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หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะด้าน การสื่ อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา และ
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริ หารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
ของงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพช่างเทคนิคการผลิต ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
และความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนก ารทํางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้าน อุตสาหกรรมการ
ผลิตเครื่ องมือกล แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์พลาสติก และชิ้นส่ วนยานยนต์
4. เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ แก้ปัญหา และนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่ องมือกล แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์พลาสติก และชิ้นส่ วนยานยนต์
5. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานในกลุ่มงานด้านอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่ องมือกล แม่พิมพ์โลหะ
แม่พิมพ์พลาสติก และชิ้นส่ วนยานยนต์
6. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานด้านช่างเทคนิคการผลิต ในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ
รวมทั้งการใช้ความรู ้และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นได้
7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีระเบียบวินยั
เป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา ระดับ คุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ได้แก่
1.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีเช่
พ น ความเสี ยสละซื่อสัตย์สุจริ ต กตัญ�ูกตเวที
อดกลั้น ละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน มีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม เป็ นต้น
1.2 ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัย เช่น ความ มีวนิ ยั ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี
มีมนุษยสัมพันธ์ เชื่อมัน่ ในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ปฏิบตั ิงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
1.3 ด้านทักษะทางปั ญญา เช่น ความรู ้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่ รู ้ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็ นต้น
2. ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป ได้แก่
2.1 สื่ อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวติ ประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2.2 แก้ไขปั ญหาและพัฒนางานอาชีโดยใช้
พ หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานอาชีพและการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
2.4 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนางานอาชีพ
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชี พ ได้แก่
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
การบริ หารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย
3.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3.3 อ่านแบบ เขียนแบบ และวิเคราะห์แบบงาน
3.4 เลือกใช้วสั ดุอุตสาหกรรมตามคุณลักษณะงาน
3.5 ปรับ แปรรู ปและขึ้นรู ปงานด้วยเครื่ องมือกล
3.6 เขียนโปรแกรมเอ็นซี
3.7 ตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่ องมือวัดที่มีความละเอียดสู ง
3.8 ปรับปรุ ง ทดสอบสมบัติโลหะ
3.9 ตรวจสอบ และวางแผนการซ่อมบํารุ งเครื่ องมือกล
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สาขางานเครื่องมือกล
3.10 อ่านแบบ เขียนแบบและวิเคราะห์แบบงานเครื่ องมือกล
3.11 ผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล ด้วยเครื่ องมือกล และเครื่ องมือกลซีเอ็นซี
3.12 ตรวจสอบ ถอด และประกอบชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล
สาขางานแม่ พมิ พ์ โลหะ
3.10 อ่านแบบ เขียนแบบและวิเคราะห์แบบงานแม่พิมพ์โลหะ
3.11 ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์โลหะด้วยเครื่ องมือกล และเครื่ องมือกลซีเอ็นซี
3.12 ตรวจสอบ ถอดและประกอบชิ้นส่ วนแม่พิมพ์โลหะ
3.13 ทดลองแม่พิมพ์โลหะ
สาขางานแม่ พมิ พ์ พลาสติก
3.10 อ่านแบบ เขียนแบบและวิเคราะห์แบบงานแม่พิมพ์พลาสติก
3.11 ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์พลาสติกด้วยเครื่ องมือกล และเครื่ องมือกลซีเอ็นซี
3.12 ตรวจสอบ ถอดและประกอบชิ้นส่ วนแม่พิมพ์พลาสติก
3.13 ทดลองแม่พิมพ์พลาสติก
สาขางานผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์
3.10 อ่านแบบ เขียนแบบและวิเคราะห์แบบงานชิ้นส่ วนยานยนต์
3.11 ผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ ด้วยเครื่ องมือกล และเครื่ องมือกลซีเอ็นซี
3.12 ตรวจสอบ ถอดและประกอบชิ้นส่ วนแม่พิมพ์
3.13 ใช้แม่พิมพ์ผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

ผู้สาํ เร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน� สูงพุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆรวมไม่น้อยกว่า83หน่วยกิต และเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี�
1. หมวดวิชาทักษะชี วติ
ไม่ น้อยกว่า 21 หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร
(ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชี พ
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

