หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่ างกลโรงงาน

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่ อ ให้ ส ามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู ้ แ ละทัก ษะด้า นภาษาและการสื่ อ สาร ทัก ษะการคิ ด และ
การแก้ปัญหา ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริ หารและจัดการวิชาชี พ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และหลักการงานอาชี พที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชี พช่ างกลโรงงาน ให้ทนั
ต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านช่างกลโรงงาน
4. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้เหมาะสมกับความรู ้ความสามารถของตน
5. เพื่อให้สามารถปฏิ บตั ิงานช่ างกลโรงงานในสถานประกอบการและประกอบอาชี พอิสระ รวมทั้ง
การใช้ความรู ้ และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นได้
6. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานและดํารงชี วติ โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ
ใช้พ ลัง งานและทรั พ ยากรอย่า งคุ ้ม ค่า คํา นึ ง ถึ ง ความปลอดภัย ต่ อ ตนเอง ผูอ้ ื่ นและการอนุ รั ก ษ์
สิ่ งแวดล้อม
7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุ ณ ภาพของผู ้สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดับ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
1.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ ได้แก่ ความเสี ยสละ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต
ความกตัญ�ูกตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ ของชาติ ไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น ประพฤติปฏิ บตั ิ
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีจิตสาธารณะ
และจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์ ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง สนใจใฝ่ รู ้ มี ความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง
ต่อต้านความรุ นแรงและการทุจริ ต ปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิงานโดยคํานึ งถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
2. ด้ านสมรรถนะแกนกลาง
2.1 ด้านความรู ้ ได้แก่
2.1.1 หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสาร
2.1.2 หลักการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและการจัดการ
2.1.3 หลักการดํารงตนและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคม
2.1.4 หลักการปรับตัวและดําเนินชีวติ ในสังคมสมัยใหม่
2.2 ด้านทักษะ ได้แก่
2.2.1 ทักษะการสื่ อสารโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.2 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์
2.2.3 ทักษะทางสังคมและการดํารงชี วิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความเป็ นพลเมือง
และหลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัย
2.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
2.3.1 สื่ อ สารโดยใช้ ภ าษาไทย ภาษาต่ า งประเทศและเทคโนโลยี ส ารสนเทศในชี วิต
ประจําวันและในงานอาชีพ
2.3.2 แก้ไ ขปั ญหาในงานอาชี พ โดยใช้หลัก การและกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิ ตศาสตร์
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2.3.3 ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรมทางสังคมและสิ ทธิ
หน้าที่พลเมือง
2.3.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุ ขศึกษาและพลศึกษา
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชี พ
3.1 ด้านความรู ้ ได้แก่
3.1.1 หลักการทัว่ ไปของงานอาชีพเฉพาะและการวิเคราะห์เบื้องต้น
3.1.2 หลักการตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหา
3.1.3 หลักการเลือกใช้เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ
3.1.4 หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1.5 หลักการจัดการงานอาชีพ
3.2 ด้านทักษะ ได้แก่
3.2.1 ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วธิ ี การ เครื่ องมือและวัสดุข้นั พื้นฐานในการปฏิบตั ิงาน
3.2.2 ทักษะการปฏิบตั ิงานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนที่กาํ หนด
3.2.3 ทักษะการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน
3.2.4 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
3.2.5 ทักษะด้านสุ ขภาวะและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
3.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่
3.3.1 วางแผน ดํา เนิ นงานตามหลัก การและกระบวนการ โดยคํา นึ ง ถึ ง การบริ หารงาน
คุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
3.3.2 ปฏิบตั ิงานพื้นฐานอาชีพด้านช่างกลโรงงานตามหลักการและกระบวนการ
3.3.3 เลื อ ก ใช้แ ละบํา รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นงานอาชี พ ตามหลัก การและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
3.3.4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
3.3.5 ปฎิบตั ิงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.3.6 อ่านแบบ เขียนแบบเครื่ องมือกล สัญลักษณ์มาตรฐาน
3.3.7 เลือกใช้วสั ดุอุตสาหกรรม
3.3.8 ประกอบ ทดสอบวงจร อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3.3.9 เชื่อมโลหะและโลหะแผ่นเบื้องต้น
3.3.10 ตรวจสอบ ถอด และประกอบชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล
3.3.11 ปรับ แปรรู ปและขึ้นรู ปงานด้วยเครื่ องมือกล
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3.3.12 เขียนโปรแกรมซี เอ็นซี พ้ืนฐาน
3.3.13 ตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่ องมือวัด
3.3.14 ปรับปรุ งสมบัติโลหะด้วยความร้อน
สาขางานเครื่ องมือกล
3.3.15 ตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหาในงานอาชี พด้า นเครื่ องมื อกลที่ ไม่อยู่ภายใต้
การควบคุมในบางเรื่ อง
3.3.16 ประยุ ก ต์ใ ช้ค วามรู ้ ทัก ษะทางวิช าชี พ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อ สาร
ในการแก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงานด้านเครื่ องมือกล
3.3.17 ให้คาํ แนะนําพื้นฐานที่ตอ้ งใช้การตัดสิ นใจและการปฏิบตั ิงานแก่ผรู ้ ่ วมงาน
3.3.18 ผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล ด้วยเครื่ องมือกล
3.3.19 ตรวจสอบชิ้นส่ วนงานเครื่ องมือกล
3.3.20 บํารุ งรักษาเครื่ องมือกล
สาขางานแม่ พมิ พ์ โลหะ
3.3.15 ตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหาในงานอาชี พด้านแม่พิมพ์โลหะที่ไม่อยู่ภายใต้
การควบคุมในบางเรื่ อง
3.3.16 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงานด้านแม่พิมพ์โลหะ
3.3.17 ให้คาํ แนะนําพื้นฐานที่ตอ้ งใช้การตัดสิ นใจและการปฏิบตั ิงานแก่ผรู ้ ่ วมงาน
3.3.18 ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์โลหะ ด้วยเครื่ องมือกล
3.3.19 ตรวจสอบชิ้นส่ วนแม่พิมพ์โลหะ
3.3.20 ปรับ ประกอบชิ้นส่ วนแม่พิมพ์โลหะ
สาขางานแม่ พมิ พ์ พลาสติก
3.3.15 ตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหาในงานอาชี พด้านแม่พิมพ์พลาสติกที่ไม่อยูภ่ ายใต้
การควบคุมในบางเรื่ อง
3.3.16 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชี พ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงานด้านแม่พิมพ์พลาสติก
3.3.17 ให้คาํ แนะนําพื้นฐานที่ตอ้ งใช้การตัดสิ นใจและการปฏิบตั ิงานแก่ผรู ้ ่ วมงาน
3.3.18 ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์พลาสติก ด้วยเครื่ องมือกล
3.3.19 ตรวจสอบชิ้นส่ วนแม่พิมพ์พลาสติก
3.3.20 ปรับ ประกอบชิ้นส่ วนแม่พิมพ์พลาสติก
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สาขางานผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์
3.3.15 ตัดสิ นใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหาในงานอาชี พด้านผลิ ตชิ้ นส่ วนยานยนต์ที่ไม่ อยู่
ภายใต้การควบคุมในบางเรื่ อง
3.3.16 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชี พ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงานด้านผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์
3.3.17 ให้คาํ แนะนําพื้นฐานที่ตอ้ งใช้การตัดสิ นใจและการปฏิบตั ิงานแก่ผรู ้ ่ วมงาน
3.3.18 ผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ ด้วยเครื่ องมือกล
3.3.19 ตรวจสอบชิ้นส่ วนยานยนต์
3.3.20 บํารุ งรักษาเครื่ องมือกล
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่ างกลโรงงาน

ผู ส้ ํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศัก ราช 2562 ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่ างกลโรงงาน จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 103
หน่วยกิตและเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา

3
6
4
4
3
2

ไม่ น้อยกว่ า 22 หน่ วยกิต
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชี พ
2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
(21
2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
(24
2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
(ไม่นอ้ ยกว่า 18
2.4 ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
(4
2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
(4

ไม่ น้อยกว่ า 71 หน่ วยกิต
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 10 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่ า

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

103 หน่ วยกิต
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1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ไม่ น้อยกว่ า 22 หน่ วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1101 จํานวน 2 หน่วยกิต แล้วเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นจนครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
20000-1103 ภาษาไทยธุ รกิจ
20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชี พ
20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ
20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
20000*1101 ถึง 20000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1201 สําหรับภาคเรี ยนที่ 1 และรายวิชา 20000-1208 สําหรับภาคเรี ยนที่ 6
รวม 2 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษรายวิชาอื่นที่สอดคล้องกับประเภทวิชาที่เรี ยน จนครบ
หน่วยกิตที่กาํ หนด
1.2.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
20000-1201
20000-1202
20000-1203
20000-1204
20000-1205
20000-1206
20000-1207
20000-1208
20000-1209

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวติ จริ ง
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด
การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ภาษาอังกฤษ
การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ
ภาษาอังกฤษอินเทอร์ เน็ต
ภาษาอังกฤษโครงงาน
ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อมเพื่อการทํางาน
ภาษาอังกฤษสําหรับงานช่างอุตสาหกรรม

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
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1.2.2 กลุ่มภาษาต่ างประเทศอื่น
สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันสามารถเลื อกรายวิชาต่อไปนี้ ไปจัดการเรี ยนการสอน
เพิ่มเติมในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ หรื อในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1220 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1221 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1222 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1223 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1224 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1225 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1226 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1227 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1228 ภาษาอินโดนี เซี ยเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1229 ภาษาอินโดนี เซี ยเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1230 ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1231 ภาษาพม่าเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1232 ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1233 ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1234 ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารในชี วติ ประจําวัน
20000-1235 ภาษาลาวเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1236 ภาษามาเลเซี ยเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1237 ภาษามาเลเซี ยเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1238 ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1239 ภาษาฟิ ลิปิโนเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1240 ภาษารัสเซี ยเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1241 ภาษารัสเซี ยเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1242 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1243 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000-1244 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
20000-1245 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่ อสารในงานอาชีพ
20000*1201 ถึง 20000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
*-*-*
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1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่ น้อยกว่ า 4 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1301 จํานวน 2 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นจนครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1301 วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะชีวติ
20000-1302 วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
20000-1306 โครงงานวิทยาศาสตร์
20000*1301 ถึง 20000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
0-2-1
*-*-*

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่ น้อยกว่ า 4 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 20000-1401 จํานวน 2 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นจนครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1401 คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐานอาชีพ
20000-1402 คณิ ตศาสตร์ อุตสาหกรรม
20000-1406 สถิติการทดลอง
20000*1401 ถึง 20000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
*-*-*

1.5 กลุ่มวิชาสั งคมศึกษา (ไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
20000-1501
20000-1502

ชื่ อวิชา
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ประวัติศาสตร์ ชาติไทย

ท-ป-น
2-0-2
1-0-1

• รายวิชาในกลุ่มวิชาสั งคมศึกษาทีแ่ นะนําเพิม่ เติม
สถานศึ ก ษาอาชี วศึ ก ษาหรื อสถาบันสามารถเลื อกรายวิช าต่ อไปนี้ ไปจัดการเรี ย นการสอน
เพิ่มเติมในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
20000-1503
20000-1504
20000-1505

ชื่ อวิชา
ทักษะชีวติ และสังคม
ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ไทย
อาเซี ยนศึกษา

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
1-0-1
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รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบนั
20000-1507 วัฒนธรรมอาเซี ยน
20000*1501 ถึง 20000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
*-*-*

1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา (ไม่ น้อยกว่ า 2 หน่ วยกิต)
ให้เลื อกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มสุ ขศึกษา และกลุ่มพลศึกษา รวมกันไม่น้อยกว่า 2 หน่ วยกิ ต หรื อ
เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มบูรณาการ ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต
1.6.1 กลุ่มสุ ขศึกษา
รหัสวิชา
20000-1601
20000-1602

ชื่ อวิชา
ทักษะการดํารงชีวติ เพื่อสุ ขภาวะ
เพศวิถีศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1

1.6.2 กลุ่มพลศึกษา
รหัสวิชา
20000-1603
20000-1604

ชื่ อวิชา
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1

1.6.3 กลุ่มบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-1605 ทักษะสุ ขภาพ
20000-1606 การพัฒนาคุณภาพชีวติ
20000*1601 ถึง 20000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
*-*-*
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2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

ไม่ น้อยกว่ า 71 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืน้ ฐาน ( 21 หน่ วยกิต )
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
20001-1001
20001-1002
20001-1003
20001-1004
20001-2001
20100-1001
20100-1002
20100-1003
20100-1004
20100-1005
20100-1007

ชื่ อวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ธุ รกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
กฎหมายแรงงาน
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
งานฝึ กฝี มือ
งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
งานเครื่ องมือกลเบื้องต้น

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

2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ( 24 หน่ วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
20102-2001
20102-2002
20102-2003
20102-2004
20102-2005
20102-2006
20102-2007
20102-2008
20102-2009
20102-2010
20102-2011

