิคการหาปริพันธ ปริพันธจํากัดเขตและการประยุกต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GEDSC407   คณิตศาสตรพ้ืนฐาน      3(3-0-6) 

Fundamental Mathematics 

รหัสรายวิชาเดิม : 13010110 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

วิชาบังคับกอน   : ไมมี 

 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจความคิดรวบยอดเก่ียวกับเลขยกกําลังและฟงกชันตรีโกณมิติ เซตและความนาจะ

เปนเบื้องตน เมทริกซและดีเทอรมิแนนท ฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธของ

ฟงกชัน ปริพันธของฟงกชัน 

2. สามารถดําเนินการเก่ียวกับเลขยกกําลังและฟงกชันตรีโกณมิติ เซตและความนาจะเปน

เบื้องตน เมทริกซและดีเทอรมิแนนท ฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธของ

ฟงกชัน ปริพันธของฟงกชันและประยุกตใชในงานอาชีพได 

3. มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูทางคณิตศาสตร 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ดําเนินการเก่ียวกับเลขยกกําลังและฟงกชันตรีโกณมิติจากเง่ือนไขท่ีกําหนด 

2. ดําเนินการเก่ียวกับเซตและความนาจะเปนเบื้องตนจากเง่ือนไขท่ีกําหนด 

3. ดําเนินการเก่ียวกับเมทริกซและดีเทอรมิแนนทและประยุกตใชในงานอาชีพ 

4. ดําเนินการเก่ียวกับฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่อง 

5. คํานวณคาอนุพันธของฟงกชันและประยุกตใชในงานอาชีพ 

6. คํานวณคาปริพันธของฟงกชันและประยุกตใชในงานอาชีพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับเลขยกกําลังและฟงกชันตรีโกณมิติ เชต ความนาจะเปนเบื้องตน เมทริกซ

และดีเทอรมิแนนท ฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่อง การหาอนุพันธและการหาปริพันธฟงกชัน

พีชคณิต 

 

 

 

 

 

 



 

9.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

       9.3.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร 

GEDSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตในสังคมสมัยใหม 3(3-0-6) 

Development of Life and Social Skills in Modern Society 

รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

วิชาบังคับกอน   : ไมมี 

 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเก่ียวกับการเห็นคุณคาในตนเอง การบริหารจัดการตนเอง สามารถ

จัดการปญหาโดยสันติวิธีและทํางานรวมกับผู อ่ืน ไดอยางมีความสุขและมี

ประสิทธิภาพ 

2. สามารถนําเอาหลักเกณฑ เทคนิควิธีไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตและประกอบ

สัมมาอาชีพวิถีใหม เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมและลักษณะนิสัยในการทํางานของนักศึกษา

ใหสามารถเปนผูนําและผูตามท่ีดี 

3. มีคุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมีระเบียบวินัยใน

ชีวิตและสังคมสมัยใหม 

4. มีเจตคติท่ีเหมาะสมในการดํารงชีวิตสมัยใหมของตนเอง  

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับความสําคัญของหลักธรรมและการปรับปรุงหรือพัฒนาตนเองท้ัง

ภายนอกและภายในเพ่ือใหเกิดการพัฒนาตนเองไดอยางสมบูรณและสอดคลองกับ

ภาวะการณปจจุบัน  

2. วิเคราะหและประเมินสถานการณการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทยกับ

สังคมโลก  

3. สรางแนวคิดและปรัชญาการดําเนินชีวิต มีเจตคติท่ีดีตอตนเองและสังคมในโลกยุค

ปจจุบัน 

4. การประยุกตใชความรูและแนวคิดท่ีไดรับในการดํารงชีวิตประจําวัน ในการอยูรวมกับ

ผูอ่ืน รวมถึงการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาวิชาชีพ และมีระเบียบวินัยตอตนเองและสังคมเพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตใน

สังคมสมัยใหมไดอยางมีความสุข 

 

 



 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับสังคม การพัฒนาดานสังคม ปรัชญา คุณคาแหงความเปนมนุษย หลักธรรม

ในการดํารงชีวิต การพัฒนาความคิด เจตคติ บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบตอตนเอง

และผูอ่ืน การมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมไทย การมีจิตสํานึกตอสวนรวม 