ไม่ น้อยกว่า 56 หน่ วยกิต
(15 หน่วยกิต)
(21 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
(4 หน่วยกิต)
(4 หน่วยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่า

6 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่า 83 หน่ วยกิต
โครงสร้างนี้สาํ หรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ในประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเครื่ องมือกลและซ่อมบํารุ ง หรื อเทียบเท่า
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สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนีย บัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรื อสาขาวิชาอื่น
หรื อมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรื อเทียบเท่า ที่ไม่มีพ้ืนฐานวิชาชีพ จะต้องเรี ยนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพ ต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3100-0001
งานเทคนิคพื้นฐาน
0-6-2
3100-0002
เขียนแบบเทคนิค
1-3-2
3100-0003
งานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
1-3-2
3100-0004
วัสดุช่าง
2-0-2
3100-0005
งานวัดละเอียด
1-2-2
3100-0006
งานชิ้นส่ วนเครื่ องกลทัว่ ไป
1-3-2
3100-0007
งานเชื่อมและโลหะแผ่น
1-3-2
3100-0008
งานคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
1-2-2
3100-0009
งานเครื่ องมือกลเบื้องต้น
1-3-2

1. หมวดวิชาทักษะชีวติ

ไม่ น้อยกว่ า 21 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนในลักษณะเป็ นรายวิชา หรื อลักษณะบูรณาการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวิชา เพื่อพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการปรับตัวและดําเนินชีวติ ในสังคมสมัยใหม่ เห็นคุณค่าของตนและการพัฒนา
ตน
มีความใฝ่ รู ้ แสวงหาและพัฒนาความรู ้ใหม่ มีความสามารถในการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์
การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทกั ษะในการสื่ อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น มีคุณธรรม จริ ยธรรม มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในสัดส่ วน
ที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวติ รวมไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร (ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1101
ภาษาไทยเพื่อสื่ อสารในงานอาชีพ
3000-1102
การเขียนเชิงวิชาชีพ
3000-1103
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน
3000-1104
การพูดเพื่อสื่ อสารงานอาชีพ
3000-1105
การเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน
3000*1101 ถึง 3000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทย
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุ รกิจและสังคม
3000-1202
กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3000-1203
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบตั ิงาน
3000-1204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
3000-1205
การเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์
3000-1206
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3000-1207
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3000-1208
ภาษาอังกฤษธุ รกิจในงานอาชีพ
3000-1209
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม
3000-1221
ภาษาอังกฤษเพื่อกิจการการบิน
3000*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ ปัญหา (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1301
วิทยาศาสตร์ เพื่องานไฟฟ้ าและการสื่ อสาร
3000-1302
วิทยาศาสตร์ เพื่องานเครื่ องกลและการผลิต
3000-1303
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยียาง
3000-1304
วิทยาศาสตร์ เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน
3000-1312
การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
3000-1313
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อชีวติ
3000-1314
วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวติ
3000-1315
ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3000-1316
วิทยาศาสตร์ เพื่องานเทคนิคพลังงาน
3000-1317
การวิจยั เบื้องต้น
3000*1301 ถึง 3000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
3-0-3
*-*-*
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1.2.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1401
คณิ ตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
3000-1402
คณิ ตศาสตร์ อุตสาหกรรม
3000-1404
คณิ ตศาสตร์ และสถิติเพื่องานอาชีพ
3000-1406
แคลคูลสั พื้นฐาน
3000-1407
คณิ ตศาสตร์ อุตสาหกรรมพลังงาน
3000-1408
สถิติและการวางแผนการทดลอง
3000-1409
การคิดและการตัดสิ นใจ
3000*1401 ถึง 3000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.3 กลุ่มทักษะทางสั งคมและการดํารงชีวติ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3.1 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1501
ชีวติ กับสังคมไทย
3000-1502
เศรษฐกิจพอเพียง
3000-1503
มนุษยสัมพันธ์กบั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3000-1504
ภูมิฐานถิ่นไทย
3000-1505
การเมืองการปกครองของไทย
3000-1506
ปั จจัยมนุษย์และกฎหมายการเดินอากาศ
3000*1501 ถึง 3000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.3.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3000-1601
3000-1602
3000-1603
3000-1604
3000-1605