ชื่ อวิชา
เขียนแบบเครื่ องมือกล 1
เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทฤษฎีเครื่ องมือกล
วัดละเอียด
คณิ ตศาตร์ เครื่ องมือกล
กลศาสตร์ เครื่ องมือกล
กรรมวิธีการผลิต
ผลิตชิ้นส่ วนด้วยเครื่ องมือกล 1
โปรแกรมเอ็นซี พ้นื ฐาน
อบชุบโลหะ
นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
1-3-2
1-3-2
2-0-2
1-2-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-6-4
1-3-2
1-3-2
1-3-2
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2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่ น้อยกว่ า 18 หน่ วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่งหรื อเลือกเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต ที่เหลือ
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาจากสาขางานใด หรื อหลายสาขางานรวมกันจนครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
2.3.1 สาขางานเครื่ องมือกล
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20102-2101 เขียนแบบเครื่ องมือกล 2
20102-2102 ผลิตชิ้นส่ วนด้วยเครื่ องมือกล 2
20102-2103 ผลิตชิ้นส่ วนด้วยเครื่ องมือกล 3
20102-2104 ซ่อมบํารุ งเครื่ องมือกล
20102-2105 ลับคมเครื่ องมือตัด
20102-2106 ปรับ ประกอบชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล
20102-2107 หล่อโลหะ
20102-2108 ชุบเคลือบผิวโลหะ
20102-2109 ระบบส่ งกําลังเครื่ องมือกล
20102-2110 ผลิตชิ้นส่ วนด้วยเครื่ องมือกลซี เอ็นซี
20102-2111 อุปกรณ์นาํ คมตัดและอุปกรณ์จบั ยึด
20102-2201 แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น
20102-2301 แม่พิมพ์พลาสติกเบื้องต้น
20102*2101 ถึง 20102*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20102-5101 ปฏิบตั ิงานเครื่ องมือกล 1
20102-5102 ปฏิบตั ิงานเครื่ องมือกล 2
20102-5103 ปฏิบตั ิงานเครื่ องมือกล 3
20102-5104 ปฏิบตั ิงานเครื่ องมือกล 4
20102-5105 ปฏิบตั ิงานเครื่ องมือกล 5
20102-5106 ปฏิบตั ิงานเครื่ องมือกล 6
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
1-3-2
2-6-4
2-6-4
0-6-2
1-3-2
0-6-2
2-3-3
1-3-2
2-0-2
0-6-2
1-3-2
2-0-2
2-0-2
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
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2.3.2 สาขางานแม่ พมิ พ์ โลหะ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20102-2201 แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น
20102-2202 เขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ
20102-2203 ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์โลหะ
20102-2204 ผลิตแม่พิมพ์ตดั
20102-2205 ผลิตแม่พิมพ์ข้ ึนรู ป
20102-2206 ผลิตแม่พิมพ์แบบต่อเนื่ อง
20102-2207 ปั๊มโลหะเบื้องต้น
20102-2208 การบํารุ งรักษาแม่พิมพ์โลหะ
20102-2107 หล่อโลหะ
20102-2108 ชุบเคลือบผิวโลหะ
20102-2109 ระบบส่ งกําลังเครื่ องมือกล
20102-2110 ผลิตชิ้นส่ วนด้วยเครื่ องมือกลซี เอ็นซี
20102-2111 อุปกรณ์นาํ คมตัดและอุปกรณ์จบั ยึด
20102*2201 ถึง 20102*2299 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20102-5201 ปฏิบตั ิงานแม่พิมพ์โลหะ 1
20102-5202 ปฏิบตั ิงานแม่พิมพ์โลหะ 2
20102-5203 ปฏิบตั ิงานแม่พิมพ์โลหะ 3
20102-5204 ปฏิบตั ิงานแม่พิมพ์โลหะ 4
20102-5205 ปฏิบตั ิงานแม่พิมพ์โลหะ 5
20102-5206 ปฏิบตั ิงานแม่พิมพ์โลหะ 6

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ท-ป-น
2-0-2
1-3-2
2-6-4
2-6-4
2-6-4
2-6-4
1-3-2
1-3-2
2-3-3
1-3-2
2-0-2
0-6-2
1-3-2
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
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2.3.3 สาขางานแม่ พมิ พ์ พลาสติก
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20102-2301 แม่พิมพ์พลาสติกเบื้องต้น
20102-2302 ฉี ดพลาสติกเบื้องต้น
20102-2303 เขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติก
20102-2304 ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์พลาสติก
20102-2305 ผลิตแม่พิมพ์ฉีด
20102-2306 ผลิตแม่พิมพ์เป่ า
20102-2307 ผลิตแม่พิมพ์อดั
20102-2107 หล่อโลหะ
20102-2108 ชุบเคลือบผิวโลหะ
20102-2109 ระบบส่ งกําลังเครื่ องมือกล
20102-2110 ผลิตชิ้นส่ วนด้วยเครื่ องมือกลซี เอ็นซี
20102-2111 อุปกรณ์นาํ คมตัดและอุปกรณ์จบั ยึด
20102*2301 ถึง 20102*2399 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
2010-5301
ปฏิบตั ิงานแม่พิมพ์พลาสติก
20102-5302 ปฏิบตั ิงานแม่พิมพ์พลาสติก
20102-5303 ปฏิบตั ิงานแม่พิมพ์พลาสติก
20102-5304 ปฏิบตั ิงานแม่พิมพ์พลาสติก
20102-5305 ปฏิบตั ิงานแม่พิมพ์พลาสติก
20102-5306 ปฏิบตั ิงานแม่พิมพ์พลาสติก

ท-ป-น
2-0-2
1-3-2
1-3-2
2-6-4
2-6-4
2-6-4
2-6-4
2-3-3
1-3-2
2-0-2
0-6-2
1-3-2
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

1
2
3
4
5
6

2.3.4 สาขางานผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์
รหัสวิชา
20102-2401
20102-2402
20102-2403

ชื่ อวิชา
เขียนแบบชิ้นส่ วนยานยนต์
กรรมวิธีการผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์
ผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ 1

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
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ท-ป-น
1-3-2
2-0-2
2-6-4
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รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20102-2404 งานพ่นสี รถยนต์
20102-2404 ผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ 2
20102-2405 สี ยานยนต์
20102-2406 ปรับ ประกอบชิ้นส่ วนยานยนต์
20102-2107 หล่อโลหะ
20102-2108 ชุบเคลือบผิวโลหะ
20102-2109 ระบบส่ งกําลังเครื่ องมือกล
20102-2110 ผลิตชิ้นส่ วนด้วยเครื่ องมือกลซี เอ็นซี
20102-2111 อุปกรณ์นาํ คมตัดและอุปกรณ์จบั ยึด
20102-2201 แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น
20102-2301 แม่พิมพ์พลาสติกเบื้องต้น
20102*2401 ถึง 20102*2499 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20102-5401 ปฏิบตั ิงานผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์
20102-5402 ปฏิบตั ิงานผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์
20102-5403 ปฏิบตั ิงานผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์
20102-5404 ปฏิบตั ิงานผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์
20102-5405 ปฏิบตั ิงานผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์
20102-5406 ปฏิบตั ิงานผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์

1
2
3
4
5
6

ท-ป-น
1-6-3
2-6-4
2-0-2
0-6-2
2-3-3
1-3-2
2-0-2
0-6-2
1-3-2
2-0-2
2-0-2
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ร่ วมกันวิเคราะห์ลกั ษณะ
งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิ จ หรื อหน่วยงานของรัฐ เพื่อกําหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชา
ทวิภาคี ได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คําอธิ บายรายวิชา เวลาที่ใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต
เพื่อนําไปจัดทําแผนการฝึ กอาชี พและแนวการวัดและประเมินผลรายวิชา ทั้งนี้ โดยให้ใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
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2.4 ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่ วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 20102-8001 จํานวน 4 หน่วยกิต หรื อรายวิชา 20102-8002 และ 20102-8003
รวม 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา
20102-8001
20102-8002
20102-8003

ชื่ อวิชา

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่ วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 20102-8501 จํานวน 4 หน่วยกิต หรื อรายวิชา 20102-8502 และ 20102-8503
รวม 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา
20102-8501
20102-8502
20102-8503

ชื่ อวิชา
โครงงาน
โครงงาน 1
โครงงาน 2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ไม่ น้อยกว่ า 10 หน่ วยกิต

ให้ เ ลื อ กเรี ย นตามความถนัด และความสนใจจากรายวิช าในหลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ
พุทธศักราช 2562 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ )
ให้จดั กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร รายวิชา 20000-2001 และ 20000-2002 และเลือกเรี ยนรายวิชากิจกรรม
เสริ มหลักสู ตรอื่นให้ครบทุกภาคเรี ยน
รหัสวิชา
20000-2001
20000-2002
20000-2003
20000-2004
20000-2005
20000-2006

ชื่ อวิชา
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
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รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
20000-2007 กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
20000*2001 ถึง 20000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรื อสถานประกอบการจัด

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
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หน้าว่าง
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หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
กลุ่มสมรรถนะวิชาชี พพืน้ ฐาน
วิชาชีพพื้นฐาน หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
20001-1001
20001-1002
20001-1003
20001-1004
20001-2001

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
ธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
กฎหมายแรงงาน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

วิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

20100-1001
20100-1002
20100-1003
20100-1004
20100-1005
20100-1007

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
งานฝึ กฝี มือ
งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์เบื้องต้น
งานเครื่ องมือกลเบื้องต้น
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กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืน้ ฐาน หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
20001-1001

อาชี วอนามัยและความปลอดภัย

2-0-2

(Occupational Health and Safety)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1.
2.
3.
4.

เข้าใจหลักการและกระบวนการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
สามารถดําเนินการเบื้องต้นในการควบคุมและป้องกันมลพิษ โรคและอุบตั ิภยั ที่เกิดจากการทํางาน
สามารถปรับปรุ งสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มีจิตสํานึกและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการจัดการ ควบคุ ม ป้ องกันและแก้ไขปั ญ หาด้านอาชี วอนามัยและความ
ปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
2. วางแผนการดําเนินการเบื้องต้นในการควบคุม ป้องกันมลพิษ โรคและอุบตั ิภยั ที่เกิดจากการทํางาน
3. วางแผนปรับปรุ งสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. อ่านและปฏิบตั ิตามเครื่ องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย
5. เลือก ใช้เครื่ องป้องกันอันตรายตามสถานการณ์
6. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับหลักอาชี วอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานอาชี พ ปั ญหามลพิษ โรคและอุบตั ิภยั
ที่ เกิ ดจากการทํางานและการควบคุ มป้ องกัน การปรั บปรุ งสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร์ การจัดการ
อาชี วอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย เครื่ องป้ องกันอันตราย การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

20001-1002

พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้ อม

(Energy, Resources and Environment Conservation)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการ วิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาและการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักการและวิธีการเพื่อป้ องกันแก้ไขปั ญหาและอนุ รักษ์พลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับพลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม หลักการและวิธีการป้ องกันแก้ไขปั ญหาและ
อนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
2. วิเคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม
3. วางแผนป้ องกันแก้ไขปั ญหาและผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงาน
อาชีพ
4. วางแผนการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาเกี่ ย วกับ พลังงาน ทรั พ ยากรและสิ่ งแวดล้อม ประเภทของพลังงาน ทรั พ ยากรและสิ่ งแวดล้อ ม
ความสัมพันธ์ของพลังงาน ทรั พยากรและสิ่ งแวดล้อมกับการดํารงชี วิต การใช้ประโยชน์ของพลังงานพลังงาน
ทดแทนและทรัพยากร สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบที่ เกิดจากการใช้พลังงานและทรัพยากร แนวทางป้ องกัน
และแก้ไ ขปั ญ หาพลังงาน ทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้อ ม หลัก การและวิ ธี ก ารอนุ รั ก ษ์พ ลังงาน ทรั พ ยากรและ
สิ่ งแวดล้อม กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

20001-1003

ธุรกิจและการเป็ นผู้ประกอบการ

1-2-2

(Business and Entrepreneurs)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลัก การวางแผนเป้ า หมายชี วิ ต ด้ ว ยวงจรควบคุ ม คุ ณ ภาพ ธุ ร กิ จ และการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ หลักการจัดการการเงิ น หลักการบริ หารงานคุ ณ ภาพและเพิ่ มผลผลิ ตเบื้ องต้น และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถจัดทําแผนธุ รกิ จอย่างง่าย โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง และหลักการ
บริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติที่ดีต่อการเป็ นผูป้ ระกอบการ และมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน
ประหยัดและอดทน

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการวางแผนเป้ าหมายชี วิตด้วยวงจรควบคุ มคุ ณ ภาพ ธุ ร กิ จและการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ หลักการจัดการการเงิ น หลักการบริ หารงานคุณ ภาพและเพิ่ มผลผลิ ตเบื้ องต้น และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทําแผนธุรกิจอย่างง่าย
3. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดําเนินงาน
4. ประยุกต์ใช้หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและดําเนินงาน
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คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาและปฏิ บ ัติเกี่ ยวกับการวางแผนเป้ าหมายชี วิตด้วยวงจรควบคุ มคุ ณ ภาพ การออมและการลงทุ น
ธุ ร กิ จและการเป็ นผู ป้ ระกอบการ การจัด หาและวางแผนทางการเงิ น กฎหมายที่ เกี่ ย วกับ ธุ ร กิ จและการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ รู ปแบบและการจัดทําแผนธุ รกิจ หลักเบื้องต้นในการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองค์กร
และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ

20001-1004

กฎหมายแรงงาน

1-0-1

(Labor Laws)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน การคุม้ ครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์และการประกันสังคม
2. เข้าใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับแรงงานด้านอุตสาหกรรมการผลิ ต
และบริ การ
3. เพื่อให้มีกิจนิสยั ที่ดี และมีเจตคติที่ดีต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ กฎหมายที่ เกี่ ย วข้องกับ แรงงาน การคุ ้มครองแรงงาน แรงงานสั ม พัน ธ์ แ ละ
การประกันสังคม
2. ปฏิ บ ัติ ต ามวิธีการและขั้นตอนของกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับแรงงานด้านอุต สาหกรรมการผลิ ต และ
บริ การ

คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาเกี่ ยวกับกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับแรงงาน การคุม้ ครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม
กฎหมายอุตสาหกรรมด้านการผลิตและบริ การ
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20001-2001

คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่องานอาชี พ

(Computer and Information for Careers)

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการใช้ค อมพิ วเตอร์ แ ละเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ องานอาชี พ การใช้
ระบบปฏิบตั ิการ โปรแกรมสําเร็ จรู ปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ
2. สามารถใช้ระบบปฏิ บตั ิการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็ จรู ปและเทคโนโลยีสารสนเทศตามลักษณะ
งานอาชีพ
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิ วเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิ บตั ิ การ
โปรแกรมสําเร็ จรู ปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ
2. ใช้ระบบปฏิบตั ิการในการจัดสภาพแวดล้อมและจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเครื่ องคอมพิวเตอร์
3. ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในงานอาชีพตามลักษณะงาน
4. สื บค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต
5. สื่ อสารข้อมูลสารสนเทศโดยใช้อินเทอร์เน็ต