การบริหารจัดการและพัฒนาตนเองในโลกสมัยใหม ศึกษาวิธีการจัดการกับภาวะอารมณและ

สรางสัมพันธภาพ การทํางานเปนทีม การสรางผลิตผลในการทํางาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

เพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติสุข ตามสถานการณการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทย 

และสังคมโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GEDSO502   สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของไทย             3(3-0-6) 

Society, Economy, Politics and Government of Thailand 

รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

วิชาบังคับกอน   : ไมมี 
 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1.  เขาใจวิวัฒนาการระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองไทย  แนวโนม  

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ  การบริหารจัดการและพฤติกรรมการเมืองไทย  

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2.  สามารถวิเคราะหและประเมินสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบตอการเมือง 

การปกครอง เศรษฐกิจและสังคมไทย 

3. สามารถปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี  ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

4.  มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการมีสวนรวมทางการเมือง การแกไขปญหาทางสังคม

การเมือง และการพัฒนาประเทศ 
 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับวิวัฒนาการระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง ไทย  

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ  การบริหารจัดการและพฤติกรรมการ

เมืองไทย  การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 

2. มีสวนรวมทางการเมือง การแกไขปญหาสังคม การเมือง และการพัฒนาประเทศตาม

สิทธิ หนาท่ีอยางสรางสรรคตามแบบอยางของพลเมืองดี  

3. ปฏิบั ติ ตน เปนพลเมืองดี  ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับวิวัฒนาการระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองไทย  แนวโนม 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ  การบริหารจัดการและพฤติกรรมการเมืองไทย   

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข วิเคราะหสัมพันธภาพ

ระหวางการเมืองกับปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ  การเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีมีผลกระทบตอ

การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคมไทย  
 
 



 

  9.3.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร 

GEDSO601 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 3 (3-0-6) 

 Psychology in Daily Life 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน   : ไมมี 

 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการเบื้องตนเก่ียวกับแนวคิดทางจิตวิทยา ธรรมชาติของมนุษย  และความ

ตองการพ้ืนฐานของมนุษย  

2. สามารถวิเคราะหและประเมินสถานการณ การปฏิสัมพันธระหวางบุคคล การรับรู 

ตนเองและผูอ่ืน การอธิบายสาเหตุแหงพฤติกรรม และการจูงใจใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ 

บุคลิกภาพและความแตกตางระหวาง บุคคล การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ การ

จัดการกับความเครียดและความขัดแยงทางจิต สขุภาพจิต และการปรับตัว 

3. สามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวัน การพัฒนาทักษะทางจิตสังคม ความเขาใจตนเอง

และผูอ่ืน  

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการในการดําเนินชีวิต และแนวคิดทางจิตวิทยาบนพ้ืนฐาน

ความเปนมนุษย 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการ อธิบายความหมาย ความสําคัญของจิตวิทยา และกลุม

แนวคิดทางจิตวิทยา   

2. วิเคราะหและประเมินสถานการณในการเลือกกิจกรรมพัฒนาทักษะทางดานในการ

ปรับตัวการทางรางกาย อารมณ สังคมพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพเหมาะสมกับตนเอง 

เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกายใหสามารถปฏิบัติงานไดตามลักษณะงาน 

3. มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางเสริมสุขภาพจิตท่ีดีใหแกตนเองและสังคม 

 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับความรูแนวคิดทางจิตวิทยาเพ่ือประยุกตใชในชีวิตประจําวัน การพัฒนา

ทักษะทางจิตสังคม ความเขาใจตนเองและผูอ่ืน การวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางบุคคล การรับ

รูตนเองและผู อ่ืน การอธิบายสาเหตุแหงพฤติกรรม และการจูงใจใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ 

บุคลิกภาพและความแตกตางระหวางบุคคล การพัฒนาความฉลาดทางอารมณการจัดการกับ



 

ความเครียดและความขัดแยงทางจิต สุขภาพจิตและการปรับตัว รวมถึงการยอมรับตนเองและ

การเห็นคุณคาในตนเอง เพ่ือใชชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 

 

 

GEDSO602    เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ      3(3-0-6)   

Personality Development Techniques 

รหัสรายวิชาเดิม : 01220009 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ 

วิชาบังคับกอน   : ไมมี 

 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให   

1. เขาใจเก่ียวกับพ้ืนฐานเก่ียวกับบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ  