ชื่ อวิชา
การพัฒนาทักษะชีวติ เพื่อสุ ขภาพและสังคม
การบริ หารจัดการสุ ขภาพเพื่อภาวะผูน้ าํ
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
เทคนิคการพัฒนาสุ ขภาพในการทํางาน
สุ ขภาพชุมชน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-0-2
2-0-2
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รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1606
การคิดอย่างเป็ นระบบ
3000-1607
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้
3000-1608
พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
3000-1609
ลีลาศเพื่อการสมาคม
3000-1610
คุณภาพชีวติ เพื่อการทํางาน
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

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

ไม่ น้อยกว่ า 56 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชี พพืน้ ฐาน (15 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3001-1001
3001-2001
3100-0101
3100-0105
3100-0116

ชื่ อวิชา
การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
กลศาสตร์ วศิ วกรรม
ความแข็งแรงของวัสดุ
การออกแบบเครื่ องจักรกล

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชี พเฉพาะ (21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3102-2001
3102-2002
3102-2003
3102-2004
3102-2005
3102-2006
3102-2007

ชื่ อวิชา
เทคนิคการผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล 1
เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมซี เอ็นซี
เทคนิคการผลิตด้วยเครื่ องมือกลซี เอ็นซี
ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
มาตรวิทยาอุตสาหกรรม
นิวเมติกส์และไฮดรอลิกอุตสาหกรรม

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

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

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

9
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชี พเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่งให้ครบตามที่กาํ หนดในกรณี ที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยน
ได้สาขางานนั้น หรื อเลือกเรี ยนจากสาขางานอื่น ๆ รวมกันจนครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
2.3.1 สาขางานเครื่องมือกล
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3102-2101
เทคนิคเขียนแบบเครื่ องมือกล
3102-2102
เทคนิคการผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล 2
3102-2103
เทคนิคการผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล 3
3102-2104
เทคนิคการผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล 4
3102-2105
เครื่ องมือตัดในงานอุตสาหกรรม
3102-2106
เทคนิคการผลิตเครื่ องมือตัด
3102-2107
ระบบการผลิตอัตโนมัติ
3102-2108
เทคนิคการปรับฟิ ตเครื่ องมือกล
3102*2101 ถึง 3102*2199 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3102-5101
งานเครื่ องมือกล 1
3102-5102
งานเครื่ องมือกล 2
3102-5103
งานเครื่ องมือกล 3
3102-5104
งานเครื่ องมือกล 4
3102-51XX งานเครื่ องมือกล ...

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

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

2.3.2 สาขางานแม่ พมิ พ์ โลหะ
รหัสวิชา
3102-2201
3102-2202
3102-2203
3102-2204
3102-2205
3102-2206

ชื่ อวิชา
เทคนิคเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ
กรรมวิธีการผลิตแม่พิมพ์โลหะ
เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ตดั และเจาะโลหะ
เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พบั และขึ้นรู ปโลหะ
เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง
เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ผสมและดึงขึ้นรู ปโลหะ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
1-4-3
3-0-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
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รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3102-2207
ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ
3102-2208
เทคนิคการซ่อมและบํารุ งรักษาแม่พิมพ์โลหะ
3102*2201 ถึง 3102*2299 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3102-5201
งานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ 1
3102-5202
งานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ 2
3102-5203
งานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ 3
3102-5204
งานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ 4
3102-52XX งานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ ...