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การใช้คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชี พ การใช้ระบบปฏิบตั ิการ
(Windows หรื อ Mac OS) การใช้โปรแกรมประมวลผลคําเพื่อจัดทําเอกสารในงานอาชี พ การใช้โปรแกรมตาราง
ทําการเพื่อการคํานวณในงานอาชี พ การใช้โปรแกรมการนําเสนอผลงาน หรื อการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปอื่น ๆ
ตามลักษณะงานอาชี พ การใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชี พ ผลกระทบของ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ
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กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืน้ ฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
20100-1001

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้ น

1-3-2

(Basic Technical Drawing)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์เขียนแบบ
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการอ่านแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นเกี่ยวกับ ภาพฉาย ภาพตัด และภาพ
สามมิติ ตามมาตรฐานเขียนแบบเทคนิค
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการทํางานด้วยความละเอี ยดรอบคอบ เป็ นระเบี ยบ สะอาด ตรงต่ อเวลา
มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงวิธีการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์เขียนแบบ
อ่านและเขียนแบบภาพชิ้นส่ วนสองมิติ
อ่านและเขียนแบบภาพสามมิติ
เขียนภาพฉาย ภาพช่วยและภาพตัด

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการอ่านแบบ เขียนแบบเทคนิ คเบื้องต้น การใช้และการบํารุ งรักษาเครื่ องมือ
เขี ยนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิ ค เส้น ตัวเลข ตัวอักษร การสร้างรู ปเรขาคณิ ต การกําหนดขนาดของมิติ
มาตราส่ วน ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพมุมที่ 1 และมุมที่ 3 ภาพสเกตซ์ ภาพตัดและสัญลักษณ์เบื้ องต้น ในงาน
ช่างอุตสาหกรรม

20100-1002

วัสดุงานช่ างอุตสาหกรรม

2-0-2

(Industrial Materials )

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการจําแนก ชนิ ด คุณลักษณะ สมบัติ มาตรฐาน การใช้งานของ
วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
2. สามารถเลือกวัสดุอุตสาหกรรมมาใช้และการจัดเก็บได้ตรงตามมาตรฐาน
3. มีเจตคติและตระหนัก เห็นคุณค่าของวัสดุ และนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการพื้นฐานในการจําแนก ชนิ ด ลักษณะ สมบัติ มาตรฐาน การใช้งานวัสดุ
อุตสาหกรรม
2. เลือกใช้วสั ดุอุตสาหกรรมได้ตรงตามลักษณะงาน
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คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ ชนิ ด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การจัดเก็บ การเลือกวัสดุในงาน
อุตสาหกรรมประกอบด้วย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิ พลของธาตุที่มีต่อโลหะผสม วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
วัสดุหล่อเย็น วัสดุก่อสร้าง วัสดุสงั เคราะห์ วัสดุงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การกัดกร่ อนและการป้องกันหลักการ
ตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น

20100-1003

งานฝึ กฝี มือ

0-6-2

(Bench Works )

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ การบํารุ งรักษาเครื่ องมือและเครื่ องมือกลเบื้องต้น
2. ปฏิบตั ิงานโดยใช้เครื่ องมือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการทํางานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณี ต เรี ยบร้อย ละเอี ยด
รอบคอบ เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลามีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

เตรี ยมเครื่ องมือและเครื่ องมือกลเบื้องต้นตามคู่มือ
วัดและร่ างแบบชิ้นงานโลหะ
แปรรู ปและประกอบชิ้นงานโลหะด้วยเครื่ องมือกลทัว่ ไป
ลับคมตัดเครื่ องมือกลทัว่ ไป

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การใช้ การบํา รุ ง รั ก ษาเครื่ องมื อ และเครื่ องมื อ กลเบื้ อ งต้น งานวัด และตรวจสอบ
งานร่ างแบบ งานเลื่ อ ย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับ คมตัด งานทํา เกลี ย ว งานเครื่ อ งมื อ กลเบื้ อ งต้น
และการประกอบชิ้นงาน สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน

20100-1004

งานเชื่ อมและโลหะแผ่ นเบื้องต้ น

1-3-2

(Basic Welding and Sheet metal )

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1.
2.
3.
4.

รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการเชื่อมแก๊ส การเชื่อมไฟฟ้าและงานโลหะแผ่น
มีทกั ษะเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานเชื่อมแก๊ส เชื่อมไฟฟ้าและการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ในงานเชื่อม
มีทกั ษะเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานขึ้นรู ปโลหะแผ่น รู ปทรงเรขาคณิ ตและใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์โลหะแผ่น
มี เจตคติ แ ละกิ จนิ สั ย ที่ ดี ในการทํางานด้วยความละเอี ย ดรอบคอบ ปลอดภัย เป็ นระเบี ย บ สะอาด
ตรงต่อเวลามีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้ หลักการกระบวนการเชื่อมแก๊สและการเชื่อมไฟฟ้า
เชื่อมแล่นประสานและตัดแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส
เชื่อมอาร์กลวดหุม้ ฟลักซ์แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน
เขียบแบบแผ่นคลี่ลงแผ่นงานตามแบบ
ขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นตามแบบ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับหลักการเบื้ องต้นของกระบวนการเชื่ อมและโลหะแผ่น หลักความปลอดภัยใน
การปฏิ บ ัติ งาน การเลื อ กใช้วสั ดุ เครื่ อ งและอุ ป กรณ์ งานเชื่ อม ท่ าเชื่ อม รอยต่ อที่ ใช้ในงานเชื่ อมและการแล่ น
ประสาน การประกอบติ ด ตั้ง เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ง านเชื่ อ มแก๊ ส การแล่ น ประสาน (Brazing) และเชื่ อ มไฟฟ้ า
การเริ่ มต้นอาร์ ก การเชื่ อมเดิ นแนว ต่อมุม ต่อตัวที เครื่ องจักรและเครื่ องมือที่ ใช้ในงานโลหะแผ่น การเขี ยนแบบ
แผ่นคลี่ การถ่ายแบบ การเข้าขอบ การทําตะเข็บ การยํ้าหมุด การบัดกรี (Soldering) การขึ้นรู ปด้วยการพับ ดัด ม้วน
เคาะ และประกอบชิ้นงาน

20100-1005

งานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้ น

(Basic Electrical and Electronic Work )

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. รู ้ เข้ า ใจ และนํ า ไปใช้ ง านเกี่ ย วกั บ หลัก การทํ า งาน ระบบความปลอดภั ย ในงานไฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการใช้เครื่ องมือวัดทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การเตรี ยมอุปกรณ์ ประกอบ
ทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เลือกเครื่ องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3. มี เจตคติ แ ละกิ จนิ สั ย ที่ ดี ในการทํางานด้วยความละเอี ย ดรอบคอบ ปลอดภัย เป็ นระเบี ย บ สะอาด
ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงหลักการวัด ทดสอบ ประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและความปลอดภัย
ประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
ต่อวงจรและอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้น
ต่อวงจรและตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์ แหล่งกําเนิ ด
ไฟฟ้า กฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์
ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ R L C หม้อแปลงไฟฟ้า รี เลย์ ไมโครโฟน ลําโพง อุปกรณ์
สารกึ่ งตัวนํา การบัดกรี การใช้มลั ติ มิเตอร์ เครื่ องกําเนิ ดสัญญาณ ออสซิ ลโลสโคป การประกอบวงจรไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
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20100-1007

งานเครื่ องมือกลเบื้องต้ น

1-3-2

(Basic Machine Tools)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทํางาน การคํานวณที่ใช้ในงานเครื่ องมือกลพื้นฐาน
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการ ตัด เจาะ กลึง งานด้วยเครื่ องมือกลเบื้องต้น
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็ นระเบียบ สะอาด
ตรงต่อเวลามีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางาน การบํารุ งรักษา การปรับตั้ง การใช้งานเครื่ องมือกลพื้นฐานตามคู่มือ
คํานวณค่าความเร็ วรอบ ความเร็ วตัด อัตราการป้อนงานเครื่ องมือกลพื้นฐาน
ลับคมตัด งานกลึง และงานเจาะ ตามคู่มือ
ลับมีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอก งานลับดอกสว่าน งานกลึงปาดหน้า กลึงปอก ตามคู่มือ
เจาะรู และรี มเมอร์ ตามแบบสั่งงาน
กลึงขึ้นรู ปชิ้นงานโลหะตามแบบสัง่ งาน

คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาและปฏิ บัติ งานเกี่ ย วกับ หลักความปลอดภัย ในการปฏิ บัติ งานเครื่ องมื อกล ชนิ ด ส่ วนประกอบ
การทํางาน การใช้งานและการบํารุ งรักษาเครื่ องมือกลเบื้องต้น การคํานวณค่าความเร็ วรอบ ความเร็ วตัด อัตราการ
ป้อน ปฏิบตั ิงานกลึงปาดหน้า กลึงปอก เจาะรู และรี มเมอร์ งานลับคมตัดมีดกลึงปาดหน้ามีดกลึงปอก ดอกสว่าน
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หน้าว่าง
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คําอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
สาขาวิชาช่ างกลโรงงาน
กลุ่มสมรรถนะวิชาชี พเฉพาะ
20102-2001 เขียนแบบเครื่ องมือกล 1
20102-2002 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
20102-2003 ทฤษฎีเครื่ องมือกล
20102-2004 วัดละเอียด
20102-2005 คณิ ตศาสตร์ เครื่ องมือกล
20102-2006 กลศาสตร์ เครื่ องมือกล
20102-2007 กรรมวิธีการผลิต
20102-2008 ผลิตชิ้นส่ วนด้วยเครื่ องมือกล 1
20102-2009 โปรแกรมเอ็นซี พ้นื ฐาน
20102-2010 อบชุบโลหะ
20102-2011 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดสมรรถนะวิชาชีพ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
20102-2001

เขียนแบบเครื่ องมือกล 1

1-3-2

(Machine Tools Drawing 1)
วิชาบังคับก่ อน : 20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการอ่านแบบ เขียนแบบชิ้นส่ วนมาตรฐานเครื่ องมือกล และการแสดงภาพตัด ภาพช่วย
พิกดั ความเผื่อ พิกดั งานสวม สัญลักษณ์ผิวงาน
2. มีทกั ษะในการเขียนภาพประกอบ และแบบสัง่ งานชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความประณี ต รอบคอบ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการอ่านแบบและเขียนแบบ
2. อ่านแบบ เขียนแบบภาพประกอบและแบบสั่งงานชิ้นส่ วนเครื่ องมือกลตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการอ่านและเขียนแบบภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพประกอบ เขียนภาพฉาย มุมที่ 1
และมุมที่ 3 เขี ยนภาพตัดชนิ ดต่ าง ๆ ภาพขยายเฉพาะส่ วน (Detail) ภาพช่ วย (Auxiliary View) กําหนดขนาด (Dimension)
พิ กดั ความคลาดเคลื่ อน ระบบงานสวม ชิ้ นส่ วนมาตรฐาน สัญลักษณ์ คุณภาพผิวงาน สัญลักษณ์ GD&T เบื้ องต้น
เขียนตารางรายการแบบ (List of Part)

20102-2002

เขียนแบบด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

(Computer Aided Drafting)
วิชาบังคับก่ อน : 20102-2001 เขียนแบบเครื่ องมือกล 1

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบเครื่ องมือกล
2. มีทกั ษะในการเขียนภาพแยกชิ้นส่ วน และภาพประกอบชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล การกําหนดขนาด สัญลักษณ์
และจัดทําตารางรายการวัสดุโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม
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สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. เขียนแบบภาพแยกชิ้นส่ วน และภาพประกอบชิ้นส่ วนเครื่ องมือกลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยเขียนแบบ แบบภาพสองมิติ ภาพประกอบ เขี ยน
ภาพฉายมุ ม ที่ 1 และมุ ม ที่ 3 เขี ย นภาพตัด ชนิ ด ต่ า ง ๆ ภาพขยายเฉพาะส่ ว น (Detail) ภาพช่ ว ย (Auxiliary View)
กําหนดขนาด (Dimension) พิ กดั ความคลาดเคลื่ อน ระบบงานสวม ชิ้ นส่ วนมาตรฐาน สัญลักษณ์ คุณภาพผิวงาน
สัญลักษณ์ GD&T เบื้องต้นเขียนตารางรายการแบบ (List of Part) การสัง่ พิมพ์แบบ

20102-2003

ทฤษฎีเครื่ องมือกล

2-0-2

(Theory of Machine Tool)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. รู ้จกั ชนิด ประเภท และส่ วนประกอบของเครื่ องมือกล
2. เข้าใจหลักการทํางานของเครื่ องมือกล
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดี รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

สมรรถนะรายวิชา

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่ องมือกล กระบวนการและการบํารุ งรักษาของเครื่ องมือกลขนาดเล็ก
และเครื่ องมือกล

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับส่ วนประกอบและหลักการทํางาน เครื่ องมือขนาดเล็ก (Hand Tools) เครื่ องเลื่อย เครื่ องเจาะ
เครื่ องกลึง เครื่ องกัด เครื่ องเจีย การบํารุ งรักษาเครื่ องมือกล

20102-2004

วัดละเอียด

1-2-2

(Measurement)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1.
2.
3.
4.