2. สามารถวิเคราะหและประเมินสถานการณวิธีการปรับปรุงบุคลิกภาพท่ีสังคมพึง

ประสงค 

3. สามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชกับตนเองและการพัฒนาบุคลิกภาพ 

4.  มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาบุคลิกภาพตนเองไปสูการมีบุคลิกภาพท่ีพัฒนา

สมบูรณ 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับบุคลิกภาพ และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ 

2.  สามารถสรุปความสําคัญของทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับปรุงบุคลิกภาพท้ังภายนอก

และภายใน เพ่ือพัฒนาตนเองใหมีบุคลิกภาพท่ีดียิ่งข้ึน 

3. วิเคราะหและประเมินสถานการณเก่ียวกับการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสมและมี

มารยาทเพ่ือเสริมสรางมนุษยสัมพันธ 

4.  ประยุกตใชความรู ขอคิดท่ีไดจากการศึกษาดานบุคลิกภาพ สามารถสรางความเชื่อม่ัน

ในตนเอง มีสุขภาพจิตและการปรับตัวไดดี  

 

คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาเก่ียวกับความรูเบื้องตนเก่ียวกับบุคลิกภาพ ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับบุคลิกภาพ ปจจัยท่ี

มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ เทคนิคการปรับปรุงบุคลิกภาพ มารยาทสังคม อิทธิพลของมนุษย

สัมพันธในการอยูรวมกับผูอ่ืน การสื่อสารระหวางบุคคล สุขภาพจิตและการปรับตัว  

 

 



 

GEDSO603   วัยใสใจสะอาด      3(3-0-6) 

Youngster with Good Heart 

รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

วิชาบังคับกอน   : ไมมี 

 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระบบอุปถัมภและระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การปองกันและการปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

2. สามารถวิเคราะหและประเมินสถานการณเก่ียวกับปญหาการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ การสอดแทรกขอมูลท่ีปญหาการทุจริตตาง เชน ทุจริตศึกษา การทุจริตรูปแบบ

ตาง ๆ รวมถึงพฤติกรรมบงชี้ถึงการกระทําท่ีเปนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3.  มีเจตคติท่ีดีในการมีสวนรวมทางการเมืองและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  

ในการแกปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระบบอุปถัมภและระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การปองกันและการปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2. วิเคราะหและประเมินลักษณะพฤติกรรม และการกระทําท่ีเปนการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกในการแยกแยะประโยชนสวนตน

และประโยชนสวนรวม จิตพอเพียง และสรางพฤติกรรมท่ีไมยอมรับและไมทนตอการ

ทุจริต อันเปนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริต 

3. ประยุกตใชความรูเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการมีสวนรวมทางการ

เมือง มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ในการแกปญหาการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ 

 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ท่ีสงผลกระทบถึงการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ ในระบบอุปถัมภและระบอบประชาธิปไตย การปองกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกในการแยกแยะประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม 



 

จิตพอเพียง และสรางพฤติกรรมท่ีไมยอมรับและไมทนตอการทุจริต อันเปนการดําเนินงาน

ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการประพฤติปฏิบัติ

ตนเปนพลเมืองท่ีดี  และกรณีศึกษาเก่ียวกับกฎหมายและความผิดในการทุจริตท่ีสงผลถึง

ตนเองและผูอ่ืน    

. 

 

GEDSO604   กระบวนการคิดและการใชนวัตกรรมเพ่ือชีวิตมีสุข  3(3-0-6) 

Thinking and Innovative Using for Well-being 

รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

วิชาบังคับกอน   : ไมมี 

 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจเก่ียวกับทฤษฎี เทคนิค และกระบวนการพัฒนาการคิดแบบมีเหตุผล ท่ีสงเสริม

ความคิดโดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมเปนกรณีศึกษา 

2. สามารถคิดอยางเปนระบบในการจัดลําดับงาน โดยฝกทักษะการคิดและนวัตกรรม 

การจัดการทางความคิดและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

3. มีเจตคติ และกิจนิสัยท่ีดีในการดําเนินชีวิตและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ความสุข 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับการแกไขปญหาและคิดในเชิงวิเคราะหเพ่ือการตัดสินใจไดอยางเปน