ท-ป-น
3-0-3
1-6-3
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

2.3.3 สาขางานแม่ พมิ พ์ พลาสติก
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3102-2301
เทคนิคเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติก
3102-2302
ออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก 1
3102-2303
ออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก 2
3102-2304
เทคนิคการผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
3102-2305
เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบสองแผ่น
3102-2306
เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบแยกด้านข้าง
3102-2307
เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบสามแผ่น
3102 -2308 เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์เป่ าพลาสติก
3102-2309
เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์อดั พลาสติก
3102-2310
เทคนิคการขัดผิวแม่พิมพ์พลาสติก
3102-2311
เทคนิคการซ่อมและบํารุ งรักษาแม่พิมพ์พลาสติก
3102-2312
เทคนิคการปรับตั้งเครื่ องฉี ดพลาสติก
3102*2301 ถึง 3102*2399 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
1-4-3
3-0-3
3-0-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-3-2
*-*-*
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รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3102-5301
3102-5302
3102-5303
3102-5304
3102-53XX

ชื่ อวิชา
งานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก 1
งานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก 2
งานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก 3
งานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก 4
งานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก …

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

2.3.4 สาขางานผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3102-2401
เทคนิคเขียนแบบชิ้นส่ วนยานยนต์
3102-2402
กรรมวิธีการผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์
3102-2403
ผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ดว้ ยแม่พิมพ์โลหะ
3102-2404
ผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ดว้ ยแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
3102-2405
ผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ดว้ ยแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
3102-2406
ผลิตอุปกรณ์ตรวจสอบชิ้นส่ วนยานยนต์
3102-2407
ระบบการผลิตอัตโนมัติ
3102-2408
เครื่ องมือตัดในงานอุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์
3102*2401 ถึง 3102*2499 รายวิชาตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3102-5401
งานเทคนิคการผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ 1
3102-5402
งานเทคนิคการผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ 2
3102-5403
งานเทคนิคการผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ 3
3102-5404
งานเทคนิคการผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ 4
3102-54XX งานเทคนิคการผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ X

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

สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาร่ วมวิเคราะห์
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนดจุดประสงค์รายวิชา
สมรรถนะรายวิชาและคําอธิ บายรายวิชา ที่สอดคล้องกันระหว่างสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกับลักษณะ
การปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ รวมทั้งจํานวนหน่วยกิตและเวลาที่ใช้ในการฝึ กอาชีพในแต่ละ
รายวิชาเพื่อนําไปจัดแผนการฝึ กอาชีพ การวัดและการประเมินผล การปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
รายวิชา ทั้งนี้ โดยให้ใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการ ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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2.4 ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชี พ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3102-8001 หรื อรายวิชา 3102-8002 และ 3102-8003
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3102-8001
ฝึ กงาน
3102-8002
ฝึ กงาน 1
3102-8003
ฝึ กงาน 2

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชี พ จํานวน 4 หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3102-8501 หรื อรายวิชา 3102-8502 และ 3102-8503
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3102-8501
โครงการ
3102-8502
โครงการ 1
3102-8503
โครงการ 2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่ เสนอแนะ หรื อเลือกเรี ยนจากรายวิชา
ในหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา โดย
ต้องไม่เป็ นรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้ศึกษาโดยไม่นบั หน่วยกิตรวม
ในเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา
รหัสวิชา
3102-9001
3102-9002
3102-9003

ชื่ อวิชา
เทคนิคการประมาณราคา
เทคนิคการอบชุบโลหะ
เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นาํ คมตัดและอุปกรณ์จบั ยึด

ท-ป-น
2-0-2
2-3-2
0-6-2

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-2001
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3000-2002
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
3000-2003
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3000-2004
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมที่สถานศึกษาหรื อสถานประกอบการจัด
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

คําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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หน้ าว่ าง
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วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

3100-0001
3100-0002
3100-0003
3100-0004
3100-0005
3100-0006
3100-0007
3100-0008
3100-0009

งานเทคนิคพื้นฐาน
เขียนแบบเทคนิค
งานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
วัสดุช่าง
งานวัดละเอียด
งานชิ้นส่ วนเครื่ องกลทัว่ ไป
งานเชื่อมและโลหะแผ่น
งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
งานเครื่ องมือกลเบื้องต้น

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

0-6-2
1-3-2
1-3-2
2-0-2
1-2-2
1-3-2
1-3-2
1-2-2
1-3-2
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3100-0001