เข้าใจหลักการทํางานของเครื่ องมือวัด และเครื่ องมือตรวจสอบ
มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานด้านเครื่ องมือวัด และเครื่ องมือตรวจสอบ
มีทกั ษะการบํารุ งรักษาเครื่ องมือวัด และเครื่ องมือตรวจสอบ
มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม
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สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ การบํารุ งรักษา เครื่ องมือวัด และเครื่ องมือตรวจสอบ
2. วัด ตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่ องมือวัด เครื่ องตรวจสอบตามหลักการ และกระบวนการ
3. บํารุ งรักษาเครื่ องมือวัด เครื่ องมือตรวจสอบตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับ ประวัติ ค วามเป็ นมาของเครื่ องมื อ วัด ระบบหน่ ว ยวัด มาตรฐานหน่ ว ยวัด
การแปลงหน่วยวัด การใช้เครื่ องมือวัด เครื่ องมือตรวจสอบชนิดต่าง ๆ บรรทัดเหล็ก ตลับเมตร ใบวัดมุม ฉากตาย ฉาก
ผสม เกจสอบรัศมี เกจวัดเกลียว Plug gage Ring gage Taper Plug gage Taper Ring gage Outside caliper Inside
caliper Snap gage Telescoping gage Filler gage Pin gage Block gage เวอร์ เ นี ย ร์ คาลิ ป เปอร์ เวอร์ เ นี ย ร์ ไ ฮเกจ
ไมโครมิเตอร์ นาฬิกาวัด จัดเก็บ บํารุ งรักษาเครื่ องมือวัด และเครื่ องมือตรวจสอบ

20102-2005

คณิตศาสตร์ เครื่ องมือกล

2-0-2

(Machine Tool Mathematics)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจในหลักวิชาคณิ ตศาสตร์เครื่ องมือกล
2. ประยุกต์ใช้กบั งานเครื่ องมือกลและคํานวณในงานเครื่ องมือกล
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดี รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

สมรรถนะรายวิชา

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและการคํานวณในงานเครื่ องมือกล

คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาเกี่ ยวกับการคํานวณหาเส้นรอบรู ป พื้ นที่ ปริ มาตร นํ้าหนักของวัสดุ ฟั งชั่นตรี โกณมิ ติ ค่ าพิ กดั ความเผื่อ
ความเร็ วตัด ความเร็ วรอบ ความเร็ วขอบ อัตราทด ระบบส่ งกําลังด้วยสายพานและเฟื อง อัตราเรี ยว ระบบเกลียว
คํานวณหาเวลาในการกลึง ไส เจาะ กัดและเจียระไน

20102-2006

กลศาสตร์ เครื่ องมือกล

2-0-2

(Machine Tool Mechanics)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้า ใจหลักกลศาสตร์ การได้เ ปรี ย บเชิ งกลทางกายภาพ แรง โมเมนต์ ความเร็ ว ความเร่ ง จุ ด ศู นย์ถ่ว ง
ความเสี ยดทาน
2. คํานวณและประยุกต์ใช้หลักกลศาสตร์เบื้องต้น
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดี รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
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สมรรถนะรายวิชา

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ การคํานวณและประยุกต์ใช้หลักกลศาสตร์เบื้องต้น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักกลศาสตร์ การได้เปรี ยบเชิงกลทางกายภาพ ของ คานดีด คานงัด พื้นเอียง ลิ่ม ล้อ เพลา รอก
แรง การรวมและแยกแรง โมเมนต์ ความเร็ ว ความเร่ ง จุ ด ศู น ย์ถ่ ว ง ความเสี ย ดทาน คํา นวณและประยุกต์ใ ช้
หลักกลศาสตร์เบื้องต้นเกี่ยวกับออกแบบชิ้นส่ วนในงานเครื่ องมือกล
20102-2007

กรรมวิธีการผลิต
(Manufacturing Process)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการ การผลิตชิ้นส่ วนในงานอุตสาหกรรม
2. เลือกกรรมวิธีการผลิตให้เหมาะสมกับการผลิตชิ้นส่ วนและผลิตภัณฑ์ในงานอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และส่ วนรวม

สมรรถนะรายวิชา

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ เลือกกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่ วนและผลิตภัณฑ์ในงานอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาเกี่ ยวกับหลักการของกรรมวิธีการขึ้ นรู ปชิ้ นส่ วนที่ เป็ นโลหะและอโลหะด้วยเครื่ องมือกล การขึ้ นรู ปร้อน
การขึ้นรู ปเย็น การขึ้นรู ปด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้าและทางเคมี
20102-2008

ผลิตชิ้นส่ วนด้ วยเครื่ องมือกล 1
(Machine Tool 1)
วิชาบังคับก่ อน : 20100-1007 งานเครื่ องมือกลเบื้องต้น

2-6-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการทํางาน การใช้งาน ความปลอดภัย และการบํารุ งรักษา เครื่ องเจาะ เครื่ องกลึง เครื่ องกัด
2. ผลิตชิ้นส่ วนด้วยเครื่ องเจาะ เครื่ องกลึง เครื่ องกัด
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ การผลิตชิ้นส่ วนโดยใช้เครื่ องมือกล
2. เจาะ คว้านรู เรี ยบ กลึง กัด ชิ้นส่ วนตามหลักการและกระบวนการ
3. ตรวจสอบบํารุ งรักษาเครื่ องมือกลหลังการปฏิบตั ิการ
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คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาและปฏิ บัติเ กี่ ย วกับเครื่ องมื อ กล อุ ปกรณ์ ประกอบ กลึ งตกร่ อง เจาะและคว้า นรู เ รี ยบด้วยรี มเมอร์
กลึ งเกลี ย วสามเหลี่ ย ม กลึ งเรี ย ว กลึ งเยื้ อ งศู นย์ กัด ผิ วราบ กัด บ่ า ฉาก กัด ร่ อง การใช้เ ครื่ องมื อวัด ละเอี ย ดและ
เครื่ องมือตรวจสอบ การบํารุ งรักษาเครื่ องมือกลและปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
20102-2009

โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน
(Basic NC Program)

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจระบบการทํางานของโปรแกรมเอ็นซี และโปรแกรมซี เอ็นซี ซิมมูเลชัน่
2. มีทกั ษะเขียนโปรแกรมเอ็นซี พ้ืนฐาน และฝึ กปฏิบตั ิ เครื่ องจักรกลซี เอ็นซี
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม ปฏิบตั ิงาน
ตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้โปรแกรมซี เอ็นซี และการซิ มมูเลชัน่
2. เขียนและแสดงซิ มมูเลชัน่ โปรแกรมเอ็นซี ตามหลักการ และกระบวนการเครื่ องจักรกลซี เอ็นซี

คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ ชนิ ด หลักการทํางาน และส่ วนประกอบของเครื่ องมื อกลซี เอ็นซี ระบบแนวแกน
ศูนย์งาน ศูนย์เครื่ อง โปรแกรมเอ็นซี พ้ื นฐาน ปฏิ บตั ิ งานโดยใช้โปรแกรมซี เอ็นซี ซิมมูเลชั่น ตรวจสอบและแก้ไข
โปรแกรมสําหรับงานกลึง งานกัด รวมทั้งการปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
20102-2010

อบชุบโลหะ
(Heat Treatment)

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการอบชุบ และสมบัติทางกลของเหล็ก ชนิดของเตาชุบ สารจุ่มชุบ
2. มีทกั ษะการอบชุบเหล็ก และทดสอบความแข็ง
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่ วนรวม และปฏิบตั ิงาน
ตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการอบชุบ และทดสอบความแข็งของเหล็ก
2. อบชุบ ทดสอบความแข็งของเหล็กตามหลักการ และกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับโครงสร้างโลหะ ตรวจสอบโครงสร้าง แผนภาพสมดุลเหล็กคาร์ บอน เลือกใช้วสั ดุ
ผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล ตรวจสอบสมบัติของวัสดุก่อนและหลังปรับปรุ ง ปรับปรุ งสมบัติชิ้นส่ วนด้วยกรรมวิธีชุบแข็ง
(Hardening) กรรมวิ ธี อ บคื น ตัว (Tempering) ทดสอบความแข็ ง บํา รุ ง รั ก ษาเครื่ องมื อ และอุ ป กรณ์ ปฏิ บ ัติ ง าน
ตามหลักความปลอดภัย
20102-2011

นิวเมติกส์ และไฮดรอลิกส์
(Pneumatics and Hydraulics)

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับอ่านและเขียนวงจร ต่อวงจรควบคุมการทํางานระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส์
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็ นระเบียบ สะอาด
ตรงต่อเวลามีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
2. สามารถอ่านและเขียนวงจรควบคุมการทํางานระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
3. สามารถต่อวงจรควบคุมการทํางานระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกับโครงสร้ า ง สัญ ลักษณ์ หลักการทํา งานเบื้ องต้น การใช้งานของอุ ปกรณ์ วงจร
การทํางานเบื้องต้นแบบต่างๆ การทดสอบอุปกรณ์ การอ่าน การเขียน และต่อวงจรการทํางานแบบต่างๆ วงจรควบคุม
ทิ ศทาง วงจรปรับความเร็ ว วงจรเรี ยงลําดับ และวงจรอื่นๆ เป็ นวงจรควบคุมด้วยมื อ (Manual) ของระบบนิ วเมติ กส์
และไฮดรอลิกส์
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หน้าว่าง
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สาขางานเครื่ องมือกล
20102-2101
20102-2102
20102-2103
20102-2104
20102-2105
20102-2106
20102-2107
20102-2108
20102-2109
20102-2110
20102-2111
20102-2112
20102-2113
20102-2201
20102-2301
สาขางานแม่ พมิ พ์ โลหะ
20102-2201
20102-2202
20102-2203
20102-2204
20102-2205
20102-2206
20102-2207
20102-2208
20102-2107
20102-2108
20102-2109
20102-2110
20102-2111

คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
สาขาวิชาช่ างกลโรงงาน
เขียนแบบเครื่ องมือกล
ผลิตชิ้นส่ วนด้วยเครื่ องมือกล2
ผลิตชิ้นส่ วนด้วยเครื่ องมือกล 3
ซ่อมบํารุ งเครื่ องมือกล
ลับคมเครื่ องมือตัด
ปรับ ประกอบชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล
หล่อโลหะ
ชุบเคลือบผิวโลหะ
ระบบส่ งกําลังเครื่ องมือกล
ผลิตชิ้นส่ วนด้วยเครื่ องมือกลซี เอ็นซี
อุปกรณ์นาํ คมตัดและอุปกรณ์จบั ยึด
เครื่ องกลไฟฟ้าและการควบคุม
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น
แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น
แม่พิมพ์พลาสติกเบื้องต้น

2-3-2
2-6-4
2-6-4
0-6-2
1-3-2
0-6-2
2-3-3
1-3-2
2-0–2
0-6-2
1-3-2
2-3-3
2-3-3
2-0-2
2-0-2

แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น
เขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ
ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์โลหะ
ผลิตแม่พิมพ์ตดั
ผลิตแม่พิมพ์ข้ ึนรู ป
ผลิตแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง
ปั๊มโลหะเบื้องต้น
การบํารุ งรักษาแม่พิมพ์โลหะ
หล่อโลหะ
ชุบเคลือบผิวโลหะ
ระบบส่ งกําลังเครื่ องมือกล
ผลิตชิ้นส่ วนด้วยเครื่ องมือกลซี เอ็นซี
อุปกรณ์นาํ คมตัดและอุปกรณ์จบั ยึด

2-0-2
1-3-2
2-6-4
2-6-4
2-6-4
2-6-4
1-3-2
1-3-2
2-3-3
1-3-2
2-0-2
0-6-2
1-3-2
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20102-2112
เครื่ องกลไฟฟ้าและการควบคุม
20102-2113
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น
สาขางานแม่ พมิ พ์ พลาสติก
20102-2301
แม่พิมพ์พลาสติกเบื้องต้น
20102-2302
ฉี ดพลาสติกเบื้องต้น
20102-2303
เขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติก
20102-2304
ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์พลาสติก
20102-2305
ผลิตแม่พิมพ์ฉีด
20102-2306
ผลิตแม่พิมพ์เป่ า
20102-2307
ผลิตแม่พิมพ์อดั
20102-2107
หล่อโลหะ
20102-2108
ชุบเคลือบผิวโลหะ
20102-2109
ระบบส่ งกําลังเครื่ องมือกล
20102-2110
ผลิตชิ้นส่ วนด้วยเครื่ องมือกลซี เอ็นซี
20102-2111
อุปกรณ์นาํ คมตัดและอุปกรณ์จบั ยึด
20102-2112
เครื่ องกลไฟฟ้าและการควบคุม
20102-2113
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น
สาขางานผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์
20102-2401
เขียนแบบชิ้นส่ วนยานยนต์
20102-2402
กรรมวิธีการผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์
20102-2403
ผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ 1
20102-2404
ผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ 2
20102-2405
สี ยานยนต์
20102-2406
ปรับ ประกอบชิ้นส่ วนยานยนต์
20102-2107
หล่อโลหะ
20102-2108
ชุบเคลือบผิวโลหะ
20102-2109
ระบบส่ งกําลังเครื่ องมือกล
20102-2110
ผลิตชิ้นส่ วนด้วยเครื่ องมือกลซี เอ็นซี
20102-2111
อุปกรณ์นาํ คมตัดและอุปกรณ์จบั ยึด
20102-2201
แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น
20102-2301
แม่พิมพ์พลาสติกเบื้องต้น
20102-2112
เครื่ องกลไฟฟ้าและการควบคุม
20102-2113
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น
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2-3-3
2-0-2
1-3-2
1-3-2
2-6-4
2-6-4
2-6-4
2-6-4
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1-3-2
2-0-2
0-6-2
1-3-2
2-3-3
2-3-3
1-3-2
2-0-2
2-6-4
2-6-4
2-0-2
0-6-2
2-3-3
1-3-2
2-0-2
0-6-2
1-3-2
2-0-2
2-0-2
2-3-3
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สาขางานเครื่ องมือกล
20102-2101