ระบบ 

2. ประเมินสถานการณและวิเคราะหปญหา กระบวนการคิด ไดอยางสรางสรรคจาก

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม เพ่ือการปรับตัวในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

3. ประยุกตใชเทคนิคการคิด แนวทางการคิด  วิธีการแกไขปญหาทางความคิด อยางเปน

ระบบเพ่ือแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับ ทฤษฎี เทคนิค กระบวนการพัฒนาการคิด และฝกทักษะการคิด วิธีการ

แกไขปญหาทางความคิด เพ่ือขจัดปญหาทางความคิดอยางเปนระบบ เพ่ือสรางนวัตกรรมใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติท่ีดีในการดําเนินชีวิตอยาง

มีความสุข 



 

GEDSO605  กิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขภาพ    3 (2-2-5) 

Activity for Health Development 

รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

วิชาบังคับกอน   : ไมมี 

 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. รูเขาใจเก่ียวกับความรูเก่ียวกับสุขภาพ 

2. มีทักษะการดูแลสุขภาพตนเองเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิต 

3. ปฏิบัติกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัย 

4. มีความรูในการเสริมสรางและทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

5. ตระหนักและมีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับสุขภาพ 

2. แสดงความรูเก่ียวกับการดูแลและสงเสริมสุขภาพของตน 

3. ปฏิบัติกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัย 

4. แสดงความรูในการเสริมสรางและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

5. วางแผนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับสุขภาพ การดูแลสุขภาพตนเองเพ่ือสราง

เสริมคุณภาพชีวิต ใชกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขภาพ การเลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัย  

การเสริมสรางและทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GEDSO605 กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ    3 (2-2-5) 

 Sports for Health Development 

รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

วิชาบังคับกอน   : ไมมี 

 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. รูเขาใจเก่ียวกับความรูเก่ียวกับกีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 

2. มีทักษะการเลือกเลนกีฬาใหเหมาะสมกับวัยหรือสภาพรางกาย 

3. วางแผนการเลนกีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 

4. มีความรูทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

5. เห็นคุณคาการเลนกีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับกีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 

2. เลนกีฬาท่ีเหมาะสมกับวัยหรือสภาพรางกาย 

3. เขียนแผนการเลนกีฬาเพ่ือสุขภาพ 

4. แสดงความรูการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

5. วางแผนการเลนกีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ สงเสริมความรูเก่ียวกับกีฬา สุขภาพสวนบุคคล หลักการเลือก

กีฬาเพ่ือสุขภาพ การเลนกีฬาใหเหมาะสมกับวัยหรือสภาพรางกาย การวางแผนการเลนกีฬา 

สมรรถภาพทางกายของกีฬาชนิดตางๆ การบาดเจ็บทางการกีฬา รูปแบบการจัดการแขงขัน

กีฬาเพ่ือสุขภาพ ปฏิบัติกิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GEDSO606 นันทนาการเพ่ือพัฒนาสุขภาพ    3 (2-2-5) 

Recreation for Health Development 

รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

วิชาบังคับกอน   : ไมมี 

 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. รูและเขาใจเก่ียวกับความรู และความสําคัญของนันทนาการ 

2. รูและเขาใจเก่ียวกับนันทนาการประเภทตางๆ 

3. เขาใจหลักการเปนผูนํานันทนาการ 

4. สามารถปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการประเภทตางๆ ตามความสนใจของตนเอง 

5. สามารถวางแผนและออกแบบโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการรูปแบบตางๆ 

6. มีเจตคติท่ีดีตอการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชในชีวิตประจําวันเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับนันทนาการ 

2. แสดงความรูเก่ียวกับประเภทของกิจกรรมนันทนาการได 

3. แสดงความรูเก่ียวกับการเปนผูนํานันทนาการ 

4. จัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาสุขภาพของตนเอง 

5. เขียนแผนและออกแบบโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการเพ่ือพัฒนาสุขภาพรูปแบบตางๆ 

ได 

6. แสดงความรูเก่ียวกับการจัดกิจกรรมนันทนาการไปประยุกตใชเพ่ือพัฒนาสุขภาพของ

ตนเองไดอยางเหมาะสม 

 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับนันทนาการ นันทนาการเพ่ือพัฒนา