งานเทคนิคพืน้ ฐาน
0-6-2
(Basic Technical Practice)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ การบํารุ งรักษาเครื่ องมือและเครื่ องมือกลเบื้องต้น
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานผลิตชิ้นงานตามขั้นตอน แก้ปัญหา และนําไปประยุกต์ใช้กบั งานอื่นได้
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณี ตเรี ยบร้อย
ละเอียด
รอบคอบ เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ การใช้ การบํารุ งรักษาเครื่ องมือและเครื่ องมือกลเบื้องต้นในการผลิตชิ้นงาน
2. ใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือ และเครื่ องมือกลเบื้องต้น
3. ปรับแต่ง ปรับตั้ง และลับคมตัดเครื่ องมือกลในงานช่างเครื่ องกล
4. ร่ างแบบบนชิ้นงาน แปรรู ป ขึ้นรู ป ประกอบ และปรับชิ้นงานโลหะด้วยเครื่ องมือ (Hand tools)
และเครื่ องมือกลเบื้องต้นตามแบบสัง่ งาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การใช้ การบํารุ งรักษาเครื่ องมือ (Hand tools) และเครื่ องมือกลเบื้องต้น ความปลอดภัย
ในการปฏิบตั ิงาน งานวัดและตรวจสอบ งานร่ างแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทํ
เกลีายว
งานเครื่ องมือกลเบื้องต้น และงานประกอบ
3100-0002

เขียนแบบเทคนิค
1-3-2
(Technical Drawing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่ องมือเขียนแบบ
2. สามารถเขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องต้น การบอกขนาดมิ
ซับตซ้ิทอี่ นและแบบสัง่ งาน
3. มีเจตคติที่ดี ในการปฏิบตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั อดทน มีกิจนิสยั ในการทํางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิค และการใช้เครื่ องมือเขียนแบบ
2. เขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องต้น การบอกขนาดมิติที่ซบั ซ้อน และแบบสัง่ งาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตัวเลข
ตัวอักษร มาตราส่ วน องค์ประกอบของการบอกขนาดมิติ กระดาษเขียนแบบ การใช้อุปกรณ์เขียน แบบเบื้องต้น
การเขียนเส้น มุม ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์งานช่างอุตสาหกรรม การใช้มาตราส่ วน การบอกขนาดมิติ การสร้าง
รู ปทรงเรขาคณิ ต ภาพสองมิติ ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพฉาย (Orthographic Projection) มุมที่ 1 และมุมที่ 3
ภาพพิกทอเรี ยล (Pictorial) ภาพตัด ภาพช่วย ภาพคลี่เบื้องต้น การบอกขนาดมิติที่ซบั ซ้อน และแบบสัง่ งาน การอ่าน
สัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3100-0003

งานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
1-3-2
(Electronic and Electrical Practice)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ า วัสดุ อุปกรณ์วงจรไฟฟ้ า
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ า
2. สามารถติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจรและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3. มีเจตคติที่ดี ปฏิบตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั อดทน มีกิจนิสยั ในการทํางา
น
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของทฤษฎีไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ า
2. ใช้เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ า วัสดุ อุปกรณ์ วงจรไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
3. ติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจร ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการของทฤษฎีไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น มาตรการความปลอดภัย
เกี่ยวกับไฟฟ้ า ทฤษฎีอิเล็กตรอน ความต้านทาน ตัวนํา ฉนวน แหล่งกําเนิดไฟฟ้ า หน่วยวัดไฟฟ้ า การใช้เครื่ องมือวัดไฟฟ้ า
เบื้องต้น สัญลักษณ์และอุ ปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า อุปกรณ์ป้องกันและการต่อสายดิน การทํางานของ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าขนาดเล็ก โ ครงสร้าง สัญลักษณ์ คุณสมบัติ และวงจรใช้งานของตัวต้านทาน คาปาซิ เตอร์ อินดักเตอร์
ไดโอด ทรานซิ สเตอร์ เอสซี อาร์ วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หม้อแปลงไฟฟ้ า สวิตช์ ขั้ วต่อสาย ปลัก๊ แจ๊ค รี เลย์
ลําโพง ไมโครโฟน เครื่ องมือกล หัวแร้งบัดกรี คีม ไขควง การใช้เครื่ องมือวัดพื้นฐานที่จาํ เป็ นในทางอิเล็กทรอนิกส์
มัลติมิเตอร์ เครื่ องจ่ายกําลังงานไฟฟ้ า เครื่ องกําเนิดสัญญาณ และออสซิ ลโลสโคป การประกอบ และทดสอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3100-0004