เขียนแบบเครื่ องมือกล 2

(Machine Tools Drawing 2)
วิชาบังคับก่ อน 20102-2001 เขียนแบบเครื่ องมือกล 1

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการอ่านแบบ เขียนแบบ และแบบสัง่ งาน
2. มีทกั ษะการเขียนแบบภาพประกอบ และภาพแยกชิ้น
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความประณี ตรอบคอบ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการอ่านแบบและเขียนแบบ
2. อ่านแบบและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้น ภาพถอดประกอบ และแบบสัง่ งานตามหลักการ
เขียนแบบ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการอ่านแบบ เขี ยนแบบเครื่ องมือกล อ่านแบบ สเก็ตซ์ภาพชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล
เขียนแบบภาพแยกชิ้น ภาพประกอบ (Assembly) ภาพถอดประกอบ (Explode) เขียนตารางรายการชิ้นส่ วน (List
of Part) สัญลักษณ์งานเชื่อม สัญลักษณ์ GD&T

20102-2102

ผลิตชิ้นส่ วนด้ วยเครื่ องมือกล 2

(Machine Tools 2)
วิชาบังคับก่ อน 20102-2008 ผลิตชิ้นส่ วนด้วยเครื่ องมือกล 1

2-6-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการใช้เครื่ องมือกลผลิตชิ้นส่ วน
2. มีทกั ษะผลิตชิ้นส่ วนด้วยเครื่ องกลึง เครื่ องกัด และเครื่ องเจียระไน
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่ วนรวม และปฏิบตั ิงาน
ตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิการติดตั้งอุปกรณ์ ประกอบ ขึ้นรู ปชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล และวัด ตรวจสอบ
2. บํารุ งรักษาเครื่ องมือกล อุปกรณ์ประกอบเครื่ องมือกล และเครื่ องมือวัดตามคู่มือการใช้งาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ เครื่ องมื อกล อุ ปกรณ์ ประกอบ กลึ งคว้านรู กลึ งเกลี ยวสี่ เหลี่ ยมนอกและใน
เกลียวสี่ เหลี่ยมคางหมูนอกและใน พิมพ์ลาย กัดขึ้นรู ปชิ้นส่ วน ใช้หวั แบ่งในการปฏิบตั ิงาน กัดเฟื องตรง กัดร่ อง
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เจียระไนราบ เจียระไนทรงกระบอก ใช้เครื่ องมื อวัด ตรวจสอบและบํารุ งรักษาเครื่ องมือกล ปฏิบตั ิงาน
ตามหลักความปลอดภัย
20102-2103

ผลิตชิ้นส่ วนด้ วยเครื่ องมือกล 3

(Machine Tools 3)
วิชาบังคับก่ อน 20102-2102 ผลิตชิ้นส่ วนด้วยเครื่ องมือกล 2

2-6-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจการผลิตชิ้นส่ วนด้วยเครื่ องกลึง เครื่ องกัด เครื่ องเจียระไน และอุปกรณ์พิเศษ
2. มีทกั ษะผลิตชิ้นส่ วนด้วยเครื่ องกลึง เครื่ องกัด เครื่ องเจียระไน และอุปกรณ์พิเศษ
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่ วนรวม และปฏิบตั ิงาน
ตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. กลึงขึ้นรู ปชิ้นส่ วนเครื่ องมือกลตามหลักการและกระบวนการ
2. กัดขึ้นรู ปชิ้นส่ วนเครื่ องมือกลตามหลักการและกระบวนการ
3. เจียระไนขึ้นรู ปชิ้นส่ วนเครื่ องมือกลตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานเครื่ องมือกล อุปกรณ์ประกอบ ขึ้ นรู ปชิ้ นส่ วนด้วยการกลึงเกลียวหลายปาก
กลึงโค้ง กลึงด้วยชุดอุปกรณ์พิเศษ กัดขึ้นรู ป กัดเฟื องเฉี ยง เฟื องดอกจอก กัดร่ องหางเหยี่ยว กัดร่ องตัวที กัดด้วย
ชุ ดอุ ป กรณ์ พิ เศษ เจี ย ระไนรู เจี ยระไนเรี ยวใช้เครื่ องมื อวัด ตรวจสอบและบํารุ งรั กษาเครื่ องมื อกล ปฏิ บัติ งาน
ตามหลักความปลอดภัย

20102-2104

ซ่ อมบํารุ งเครื่ องมือกล

0-6-2

(Machine Tools Maintenance)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจการซ่อมบํารุ งรักษา การถอดประกอบเครื่ องมือกล
2. มีทกั ษะการซ่อมบํารุ งเครื่ องมือกล การถอดประกอบเครื่ องมือกล
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่ วนรวม และปฏิบตั ิงาน
ตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. ซ่อมบํารุ งเครื่ องมือกลตามหลักการ และกระบวนการ
2. ผลิตชิ้นส่ วนทดแทนตามหลักการ และกระบวนการ
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ปฏิ บ ั ติ เกี่ ย วกั บ การซ่ อ มบํ า รุ งเครื่ องมื อ กล การบํา รุ งรั ก ษาเชิ ง ป้ อ งกั น (Preventive Maintenance)
การบํารุ งรั กษาหลังเกิ ดเหตุ ขดั ข้อง (Breakdown Maintenance) ในงานเครื่ องมื อกล ศึ กษาคู่ มือ ถอดประกอบชิ้ นส่ วน
ปรั บ ตั้ง ติ ด ตั้ง หล่ อลื่ น จัดเตรี ยมอะไหล่ จัด ทําชิ้ น ส่ วนทดแทนอย่างง่ าย บํารุ งรั กษาระบบนิ ว แมติ กส์ แ ละ
ไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ตรวจสอบและทดสอบการทํางาน บันทึกประวัติการบํารุ งรักษา ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

20102-2105

ลับคมเครื่ องมือตัด

1-3-2

(Cutting Tool Grinding)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการใช้เครื่ องมือตัด มุมของคมตัด การลับคมตัดเดี่ยว การลับคมตัดหลายคมตัด
2. มีทกั ษะการลับคมตัดเดี่ยว การลับคมตัดหลายคมตัด
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่ วนรวม และปฏิบตั ิงาน
ตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการลับคมเครื่ องมือตัด
2. ลับคมเครื่ องมือตัดตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับชนิ ด และวัสดุ เครื่ องมื อตัด เครื่ องมื อตัดคมตัดเดี่ ยว หลายคมตัด มุมคมตัด
การลับ คมตัดดอกสว่าน ดอกกัด มี ด กัด มี ด กลึ ง วัด และตรวจสอบเครื่ องมื อตัด การบํารุ งรั กษาเครื่ องมื อกล
ปฏิบตั ิตามกฎความปลอดภัย
20102-2106

ปรับ ประกอบชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล
(Machine Tools Fitting)

0-6-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการ มาตรฐาน วิธีการในงานขูดปรับ การใช้เครื่ องมือและการตรวจสอบ
2. ปฏิบตั ิงานปรับผิวงานด้วยวิธีการขูดปรับ งานประกอบ
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่ วนรวม และ
ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. ปรับ ชิ้นส่ วนเครื่ องมือกลตามหลักการและกระบวนการ
2. ประกอบชิ้นส่ วนเครื่ องมือกลตามหลักการและกระบวนการ
3. ตรวจสอบและทดสอบตามหลักการและกระบวนการ
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ปฏิบตั ิเกี่ยวกับชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล แบบงาน ใช้เครื่ องมือกลและอุปกรณ์ ปรับ ประกอบชิ้นส่ วนเครื่ องมือ
กล ปรับผิวแนวราบ ผิวโค้ง ด้วยตะไบ เหล็กขูด หิ นเจียระไน หิ นขัด กระดาษทราย ประกอบชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล
ตามแบบ ตรวจสอบและทดสอบ บํารุ งรักษาเครื่ องมือกล ปฏิบตั ิงานด้วยความละเอียดรอบคอบตามหลักความปลอดภัย

20102-2107

หล่ อโลหะ

2-3-3

(Metal Foundry)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการและวิธีหล่อโลหะ
2. ใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ในการทําแบบหล่อ การเทนํ้าโลหะและการตกแต่งชิ้นงานหล่อ
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ การหล่อโลหะและการตกแต่งชิ้นงาน
2. หล่อชิ้นงานตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการ กรรมวิธีการหล่อโลหะเบื้องต้น การแก้ไขข้อบกพร่ อง ประเภทของงาน
หล่อ ชนิ ดของเตาหลอม ชนิ ดของกระสวน สมบัติ และส่ วนผสมของทรายหล่อ สารเคมีที่ใช้ในงานหล่อ เครื่ องมือ
อุปกรณ์ในการทําแบบหล่อ การบํารุ งรักษาเครื่ องมือ และความปลอดภัยในการหล่อโลหะ ปฏิ บตั ิงานทํากระสวน
อย่างง่ าย ทําไส้แ บบ การใช้เครื่ องมื ออุ ปกรณ์ ทาํ แบบหล่ อ การหลอม การเทนํ้าโลหะ การตกแต่ งชิ้ นงานหล่ อ
ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
20102-2108

ชุบเคลือบผิวโลหะ
(Metal Plating)

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการ วิธีการเคลือบผิวโลหะทางเคมี-ไฟฟ้า และพลาสติก
2. ปฏิบตั ิชุบเคลือบผิวโลหะทางเคมี-ไฟฟ้า และพลาสติก แก้ไขข้อบกพร่ องที่เกิดจากการชุบเคลือบผิว
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการชุบเคลือบผิวโลหะ
2. ชุบเคลือบผิวโลหะตามหลักการและกระบวนการ
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ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ หลัก การ วิ ธี ก ารชุ บ เคลื อ บผิ ว โลหะด้ว ยกรรมวิ ธี ท างเคมี -ไฟฟ้ า และ
พลาสติก การเตรี ยมพื้นผิวชิ้นงาน การแก้ไขข้อบกพร่ องที่เกิดจากการชุบเคลือบผิว ปฏิบตั ิงานชุบเคลือบผิวโลหะ
ด้วยวิธีทางเคมี-ไฟฟ้า และพลาสติก

20102-2109

ระบบส่ งกําลังเครื่ องมือกล

2-0-2

(Machine Tool Power Transmission)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการของระบบส่ งกําลังเครื่ องมือกล
2. คํานวณการส่ งกําลังเครื่ องมือกล
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และส่ วนรวม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ การคํานวณการส่ งกําลังเครื่ องมือกล
2. ประยุกต์การส่ งกําลังในงานเครื่ องมือกล

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบส่ งกําลัง วิธีการส่ งกําลังของเครื่ องมือกลแบบต่างๆ เครื่ องเจาะ
เครื่ องกลึง เครื่ องไส เครื่ องเจียระไน เครื่ องกัด คํานวณการส่ งกําลัง

20102-2110

ผลิตชิ้นส่ วนด้ วยเครื่ องมือกลซีเอ็นซี

(CNC Machine Tool)
วิชาบังคับก่ อน : 20102-2009 โปรแกรมเอ็นซี พ้ืนฐาน

0-6-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการ โครงสร้างและส่ วนประกอบของเครื่ องมือกลซี เอ็นซี
2. เขียนโปรแกรมเอ็นซี และปฏิบตั ิงานกับเครื่ องมือกลซี เอ็นซี
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่ วนรวม และ ปฏิบตั ิงาน
ตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. เขียนโปรแกรมเอ็นซี ตามหลักการและกระบวนการ
2. ผลิตชิ้นส่ วนด้วยเครื่ องมือกลซี เอ็นซี ตามหลักการและกระบวนการ
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ปฏิบตั ิเกี่ยวกับเครื่ องกลึงและเครื่ องกัดซี เอ็นซี ประกอบด้วยการกําหนดขั้นตอนการทํางาน การเขียน การป้ อน
การทดสอบและแก้ไขโปรแกรมเอ็นซี การเตรี ยมวัสดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์ การขึ้นรู ปชิ้นส่ วน การใช้เครื่ องมือวัด
เพื่อตรวจสอบขนาดตามแบบสัง่ งาน การบํารุ งรักษาเครื่ องมือกลซี เอ็นซี และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

20102-2111

อุปกรณ์ นําคมตัดและอุปกรณ์ จับยึด

1-3-2

(Jig and Fixture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. มีความเข้าใจหลักการทํางานอุปกรณ์นาํ คมตัด (Jig) และอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงาน (Fixture)
2. ผลิตอุปกรณ์นาํ คมตัด (Jig) และอุปกรณ์จบั ยึดชิ้นงาน (Fixture)
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่ วนรวม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานของอุปกรณ์นาํ คมตัด (Jig) และอุปกรณ์จบั ยึด (Fixture)
2. ผลิตอุปกรณ์นาํ คมตัดตามหลักการ และกระบวนการ
3. ผลิตอุปกรณ์จบั ยึดตามหลักการ และกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาและปฏิ บัติ เกี่ ย วกับ อุ ป กรณ์ นําคมตัด และอุ ป กรณ์ จับ ยึ ด (Jig and Fixture) หลัก การทํางานตาม
ลักษณะงาน โครงสร้างอุ ปกรณ์ นําคมตัด และอุปกรณ์ จบั ยึด เลื อกใช้วสั ดุ และชิ้ นส่ วนมาตรฐาน ผลิ ต ชิ้ นส่ วน
อุ ป กรณ์ นําคมตัด และอุ ป กรณ์ จับ ยึ ด ตามแบบ ประกอบและตรวจสอบ บํารุ งรั ก ษาเครื่ อ งมื อกล ปฏิ บัติ งาน
ตามหลักความปลอดภัย

20102-2112

เครื่ องกลไฟฟ้ าและการควบคุม

2-3–3

(Electrical Machines and Controls)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจโครงสร้าง หลักการทํางานของเครื่ องกลไฟฟ้า และอุปกรณ์ควบคุม
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์ ต่อ ทดสอบ และการบํารุ งรักษาเครื่ องกลไฟฟ้า
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการควบคุมเครื่ องกลไฟฟ้า
2. เลือกใช้อุปกรณ์ ต่อ ทดสอบวงจรควบคุม และวงจรกําลัง ในการควบคุมเครื่ องกลไฟฟ้า
3. บํารุ งรักษาอุปกรณ์ควบคุมและเครื่ องกลไฟฟ้า
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับชนิ ด โครงสร้าง หลักการทํางาน เครื่ องกลไฟฟ้ า การอ่านแบบ การเลือกใช้
อุปกรณ์ และเครื่ องมือตามมาตรฐาน การวาง Layout ติดตั้ง รื้ ออุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้ ากําลังและควบคุม สําหรับ
การควบคุมเครื่ องกลไฟฟ้า ด้วยแมกเนติกส์คอนแทคเตอร์ การทดสอบและการบํารุ งรักษาเครื่ องกลไฟฟ้า

20102-2113

โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ เบื้องต้ น

2-3–3

(Basic Programmable Controllers)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการทํางานและการใช้งานโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมควบคุม ติดตั้ง ทดสอบ ใช้งานควบคุมอุปกรณ์ภายนอก
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานและการใช้งานโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
2. เขียนและทดสอบการทํางานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรเลอร์
3. ต่อวงจรควบคุมอุปกรณ์ภายนอกร่ วมกับโปรแกรมเมเบิลคอนโทรเลอร์

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับโครงสร้าง การทํางาน การติดตั้ง ทดสอบ การเขียนโปรแกรม การเชื่ อมต่อกับ
อุปกรณ์ภายนอกของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ และการบํารุ งรักษา
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20102-51XX

ปฏิบัติงานเครื่ องมือกล ...