สุขภาพ ประเภทของนันทนาการ การเปนผูนํานันทนาการ การวางแผนและออกแบบ

โปรแกรมการจัดกิจกรรมนันทนาการรูปแบบตางๆ การเลือกและการปฏิบัติ กิจกรรม

นันทนาการเพ่ือพัฒนาสุขภาพตนเองตามความสนใจ  

 

 

 



 

9.4  สมรรถนะแกนกลางสําหรับวิชาเลือกเสรี 

GEDLC103    ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 

Chinese in Daily Life 

รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี 

วิชาบังคับกอน   :  ไมมี 

 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. รูและเขาใจเก่ียวกับหลักการใชภาษาจีนในสถานการณท่ีตางกัน 

2. สามารถนําภาษาจีนไปใชเปนเครื่องม่ือสื่อสารในชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เห็นคุณคาของวัฒนธรรม ประเพณีของจีน 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวทักษะภาษาจีนในสถานการณท่ีตางกัน 

2. ใชภาษาจีนเปนเครื่องมือสื่อสารในสถานการณตางๆ และการดําเนินชีวิตอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในสถานการณท่ีตางกัน และ

ศึกษาวัฒนธรรมการใชภาษาในสถานการณตางๆ เรียนรูเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ

เทศกาลของประเทศจีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GEDLC104    ภาษาญ่ีปุนในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 

Japanese in Daily Life 

รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี 

วิชาบังคับกอน   :  ไมมี 

 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1.  รูและเขาใจเก่ียวกับหลักการใชภาษาญี่ปุนในสถานการณท่ีตางกัน 

2.  สามารถออกเสียง และใชสํานวนตางๆ ท่ีใชในชีวิตประจําวันได 

3.  สามารถอานและเขียนตัวอักษรภาษาญ่ีปุน 2 ชนิด คือ ฮิระงะนะ และคะตะคานะ 

รวมท้ังฝกการสรางรูปประโยคพ้ืนฐานได  

4.  เห็นคุณคาของวัฒนธรรม ประเพณีของญี่ปุน 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับทักษะพ้ืนฐานของภาษาญี่ปุน 

2. ใชภาษาญี่ปุนเปนเครื่องมือสื่อสารในสถานการณตางๆ และการดําเนินชีวิตอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับทักษะพ้ืนฐานของภาษาญ่ีปุน ฝกฝนการออกเสียง และการใชสํานวนตางๆ 

ท่ีใชในชีวิตประจําวัน ใหนักศึกษาอานและเขียนตัวอักษรภาษาญี่ปุน 2 ชนิด คือ ฮิระงะนะ และ

คะตะคานะ รวมท้ังฝกการสรางรูปประโยคพ้ืนฐาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GEDLC105    ภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 

Korean in Daily Life 

รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี 

วิชาบังคับกอน   :  ไมมี 

 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. รูและเขาใจเก่ียวกับหลักการใชภาษาเกาหลีในสถานการณท่ีตางกัน 

2. สามารถนําภาษาเกาหลีไปใชเปนเครื่องม่ือสื่อสารในชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เห็นคุณคาของวัฒนธรรม ประเพณีของเกาหลี 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับทักษะภาษาเกาหลีในสถานการณท่ีตางกัน 

2. ใชภาษาเกาหลีเปนเครื่องมือสื่อสารในสถานการณตางๆ และการดําเนินชีวิตอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับทักษะพ้ืนฐานของภาษาเกาหลี ไดแก ระบบการเขียน การอานภาษาเกาหลี

ข้ันพ้ืนฐาน วิธีการสรางคําและประโยคตามสถานการณตางๆ ตลอดจนเรียนรูวัฒนธรรม 

ประเพณีของเกาหล ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GEDLC106   ภาษาพมาในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 

Burmese in Daily Life 

รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี 

วิชาบังคับกอน   :  ไมมี 

 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. รูและเขาใจเก่ียวกับหลักการใชภาษาพมาในสถานการณท่ีตางกัน 

2. สามารถนําภาษาพมาไปใชเปนเครื่องม่ือสื่อสารในชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เห็นคุณคาของวัฒนธรรม ประเพณีของพมา 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. การแสดงความรูเก่ียวกับทักษะภาษาพมาในสถานการณท่ีตางกัน 

2. ใชภาษาพมาเปนเครื่องมือสื่อสารในสถานการณตางๆ และการดําเนินชีวิตอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในสถานการณตางๆ รวมท้ัง

ศึกษาวัฒนธรรมการใชภาษาพมา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก  ก 
ความหมายของรหัสรายวิชาและรหัสการจัดช่ัวโมงเรียน 

1. ความหมายของรหัสรายวิชา CCCMMGXX 

CCC  หมายถึง อักษรยอช่ือปริญญา/อักษรยอช่ือหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

             GED    คือ หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง  

                            ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

  

   MM  หมายถึง อักษรช่ือหลักสูตร/ช่ือกลุมวิชา 

 LC  :   กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 

                       SC  :   กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 SO :   กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

                                            

     G     หมายถึง วิชาเอก แทนดวยตัวเลข 1 - 9    

 -  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร (LC) 

   1 : กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

   2 : กลุมวิชาภาษาไทย 

 -  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (SC) 

   3 : กลุมวิชาวิทยาศาสตร 

   4 : กลุมวิชาคณิตศาสตร 

 -  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (SO) 

   5 : กลุมวิชาสังคมศาสตร 

   6 : กลุมวิชามนุษยศาสตร 

 

 XX   หมายถึง ลําดับท่ีของวิชาในวิชาเอก แทนดวยตัวเลข 01 – 99 

 

2.  ความหมายของรหัสการจัดช่ัวโมงเรียน C(T–P–E) 

     C หมายถึง จํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้น 

     T หมายถึง จํานวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 

     P หมายถึง จํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 

     E หมายถึง จํานวนชั่วโมงเรียนคนควานอกเวลา 

 



 

ภาคผนวก  ข 
ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

เรื่อง เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2562

 



 



 



 



 

 
 



 

ภาคผนวก ค 
เปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

 

หลักสูตรเดิม  หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(หลักสูตร พ.ศ. 2548) 

 หลักสูตรหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 

1. กลุมวิชาภาษาไทย  1. กลุมวิชาภาษาไทย  

01310101  ภาษาไทย  1 3(3-0-6)   

01310102  ภาษาไทย  2 3(3-0-6)   

01310352  การเขียนรายงานทางวิชาชพี 3(3-0-6)   

01310103  การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ 3(3-0-6)   

01310106  การเขียนเชิงสรางสรรค 3(3-0-6)   

01310351  เทคนิคการเขียน 3(3-0-6)   

01310105  วรรณศิลป 3(3-0-6)   

  GEDLC101  การใชภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 3(3-0-6) 

  GEDLC102  การเขียนและนําเสนอรายงาน 3(3-0-6) 

2. กลุมวิชาภาษาตางประเทศ    2. กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  

01320101   ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)   

01320102   ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)   

01320103   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6)   

01320104   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6)   

01320105   ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ 3(3-0-6)   

  GEDLC201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 

  GEDLC202 ภาษาอังกฤษสําหรับ 

               การปฏิบัติงาน 

3(2-2-5) 

  GEDLC203 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

  GEDLC204 ภาษาญี่ปุนในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

  GEDLC205 ภาษาเกาหลใีนชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

  GEDLC206 ภาษาพมาในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 

    



 

หลักสูตรเดิม หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(หลักสูตร พ.ศ. 2548) 

 หลักสูตรหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 

3.กลุมวิชาวิทยาศาสตร  3.กลุมวิชาวิทยาศาสตร  

13020111  เคมีท่ัวไป 3(2-3-3)   

13020112  เคมีประยุกต 3(2-3-3)   

13022101   เคมีอินทรีย  3(2-3-3)   

13041101  ชีววิทยาท่ัวไป       3(2-3-3)   

13041246  จุลชีววิทยาท่ัวไป 4(3-3-7)   

13080040  ฟสิกสท่ัวไป  3(2-3-2)   

13080141  ฟสิกส  1       3(2-3-2)   

13086132  ฟสิกสประยุกต   2  3(2-3-2)   

13081141  กลศาสตรประยุกต    3(2-3-2)   

  GEDSC301 วิทยาศาสตรเพ่ือการใชชีวิต 

                ในโลกสมัยใหม 

3(3-0-6) 

  GEDSC302 วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

  GEDSC303 วิทยาศาสตรความหลากหลาย 

                ทางชีวภาพ 

3(2-3-5) 