*-*-*

(Machine Tools Practice ...)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิงานในการประกอบอาชีพผลิตและหรื อบริ การทางด้านเครื่ องมือกล
2. สามารถประยุกต์ใช้ค วามรู ้ และทักษะในการปฏิ บตั ิ งานผลิ ตและหรื อบริ การทางด้านเครื่ องมื อกล
ในสถานประกอบการตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชี พและมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีวินยั
ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่ อสัตย์ อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ หลักการปฏิ บ ตั ิ ตนและปฏิ บ ตั ิ งานผลิ ต และหรื อบริ การทางด้า นเครื่ องมื อกล
ในสถานประกอบการ
2. เตรี ยมความพร้อมส่ วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานผลิตและหรื อบริ การตามข้อกําหนด
3. ปฏิบตั ิงานผลิตและหรื อบริ การทางด้านเครื่ องมือกลที่ได้รับมอบหมายตามหลักการและกระบวนการ
4. บันทึกรายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานผลิตและหรื อบริ การตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับงานผลิตและหรื อบริ การทางด้านเครื่ องมือกลระดับฝี มือในสถานประกอบการ
การเตรี ยมความพร้อมส่ วนบุคคล การปฏิ บตั ิ ตนในงานอาชี พ การรับคําสั่ง การวางแผนการทํางาน การจัดเตรี ยม
เครื่ องมื อ และวัส ดุ อุปกรณ์ ในการปฏิ บตั ิ งาน การดําเนิ นงานและแก้ไขปั ญ หาการทํางาน การบันทึ กและสรุ ป
รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
(ให้ส ถานศึ กษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเ คราะห์ลกั ษณะงาน สมรรถนะที่ ต อ้ งการและเวลาที่ ใช้
ฝึ กเพื่ อ วางแผนและกํา หนดขอบเขตการฝึ กอาชี พ รวมทั้งแนวทางการวัด และประเมิ น ผล ให้ ส อดคล้อ งกับ
สมรรถนะวิชาชีพสาขางาน)
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สาขางานแม่ พมิ พ์โลหะ
20102-2201

แม่ พมิ พ์ โลหะเบื้องต้ น

2-0-2

(Basic Die)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการทํางานของแม่พิมพ์โลหะ
2. อธิ บายหลักการทํางานของแม่พิมพ์โลหะ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดี รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

สมรรถนะรายวิชา

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทํางานของแม่พิมพ์โลหะ

คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาเกี่ ยวกับแม่พิมพ์โลหะ ชนิ ดของแม่พิมพ์โลหะ ชิ้ นส่ วนมาตรฐานของแม่พิมพ์โลหะ ชนิ ดและ
รู ปร่ างของวัสดุชิ้นงาน หลักการขึ้นรู ปโลหะ ชนิ ดและหลักการทํางานของเครื่ องปั๊ ม (Press Machine) และอุปกรณ์ช่วย
ในงานแม่พิมพ์โลหะ

20102-2202

เขียนแบบแม่ พมิ พ์ โลหะ

(Die Drawing)
วิชาบังคับก่ อน : 20102-2001 เขียนแบบเครื่ องมือกล 1

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1.
2.
3.
4.

เข้าใจหลักการอ่านแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ
เข้าใจหลักการการเขียนภาพแยกชิ้น ภาพประกอบ และชิ้นส่ วนมาตรฐาน
มีทกั ษะการเขียนภาพแยกชิ้น ภาพประกอบ และชิ้นส่ วนมาตรฐาน
มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่ วนรวม และปฏิบตั ิงาน
ตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการอ่านแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ
2. อ่านแบบและเขียนแบบ ภาพแยกชิ้น และภาพประกอบตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับแบบแม่พิมพ์โลหะ ชิ้ นส่ วนและชิ้ นส่ วนมาตรฐานแม่พิมพ์ อ่านแบบ สเก็ตซ์
ภาพชิ้นส่ วนแม่พิมพ์โลหะ เขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ ภาพแยกชิ้น ภาพประกอบ (Assembly) ภาพถอดประกอบ
(Explode) ภาพชิ้นส่ วนมาตรฐาน (Standard Part) เขียนตารางรายการแบบ (List of Part) สัญลักษณ์ GD&T
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20102-2203

ผลิตชิ้นส่ วนแม่ พมิ พ์ โลหะ

(Die Parts Making)
วิชาบังคับก่ อน : 20102-2008 ผลิตชิ้นส่ วนด้วยเครื่ องมือกล 1

2-6-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์โลหะตามมาตรฐาน การใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ และการวัด ตรวจสอบ
2. มีทกั ษะการผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์โลหะ วัดและตรวจสอบ ชิ้นส่ วนแม่พิมพ์โลหะ ประกอบ ชุดดาย
(Die Set)
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่ วนรวม และปฏิบตั ิงาน
ตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์โลหะตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นแม่ พิ ม พ์โ ลหะ การใช้เครื่ องมื อ วัด ละเอี ย ดและเครื่ อ งมื อตรวจสอบ
การบํารุ งรักษาเครื่ องมือกลและปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

20102-2204

ผลิตแม่ พมิ พ์ ตัด

(Die Parts Making)
วิชาบังคับก่ อน : 20102-2203 ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์โลหะ

2-6-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ตดั
2. มีทกั ษะการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์การผลิตแม่พิมพ์ตดั อบชุบ ประกอบชุดแม่พิมพ์ตดั ตรวจสอบ
ติดตั้ง และทดลองแม่พิมพ์ตดั
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่ วนรวม และ
ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ตดั ตามหลักการและกระบวนการ
2. อบชุบชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ตดั ตามหลักการและกระบวนการ
3. ประกอบแม่พิมพ์ตดั ตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับแม่พิมพ์ตดั เจาะ การใช้เครื่ องมือกลและอุปกรณ์ การเลือกวัสดุชิ้นงานและวัสดุ
แม่พิมพ์ การผลิตชิ้ นส่ วนแม่พิมพ์ตดั เจาะ การปรับปรุ งสมบัติของวัสดุดว้ ยกระบวนการทางความร้อน การปรับ
ประกอบชิ้ นส่ วนแม่พิมพ์ตดั เจาะ การติ ดตั้งแม่พิมพ์เพื่ อการทดลอง การใช้เครื่ องมื อวัดละเอี ยดและเครื่ องมื อ
ตรวจสอบการบํารุ งรักษาเครื่ องมือกลและปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

20102-2205

ผลิตแม่ พมิ พ์ ขนึ้ รู ป
(Forming Die Making)
วิชาบังคับก่ อน : 20102-2203 ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์โลหะ

2-6-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการของแม่พิมพ์ข้ ึนรู ป การผลิตชิ้นส่ วนและประกอบ
2. มีทกั ษะการเลือกใช้วสั ดุ เครื่ องมือกลและอุปกรณ์
3. มีทกั ษะการอบชุบ ประกอบแม่พิมพ์ ตรวจสอบ ติดตั้ง และทดลอง
4. มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่ วนรวม และ ปฏิบตั ิงาน
ตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ข้ ึนรู ปตามหลักการและกระบวนการ
2. อบชุบชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ข้ ึนรู ปตามหลักการและกระบวนการ
3. ประกอบแม่พิมพ์ข้ ึนรู ปตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับแม่พิมพ์ข้ ึ นรู ปการใช้เครื่ องมือกลและอุปกรณ์ การเลือกวัสดุชิ้นงานและวัสดุ
แม่พิมพ์ การผลิ ตชิ้ นส่ วนแม่พิมพ์ข้ ึ นรู ป การปรับปรุ งสมบัติของวัสดุ ดว้ ยกระบวนการทางความร้อน การปรั บ
ประกอบชิ้ นส่ วนแม่ พิ มพ์ข้ ึ นรู ป การติ ดตั้งแม่ พิ มพ์เพื่ อการทดลอง การใช้เครื่ องมื อวัด ละเอี ยดและเครื่ องมื อ
ตรวจสอบการบํารุ งรักษาเครื่ องมือกลและปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
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20102-2206

ผลิตแม่ พมิ พ์ แบบต่ อเนื่อง
(Progressive Die Making)
วิชาบังคับก่ อน : 20102-2204 ผลิตแม่พิมพ์ตดั

2-6-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1.
2.
3.
4.

เข้าใจหลักการของแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง (Progressive Die)
มีทกั ษะการเลือกใช้วสั ดุ เครื่ องมือและอุปกรณ์ ผลิตแม่พิมพ์แบบต่อเนื่ อง (Progressive Die)
มีทกั ษะการอบชุบ ประกอบแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง (Progressive Die) ตรวจสอบ ติดตั้ง และทดลอง
มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่ วนรวม และปฏิบตั ิงาน
ตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตแม่พิมพ์แบบต่อเนื่ อง
2. ผลิตแม่พิมพ์แบบต่อเนื่องตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เกี่ ย วกับ แม่ พิ ม พ์แ บบต่ อ เนื่ อ ง (Progressive Die) การใช้เครื่ อ งมื อ กลและอุ ป กรณ์
การเลื อ กวัส ดุ ชิ้ น งานและวัส ดุ แ ม่ พิ ม พ์ การผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นแม่ พิ ม พ์แ บบต่ อ เนื่ อ ง การปรั บ ปรุ งสมบัติ ข องวัส ดุ
ด้วยกระบวนการทางความร้อน การปรับประกอบชิ้นส่ วนแม่พิมพ์แบบต่อเนื่ อง การติดตั้งแม่พิมพ์เพื่อการทดลอง
การใช้เครื่ องมือวัดละเอียดและเครื่ องมือตรวจสอบ การบํารุ งรักษาเครื่ องมือกลและปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
20102-2207

ปั๊มโลหะเบื้องต้ น
(Basic Pressing)
วิชาบังคับก่ อน : 20102-2201 แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1.
2.
3.
4.

เข้าใจชนิดและหลักการทํางานของเครื่ องปั๊มโลหะ(Press Machine)
มีทกั ษะการเลือกใช้วสั ดุชิ้นงาน เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กบั เครื่ องปั๊มโลหะ
มีทกั ษะการติดตั้งแม่พิมพ์ ทดลองปั๊ มขึ้นรู ปโลหะ และตรวจสอบชิ้นงาน
มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่ วนรวม และ ปฏิบตั ิงาน
ตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปั๊มโลหะ
2. เลือกวัสดุและเครื่ องปั๊ มตามหลักการและกระบวนการ
3. ติดตั้งแม่พิมพ์ ทดสอบปั้ มขึ้นรู ปโลหะ และตรวจสอบชิ้นงาน
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คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาและปฏิ บัติ เกี่ ย วกับ เครื่ อ งปั๊ ม โลหะ (Press Machine) การเลื อกใช้เครื่ องปั๊ ม โลหะให้เหมาะสม
กับชิ้ นงานและแม่พิมพ์ การติ ดตั้งแม่พิมพ์กบั เครื่ องปั๊ มโลหะ อุปกรณ์ประกอบการป้ อนวัสดุชิ้นงาน ปฏิ บตั ิ การ
ปั๊มขึ้นรู ปโลหะด้วยเครื่ องปั๊มโลหะ ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
20102-2208

การบํารุ งรักษาแม่ พมิ พ์ โลหะ
(Die Maintenance)

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการบํารุ งรักษาแม่พิมพ์โลหะ
2. มีทกั ษะการบํารุ งรักษาเชิงป้องกัน เชิงปรับปรุ งแก้ไขแม่พิมพ์โลหะ
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่ วนรวม และ ปฏิบตั ิงาน
ตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการซ่อมบํารุ งแม่พิมพ์โลหะ
2. ซ่อมบํารุ งแม่พิมพ์โลหะตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการบํารุ งรั กษาแม่ พิ มพ์โลหะ ประกอบด้วยการบํารุ งรั กษาเชิ งป้ องกัน
(Preventive Maintenance) การบํารุ งรั กษาหลังเกิ ด เหตุ ข ัด ข้อ ง (Breakdown Maintenance) แบบแม่ พิ ม พ์โ ลหะ
ชิ้นส่ วนมาตรฐาน ตรวจสอบตามแบบฟอร์มการตรวจสอบแม่พิมพ์ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น การถอดประกอบและ
การปรับแต่งชิ้นส่ วน การเคลื่อนย้าย จัดเก็บแม่พิมพ์ เก็บตัวอย่างชิ้นงานและรายงาน บันทึกประวัติการบํารุ งรักษา
การตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ รวมทั้งการปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
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20102-52XX

ปฏิบัติงานแม่ พมิ พ์ โลหะ ...