  GEDSC304 วิทยาศาสตรกายภาพพ้ืนฐาน 

               ทางการเกษตร 

3(2-3-5) 

  GEDSC305 วิทยาศาสตรงานไฟฟา  

                และอิเล็กทรอนิกส 

3(2-3-5) 

  GEDSC306 วิทยาศาสตรกายภาพสําหรับ

โลหะวิทยาเบื้องตน 

3(3-0-6) 

  GEDSC307 วิทยาศาสตรกายภาพสําหรับ 

               ชางเทคนิค 

3(2-3-5) 

4. กลุมวิชาคณิตศาสตร  4. กลุมวิชาคณิตศาสตร  

  13010101  คณิตศาสตร 3(3-0-6)   

  13010110  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3(3-0-6) GEDSC407  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

  13010120  คณิตศาสตรท่ัวไป 3(3-0-6) GEDSC402  คณิตศาสตรท่ัวไป 3(3-0-6) 

    



 

หลักสูตรเดิม หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(หลักสูตร พ.ศ. 2548) 

 หลักสูตรหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 

13011132  แคลคูลัสและเรขาคณิต 

               วิเคราะห 1 

3(3-0-6) GEDSC405 แคลคูลัสและเรขาคณิต 

วิเคราะห 1 

3(3-0-6) 

13011133  แคลคูลัสและเรขาคณิต 

                วิเคราะห 2 

3(3-0-6) GEDSC406 แคลคูลัสและเรขาคณิต 

วิเคราะห 2 

3(3-0-6) 

13121110  หลักสถิต ิ 3(3-0-6) GEDSC403  หลักสถิต ิ 3(3-0-6) 

13121240  สถิติ  1 3(3-0-6)   

  GEDSC401 คณิตศาสตรและสถิติใน

ชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6) 

  GEDSC404 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

    

 5. กลุมวิชาสังคมศาสตร   5. กลุมวิชาสังคมศาสตร  

 01120001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  3(3-0-6)   

  GEDSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตในสังคม

สมัยใหม 

3(3-0-6) 

  GEDSO502 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง  

การปกครองของไทย 

3(3-0-6) 

    

 6.กลุมวิชามนุษยศาสตร   6.กลุมวิชามนุษยศาสตร  

  01220001  จิตวิทยาท่ัวไป 3(3-0-6)   

  01220004  จิตวิทยาองคการ 3(3-0-6)   

  01220009  เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) GEDSO602  เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 

01240001  พ้ืนฐานอารยธรรมไทย       3(3-0-6)   

01240002  ไทยศึกษา           3(3-0-6)   

01210001  การเขียนรายงานและการใช 

               หองสมุด 

3(3-0-6) 

 

  

 01620001  นันทนาการ  1(0-2-1)   

  01620002  นันทนาการกลางแจง  1(0-2-1)    

  01620003  การเปนผูนํานันทนาการ  1(0-2-1)   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรเดิม หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(หลักสูตร พ.ศ. 2548) 

 หลักสูตรหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 

01620004  นันทนาการสําหรับโรงเรียน 

               และชุมชน              

1(0-2-1)   

01620005  การเปนผูนําคายพักแรม 1(0-2-1)   

01620006  เกมสรางสรรคสําหรับนันทนาการ 1(0-2-1)   

01630001  กิจกรรม 1  1(0-2-1)   

01630002  กิจกรรม 2   1(0-2-1)   

01630004  ศาสนากับพลศึกษา 1(0-2-1)   

01630005  กิจกรรมเพ่ือสุขภาพและสุขปฏิบัติ 1(0-2-1)   

01630006  กิจกรรมเพ่ือสุขภาพผูบริโภค 1(0-2-1)   

01630007  สวัสดิศึกษา  1(0-2-1)   

   GEDSO601  จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

   GEDSO603  วัยใสใจสะอาด 3(3-0-6) 

   GEDSO604  กระบวนการคิดและการใช 

                 นวัตกรรมเพ่ือชีวิตมีสุข 

3(3-0-6) 

   GEDSO605  กิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 3(2-2-5) 

   GEDSO606  กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 3(2-2-5) 

   GEDSO607  นันทนาการเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 3(2-2-5) 

    



 

ภาคผนวก ง 
คําส่ังคณะทํางานหลักสูตรหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 

อยูระหวางการดําเนินการขอลงนาม 
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