*-*-*

(Tools and Dies Practice ...)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิงานในการประกอบอาชีพผลิตและหรื อบริ การทางด้านแม่พิมพ์โลหะ
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะในการปฏิ บตั ิ งานผลิตและหรื อบริ การทางด้านแม่พิมพ์โลหะ
ในสถานประกอบการตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชี พและมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีวินยั
ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่ อสัตย์ อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการปฏิ บตั ิตนและปฏิ บตั ิงานผลิตและหรื อบริ การทางด้านแม่พิมพ์โลหะใน
สถานประกอบการ
2. เตรี ยมความพร้อมส่ วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานผลิตและหรื อบริ การตามข้อกําหนด
3. ปฏิบตั ิงานผลิตและหรื อบริ การทางด้านแม่พิมพ์โลหะที่ได้รับมอบหมายตามหลักการและกระบวนการ
4. บันทึกรายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานผลิตและหรื อบริ การตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานผลิตและหรื อบริ การทางด้านแม่พิมพ์โลหะระดับฝี มือในสถานประกอบการ
การเตรี ยมความพร้อมส่ วนบุคคล การปฏิ บตั ิ ตนในงานอาชี พ การรับคําสั่ง การวางแผนการทํางาน การจัดเตรี ยม
เครื่ องมื อ และวัส ดุ อุป กรณ์ ในการปฏิ บตั ิ งาน การดําเนิ นงานและแก้ไขปั ญ หาการทํางาน การบันทึ กและสรุ ป
รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
(ให้สถานศึ กษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์ลกั ษณะงาน สมรรถนะที่ ตอ้ งการและเวลาที่ ใช้ฝึก
เพื่อวางแผนและกําหนดขอบเขตการฝึ กอาชี พ รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินผล ให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
วิชาชีพสาขางาน)
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สาขาแม่ พมิ พ์พลาสติก
20102-2301

แม่ พมิ พ์ พลาสติกเบื้องต้ น

2-0-2

(Basic Mold)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1.
2.
3.
4.

เข้าใจชนิดและสมบัติของพลาสติก
เข้าใจประเภท วัสดุ และชิ้นส่ วนแม่พิมพ์
เข้าใจชนิดของเครื่ องจักรที่ใช้ในการขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์พลาสติก
มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดี รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

สมรรถนะรายวิชา

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการแม่พิมพ์พลาสติก

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับชนิ ดพลาสติกและสมบัติทางกล ทางความร้อน ข้อมูลในการขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์ ประเภทของแม่พิมพ์
หลัก การทํา งานของแม่ พิ ม พ์ฉี ด (Injection Mold) แม่ พิ ม พ์ เป่ า (Blow Mold) แม่ พิ ม พ์อ ัด (Compression Mold)
แม่ พิ ม พ์ ข้ ึ นรู ป ด้ว ยสู ญ ญากาศ (Vacuum Mold) แม่ พิ ม พ์ อ ัด รี ด (Extrusion Mold) ชิ้ น ส่ ว นมาตรฐานสํ า หรั บ
งานแม่พิมพ์พลาสติ ก วัสดุแม่พิมพ์ เครื่ องฉี ดพลาสติก เครื่ องเป่ าพลาสติ ก เครื่ องอัดพลาสติ กและอุปกรณ์ช่วย
ในงานแม่พิมพ์พลาสติก
20102-2302

ฉีดพลาสติกเบื้องต้ น
(Basic Plastic Injection)

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1.
2.
3.
4.

รู ้ชนิดและประเภทของเครื่ องฉี ดพลาสติก
เข้าใจหลักการทํางานของเครื่ องฉี ดพลาสติก
ปฏิบตั ิงานฉี ดพลาสติก
มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่ วนรวม และปฏิบตั ิงาน
ตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการฉี ดพลาสติก
2. ฉี ดพลาสติกตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับชนิ ด ประเภท หลักการทํางานของเครื่ องฉี ดพลาสติ ก เตรี ยมพลาสติ ก แม่พิ มพ์
เครื่ อ งฉี ด ติ ด ตั้งแม่ พิ ม พ์ ปรั บ ระยะการปิ ด-เปิ ด ปรั บ ตั้งพารามิ เตอร์ ทํา การฉี ด และตรวจสอบความสมบู ร ณ์
ของผลิตภัณฑ์ ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

20102-2303

เขียนแบบแม่ พมิ พ์ พลาสติก

(Mold Drawing)
วิชาบังคับก่ อน : 20102-2001 เขียนแบบเครื่ องมือกล 1

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1.
2.
3.
4.

เข้าใจหลักการอ่านแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติก
อ่านแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติก
ใช้สญ
ั ลักษณ์ GD&T ในงานเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติก
มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติก
2. อ่านแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติกตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับแบบแม่พิมพ์พลาสติก ชิ้นส่ วนและชิ้นส่ วนมาตรฐานแม่พิมพ์ อ่านแบบ สเก็ตซ์
ภาพชิ้ นส่ วนแม่พิมพ์พลาสติ ก เขี ยนแบบแม่พิมพ์พลาสติ ก ภาพแยกชิ้ น ภาพประกอบ (Assembly) ภาพถอด
ประกอบ (Explode) ภาพชิ้ นส่ วนมาตรฐาน (Standard Part) เขี ยนตารางรายการแบบ (List of Part) สัญลักษณ์
GD&T

20102-2304

ผลิตชิ้นส่ วนแม่ พมิ พ์ พลาสติก

(Mold Parts Making)
วิชาบังคับก่ อน : 20102-2008 ผลิตชิ้นส่ วนด้วยเครื่ องมือกล 1

2-6-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1.
2.
3.
4.

รู ้จกั ชิ้นส่ วนแม่พิมพ์พลาสติก
เข้าใจหลักการทํางานชิ้นส่ วนแม่พิมพ์พลาสติก
มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือกลผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์พลาสติก
มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่ วนรวม และปฏิบตั ิงาน
ตามหลักความปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา

1. ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์พลาสติกตามหลักการและกระบวนการ
2. ประกอบแม่พิมพ์พลาสติกตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ ชิ้ น ส่ ว นแม่ พิ ม พ์พ ลาสติ ก ใช้เครื่ อ งมื อ กลผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นแม่ พิ ม พ์พ ลาสติ ก
ประกอบเป็ นชุดแม่พิมพ์ (Mold Based) ใช้เครื่ องมือวัด ตรวจสอบและบํารุ งรักษาเครื่ องมือกล ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

20102-2305

ผลิตแม่ พมิ พ์ ฉีด

(Injection Mold Making)
วิชาบังคับก่ อน : 20102-2304 ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์พลาสติก

2-6-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1.
2.
3.
4.

เข้าใจหลักการทํางานของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
มีทกั ษะการปรับ ประกอบแม่พิมพ์พลาสติกและทดลองฉี ด
มีกิจนิสยั ในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่ วนรวม และ ปฏิบตั ิงาน
ตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกตามหลักการและกระบวนการ
2. ประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับงานผลิตชิ้ นส่ วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติ กแบบสองแผ่น (Two Plate) ผลิตชิ้ นส่ วน
แม่พิมพ์ตวั เมีย (Cavity) แม่พิมพ์ตวั ผู ้ (Core) ระบบหล่อเย็น (Cooling) ทางวิ่งและทางเข้า (Runner and Gate) ระบบ
ปลดชิ้ นงาน (Ejector) ขัดผิ ว (Polishing) ปรั บ ประกอบ ติ ด ตั้งและทดลองฉี ด ใช้เครื่ องมื อวัด ตรวจสอบและ
บํารุ งรักษาเครื่ องมือกล ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
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20102-2306

ผลิตแม่ พมิ พ์ เป่ า

(Blow Mold Making)
วิชาบังคับก่ อน : 20102-2304 ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์พลาสติก

2-6-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1.
2.
3.
4.

เข้าใจหลักการทํางานของแม่พิมพ์เป่ า
ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์เป่ า
มีทกั ษะการปรับ ประกอบแม่พิมพ์เป่ าและทดลองเป่ า
มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่ วนรวม และ ปฏิบตั ิงาน
ตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์เป่ าพลาสติกตามหลักการและกระบวนการ
2. ประกอบแม่พิมพ์เป่ าพลาสติกตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาและปฏิ บัติเกี่ ยวกับงานผลิ ต ชิ้ นส่ วนแม่พิ มพ์เป่ า ผลิ ต ส่ วนคอ (Neck) ส่ วนลําตัว (Body) ส่ วนล่าง
(Bottom) ส่ วนรับหัวเป่ า (Buffer) ระบบหล่อเย็น (Cooling) ขัดผิว (Polishing) ปรับ ประกอบ ติดตั้งและทดลองเป่ า
ใช้เครื่ องมือวัด ตรวจสอบและบํารุ งรักษาเครื่ องมือกล ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

20102-2307

ผลิตแม่ พมิ พ์ อดั

2-6-4

(Compression Mold Making)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1.
2.
3.
4.

เข้าใจหลักการทํางานของแม่พิมพ์อดั
ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์อดั
มีทกั ษะปรับ ประกอบแม่พิมพ์อดั และทดลองอัด
มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่ วนรวม และ ปฏิบตั ิงาน
ตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์อดั พลาสติกตามหลักการและกระบวนการ
2. ประกอบแม่พิมพ์อดั พลาสติกตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับงานผลิ ตแม่พิมพ์อดั ผลิตชิ้ นส่ วนแม่พิมพ์ตวั เมีย (Cavity) แม่พิมพ์ตวั ผู ้ (Core)
ระบบหล่ อ เย็น (Cooling) ระบบปลดชิ้ น งาน (Ejector) ขัด ผิ ว (Polishing) ปรั บ ประกอบ ติ ด ตั้งและทดลองอัด
ใช้เครื่ องมือวัด ตรวจสอบและบํารุ งรักษาเครื่ องมือกล ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

20102-53XX

ปฏิบัติงานแม่ พมิ พ์ พลาสติก ...

*-*-*

(Plastic Molds Practice ...)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการปฏิ บตั ิ ตนและปฏิ บตั ิ งานในการประกอบอาชี พผลิตและหรื อบริ การทางด้านแม่พิมพ์
พลาสติก
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะในการปฏิบตั ิงานผลิตและหรื อบริ การทางด้านแม่พิมพ์พลาสติก
ในสถานประกอบการตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชี พและมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีวินยั
ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่ อสัตย์ อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิ งานผลิตและหรื อบริ การทางด้านแม่พิมพ์พลาสติ ก
ในสถานประกอบการ
2. เตรี ยมความพร้อมส่ วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานผลิตและหรื อบริ การตามข้อกําหนด
3. ปฏิ บ ั ติ ง านผลิ ต และหรื อบริ การทางด้า นแม่ พิ ม พ์ พ ลาสติ ก ได้รั บ มอบหมายตามหลัก การและ
กระบวนการ
4. บันทึกรายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานผลิตและหรื อบริ การตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ งานผลิ ต และหรื อ บริ ก ารทางด้า นแม่ พิ ม พ์ พ ลาสติ ก ระดับ ฝี มื อ ในสถานประกอบการ การเตรี ยมความพร้อมส่ วนบุคคล การปฏิ บตั ิ ตนในงานอาชี พ การรับคําสั่ง การวางแผนการทํางาน
การจัดเตรี ยมเครื่ องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน การดําเนิ นงานและแก้ไขปั ญหาการทํางาน การบันทึ ก
และสรุ ปรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
(ให้สถานศึ กษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์ลกั ษณะงาน สมรรถนะที่ ตอ้ งการและเวลาที่ ใช้ฝึก
เพื่อวางแผนและกําหนดขอบเขตการฝึ กอาชี พ รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินผล ให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
วิชาชีพสาขางาน)
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สาขาผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์
20102-2401

เขียนแบบชิ้นส่ วนยานยนต์

1-3-2

(Auto Parts Drawing)
วิชาบังคับก่ อน : 20102-2001 เขียนแบบเครื่ องมือกล 1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการอ่านแบบ เขียนแบบชิ้นส่ วนยานยนต์
2. มีทกั ษะในการเขียนภาพแยกชิ้น ภาพประกอบชิ้นส่ วนยานยนต์
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่ วนรวม และ ปฏิบตั ิงาน
ตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการอ่านแบบและเขียนแบบ
2. อ่านแบบและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้น และแบบสั่งงานตามหลักการเขียนแบบ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการอ่านแบบและเขียนแบบชิ้นส่ วนยานยนต์ สเก็ตซ์ภาพ เขียนแบบภาพประกอบ
ภาพแยกชิ้น ภาพตัดชิ้นส่ วนยานยนต์ การกําหนดคุณภาพผิว พิกดั ความเผื่อ สัญลักษณ์งานเชื่ อม สัญลักษณ์ GD&T
การเขียนภาพช่วย และเขียนตารางรายการชิ้นส่ วน (List of Part) มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน

20102-2402

กรรมวิธีการผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์

2-0-2

(Manufacturing Process for Auto Parts)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการของกระบวนการผลิตยานยนต์
2. เลือกกระบวนการผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ให้เหมาะสมกับงาน
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่ วนรวม

สมรรถนะรายวิชา

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการของกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์

คําอธิบายรายวิชา
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ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของกระบวนการผลิตยานยนต์ กระบวนการผลิตชิ้ นส่ วนยานยนต์ดว้ ยการขึ้ นรู ป
ร้อน การขึ้ นรู ปเย็น กรรมวิธีทางไฟฟ้ า การปรับปรุ งสมบัติของวัสดุ การเลือกกรรมวิธีการผลิ ตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม

20102-2403

ผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ 1

2-6-4

(Auto Parts Making 1)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการใช้เครื่ องมือกลผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์
2. ผลิตชิ้นส่ วนด้วยเครื่ องกลึง เครื่ องกัด และเครื่ องเจียระไน
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่ วนรวม และ
ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

1. กลึงชิ้นส่ วนยานยนต์ตามหลักการและกระบวนการ
2. กัดชิ้นส่ วนยานยนต์ตามหลักการและกระบวนการ
3. เจียระไนชิ้นส่ วนยานยนต์ตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาและปฏิ บ ัติเกี่ ยวกับเครื่ องมื อกล อุปกรณ์ ประกอบ (Attachment) กลึ งคว้านรู กลึ งเกลี ยวสี่ เหลี่ ยม
นอกและใน กลึงเกลียวสี่ เหลี่ยมคางหมูนอกและใน พิมพ์ลาย กัดขึ้นรู ปชิ้นส่ วน ใช้หวั แบ่งช่วยในการปฏิบตั ิ งาน
กัดเฟื องตรง กัดร่ อง เจียระไนราบ เจียระไนทรงกระบอก ใช้เครื่ องมือวัด ตรวจสอบ และบํารุ งรักษาเครื่ องมือกล
ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

20102-2404

ผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ 2

(Auto Parts Making2)
วิชาบังคับก่ อน : 20102-2403 ผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ 1

2-6-4

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้

1. เข้าใจการผลิตชิ้นส่ วนด้วยเครื่ องกลึง เครื่ องกัด เครื่ องเจียระไน อุปกรณ์พิเศษ
2. ผลิตชิ้นส่ วนด้วยเครื่ องกลึง เครื่ องกัด เครื่ องเจียระไน อุปกรณ์พิเศษ
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่ วนรวม และปฏิบตั ิงาน
ตามหลักความปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา

1. กลึงชิ้นส่ วนยานยนต์ตามหลักการและกระบวนการ
2. กัดชิ้นส่ วนยานยนต์ตามหลักการและกระบวนการ
3. เจียระไนชิ้นส่ วนยานยนต์ตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษ าและป ฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บ งาน เครื่ องมื อกล อุ ป กรณ์ ป ระกอบ (Attachment) ขึ้ น รู ป ชิ้ น ส่ วน
ด้วยการกลึงเกลียวหลายปาก กลึงโค้ง กลึงด้วยชุดอุปกรณ์ พิเศษ กัดขึ้นรู ป กัดเฟื องเฉี ยง เฟื องดอกจอก กัดร่ องหางเหยี่ยว
กัดร่ องตัวที กัดด้วยชุ ดอุปกรณ์พิเศษ เจียระไนรู เจียระไนเรี ยว ใช้เครื่ องมือวัดตรวจสอบและบํารุ งรักษาเครื่ องมือกล
ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
20102-2405

สี ยานยนต์
(Auto Color)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1.
2.
3.
4.

เข้าใจหลักการจําแนกงานสี อุตสาหกรรม และการใช้สีอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ
เข้าใจในการเลือกใช้อปุ กรณ์ เตรี ยมผิวงานสําหรับงานสี ประเภทต่างๆ
เข้าใจกรรมวิธีการทําสี ยานยนต์
มีกิจนิสยั ในการทํางาน ใช้ชุดอุปกรณ์ความปลอดภัยส่ วนบุคคลตามกฎความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

สมรรถนะรายวิชา

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการงานสี ในอุตสาหกรรม และการเลือกใช้สีอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับงานพ่นสี ชนิ ด สมบัติ การใช้สีประเภทต่างๆ ในงานอุตสาหกรรมยานยนต์ หลักการเตรี ยม
ผิวงาน อุปกรณ์งานสี หลักการพ่นสี วิธีการเตรี ยมงานและแก้ไขข้อบกพร่ องในงานสี การบํารุ งรักษาเครื่ องมือ
20102-2406

ปรับ ประกอบชิ้นส่ วนยานยนต์
(Machine Tools Fitting)

0-6-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. มีความเข้าใจหลักการ มาตรฐาน วิธีการในงานขูดปรับ การใช้เครื่ องมือและการตรวจสอบ
2. ปฏิบตั ิงานปรับผิวงานด้วยวิธีการขูดปรับ งานประกอบ
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่ วนรวม และปฏิบตั ิงาน
ตามหลักความปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา

1. ปรับ ชิ้นส่ วนยานยนต์ตามหลักการและกระบวนการ
2. ประกอบชิ้นส่ วนยานยนต์ตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบตั ิเกี่ยวกับชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล แบบงาน ใช้เครื่ องมือกลและอุปกรณ์ ปรับ ประกอบชิ้นส่ วนเครื่ องมือ
กล ปรับผิวแนวราบ ผิวโค้ง ด้วยตะไบ เหล็กขูด หิ นเจียระไน หิ นขัด กระดาษทราย ประกอบชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล
ตามแบบ ตรวจสอบและทดสอบ บํารุ งรักษาเครื่ องมือกล ปฏิบตั ิงานด้วยความละเอียดรอบคอบตามหลักความปลอดภัย

20102-54XX

ปฏิบัติงานผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ ...

(Automotive Parts Production Practice ...)

*-*-*

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการปฏิ บัติ ต นและปฏิ บัติ งานในการประกอบอาชี พ ผลิ ต และหรื อบริ การทางด้านผลิ ต
ชิ้นส่ วนยานยนต์
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะในการปฏิบตั ิงานผลิตและหรื อบริ การทางด้านผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์
ในสถานประกอบการตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชี พและมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีวินยั
ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่ อสัตย์ อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิงานผลิตและหรื อบริ การทางด้านผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์
ในสถานประกอบการ
2. เตรี ยมความพร้อมส่ วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานผลิตและหรื อบริ การตามข้อกําหนด
3. ปฏิ บตั ิ งานผลิ ตและหรื อ บริ การทางด้านผลิ ตชิ้ นส่ วนยานยนต์ที่ ได้รับมอบหมายตามหลักการและ
กระบวนการ
4. บันทึกรายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานผลิตและหรื อบริ การตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาและปฏิ บัติเกี่ ยวกับงานผลิ ตและหรื อบริ การทางด้านผลิ ต ชิ้ นส่ วนยานยนต์ระดับฝี มื อในสถานประกอบการ การเตรี ยมความพร้อมส่ วนบุคคล การปฏิ บตั ิ ตนในงานอาชี พ การรับคําสั่ง การวางแผนการทํางาน
การจัดเตรี ยมเครื่ องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน การดําเนิ นงานและแก้ไขปั ญหาการทํางาน การบันทึ ก
และสรุ ปรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
(ให้สถานศึ กษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์ลกั ษณะงาน สมรรถนะที่ ตอ้ งการและเวลาที่ ใช้ฝึก
เพื่อวางแผนและกําหนดขอบเขตการฝึ กอาชี พ รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินผล ให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
วิชาชีพสาขางาน)
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(หน้ าว่ าง)
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คําอธิบายรายวิชา

หมวดสมรรถนะวิชาชีพ ฝึ กประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ
20102-8001
20102-8002
20102-8003

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2
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20102-8001

ฝึ กงาน

*-*-4

(Work Practice)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จนเกิด
ความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับฝี มือ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิ บตั ิงานอาชี พ และมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกําหนด
พัฒนาการทํางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ
บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชี พในระดับฝี มือ โดยผ่านความเห็นชอบ
ร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
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20102-8002

ฝึ กงาน 1

*-*-2

(Work Practice 1)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จนเกิด
ความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับฝี มือ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชี พ และมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกําหนด
พัฒนาการทํางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ
บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชี พในระดับฝี มือ โดยผ่านความเห็นชอบ
ร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
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20102-8003

ฝึ กงาน 2

*-*-2

(Work Practice 2)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จนเกิด
ความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับฝี มือ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิ บตั ิงานอาชี พ และมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกําหนด
พัฒนาการทํางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ
บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชี พในระดับฝี มือ โดยผ่านความเห็นชอบ
ร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
(ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิงานใหม่หรื องานที่ต่อเนื่ องจากรายวิชา 20102-8002 ในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการแห่งเดิม หรื อแห่งใหม่)
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คําอธิบายรายวิชา

หมวดสมรรถนะวิชาชีพ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
20102-8501
20102-8502
20102-8503

โครงงาน
โครงงาน 1
โครงงาน 2
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20102-8501

โครงงาน

*-*-4

(Project)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางาน
2. สามารถประมวลความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชี พตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยในการทํา งานด้วยความรั บผิดชอบ มี วินัย คุ ณธรรม จริ ยธรรม ความคิ ดริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้ เ กี่ ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผน จัดทําโครงงาน ดําเนิ นงาน แก้ไขปั ญหา
ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน
2. เขียนโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คําอธิบายรายวิชา

ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การจัด ทํา โครงงาน การวางแผน การดํา เนิ น งาน การแก้ไ ขปั ญ หา
การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบตั ิจดั ทําโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานที่ใช้
ความรู ้และทักษะในระดับฝี มือ สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พที่ศึกษา ดําเนิ นการเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะ
ของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด
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20102-8502

โครงงาน 1

*-*-2

(Project 1)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางาน
2. สามารถประมวลความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิ ดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้ เ กี่ ยวกับ หลักการและกระบวนการวางแผน จัดทําโครงงาน ดําเนิ นงาน แก้ไขปั ญหา
ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน
2. เขียนโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คําอธิบายรายวิชา

ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การจัด ทํา โครงงาน การวางแผน การดํา เนิ น งาน การแก้ไ ขปั ญ หา
การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบตั ิจดั ทําโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานที่ใช้
ความรู ้และทักษะในระดับฝี มือ สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พที่ศึกษา ดําเนิ นการเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะ
ของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด
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20102-8503

โครงงาน 2

*-*-2

(Project 2)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางาน
2. สามารถประมวลความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชี พตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยในการทํา งานด้วยความรั บผิดชอบ มี วินัย คุ ณธรรม จริ ยธรรม ความคิ ดริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู ้ เ กี่ ยวกับหลักการและกระบวนการวางแผน จัดทําโครงงาน ดําเนิ นงาน แก้ไขปั ญหา
ประเมินผล จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน
2. เขียนโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงงานตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การวางแผนจัดทําหรื อพัฒนางานโครงงาน การดําเนิ นงาน การแก้ไขปั ญหา
การประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบตั ิจดั ทําโครงงานสร้างและหรื อพัฒนางานที่ใช้
ความรู ้และทักษะในระดับฝี มือ สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พที่ศึกษา ดําเนิ นการเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะ
ของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด
(ผู เ้ รี ย นสามารถจัด ทํา โครงงานสร้ า งและหรื อ พัฒ นางานที่ ต่ อ เนื่ อ งจากรายวิ ช า 20102-8502 หรื อ
เป็ นโครงงานใหม่)
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คําอธิบายรายวิชา

กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
20000-2001
20000-2002
20000-2003
20000-2004
20000-2005
20000-2006
20000-2007

กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
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0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
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20000-20..

กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ ...

0-2-0

(Rover Scout Activity …)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ
2. สามารถปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับ คําปฏิญาณและกฏของลูกเสื อวิสามัญ มีทกั ษะทางลูกเสื อและ
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมของลูกเสื อวิสามัญ
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยในการทํางานด้วยความรั บผิดชอบต่ อตนเอง ผูอ้ ื่ นและสังคม มี วินัย คุ ณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ปฏิบตั ิตนตามระเบียบวินยั คําปฏิญาณ กฏและระเบียบข้อบังคับของลูกเสื อวิสามัญ
วางแผนและปฏิบตั ิกิจกรรมทักษะทางลูกเสื อ
บําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ
ใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบตั ิกิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมของลูกเสื อวิสามัญ ขบวนการและพิธีการต่าง ๆ ของลูกเสื อวิสามัญ การปฏิบตั ิตน
ตามคําปฏิญาณ กฏ ระเบียบวินยั ของลูกเสื อวิสามัญ กิจกรรมทักษะทางลูกเสื อ การใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมและทําประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น
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20000-20…

กิจกรรมองค์ การวิชาชี พ …

(Vocational Organization Activity …)

0-2-0

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการเสริ มสร้างทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชี พ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ประเมินผล และปรับปรุ งการทํางานในการร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยในการทํา งานด้วยความรั บผิดชอบ มี วินัย คุ ณธรรม จริ ยธรรม ความคิ ดริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและปฏิบตั ิกิจกรรมองค์การวิชาชี พตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการทํากิจกรรมองค์การวิชาชีพ

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชี พ กิจกรรมเสริ มสร้างทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชี พ
กิ จกรรมพัฒนาคุณภาพชี วิต กิ จกรรมพัฒนาองค์กร ชุ มชนและสังคม การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ
ผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยในกิ จ กรรมเกี่ ย วกับชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริ ย ์แ ละกิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น โดยการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ประเมินผล และปรับปรุ งการทํางาน
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กิจกรรมส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

(Moral and Ethical Promotion Activity)

0-2-0

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจความสําคัญและหลักในการประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตนเป็ นคนดี มี คุณธรรม จริ ยธรรม ธรรมาภิ บาล
ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2. สามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสิ นใจ ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรม อันดีงามของ
สังคม มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรมทําความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและท้องถิ่น
3. มีจิตสํานึ กและกิ จนิ สัยที่ ดีในการปฏิ บตั ิ กิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ เสี ยสละ มีวินยั ซื่ อสัตย์สุจริ ต
และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

สมรรถนะรายวิชา

1. วิเคราะห์และตัดสิ นใจปฏิบตั ิในสิ่ งที่ควรปฏิบตั ิ และไม่ปฏิบตั ิในสิ่ งที่ไม่ควรปฏิบตั ิ
2. ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
3. ปฏิ บตั ิ กิจกรรมเพื่อปลูกจิ ตสํานึ กความเป็ นคนดี กิ จกรรมทําความดี ตามรอยพระยุคลบาท กิ จกรรม
ตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงและกิ จกรรมเพื่ อประโยชน์ต่ อตนเอง ชุ มชน ท้องถิ่ น และ
ประเทศชาติ
4. ปฏิบตั ิกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใช้กระบวนการกลุ่ม

คําอธิบายรายวิชา

ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ กิ จกรรมส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิ บาลตามค่ านิ ยมหลักของคนไทย 12
ประการ กิ จ กรรมปลู ก จิ ต สํา นึ ก ความเป็ นคนดี กิ จ กรรมทํา ความดี ต ามรอยพระยุ ค ลบาท กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์
ศิ ลปวัฒนธรรม กิ จกรรมตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และกิ จกรรมอื่ น ๆ ที่ เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยการลงมือปฏิบตั ิ บันทึกและประเมินผล
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