วัสดุช่าง
2-0-2
(Materials)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการจําแนกชนิด การแบ่งกลุ่ม ลักษณะ มาตรฐาน สมบัติการใช้งานของ
วัสดุในงานอุตสาหกรรม
2. สามารถจําแนก เลือกใช้ ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติที่ดีในการทํางาน มีความละเอียดรอบคอบ คํานึงถึงความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิด แบ่งกลุ่ม ลักษณะ มาตรฐาน สมบัติการใช้งานของวัสดุในงาน อุตสาหกรรม
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเลือกใช้ ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการตรวจสอบ ป้ องกันการกัดกร่ อนของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ คุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การกัดกร่ อนและการป้ องกันวัสดุ
ชนิดต่าง ๆ ในงานอุตสาหกรรม โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิ พลของธาตุต่าง ๆ ที่มีต่อโลหะผสม วัสดุเชื้อเพลิง
และสารหล่อลื่น วัสดุไฟฟ้ า วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง และวัสดุสงั เคราะห์ การตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น
3100-0005

งานวัดละเอียด
1-2-2
(Precision Measurements)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการของงานวัดละเอียด การใช้เครื่ องมือวัด และตรวจสอบกับงานชิ้นส่ วนเครื่ องกล
2. สามารถเลือกใช้ บํารุ งรักษาเครื่ องมือวัด และตรวจสอบชิ้นงานในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
3. มีเจตคติที่ดีในการทํางาน มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบต่อการทํางานและความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวัดละเอียด การใช้เครื่ องมือวัดและตรวจสอบงานชิ้นส่ วนเครื่ องกล
2. เลือกใช้ บํารุ งรักษา เครื่ องมือวัด และตรวจสอบชิ้นงานในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการของงานวัดละเอียด ชนิด หน้าที่ การใช้งาน และบํารุ งรักษา เครื่ องมือวัด
ละเอียด แบบมีสเกล และแบบดิจิตอล บรรทัดเหล็ก สายวัด ระดับนํ้า เครื่ องมือวัดละเอียดแบบเลื่อนได้มีสเกล
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ นาฬิกาวัด ใบวัดมุม เครื่ องมือวัดละเอียดแบบถ่ายขนาดวงเวียนเหล็ก เกจสปริ ง
วัดนอก วัดใน เกจวัดความโตรู เครื่ องมือวัดละเอียดแบบค่าคงที่ เกจก้ามปู เกจทรงกระบอก เกจบล็อก เกจวัดเกลียว
บรรทัดตรวจสอบความเรี ยบ เกจวัดความเรี ยบผิว
3100-0006

งานชิ้นส่ วนเครื่องกลทั่วไป
1-3-2
(General Machine Elements)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการถอดประกอบ การติดตั้ง และการปรับตั้ง เครื่ องมือกล
2. สามารถวางแผนปฏิบตั ิการถอดประกอบ ติดตั้ง และปรับตั้งชิ้นส่ วนยึดประสาน ชิ้นส่ วนทัว่ ไป
และชิ้นส่ วนส่ งกําลังเครื่ องมือกล
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั อดทน มีกิจนิสยั ในการทํางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง เครื่ องมือกล
2. วางแผน เตรี ยมงาน ตรวจวิเคราะห์การถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง ชิ้นส่ วนยึดประสาน ชิ้นส่ วนทัว่ ไป
และชิ้นส่ วนส่ งกําลังเครื่ องมือกล
3. บํารุ งรักษาชิ้นส่ วนเครื่ องกลตามหลักการการใช้งาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ช่วยถอดประกอบ การวัดและตรวจสอบในงาน
สวม การถอดประกอบ การติดตั้งและการปรับตั้ง ความปลอดภัยทัว่ ไป การวางแผนปฏิบตั ิการ การถอดประกอบ
ชิ้นส่ วนยึดประสานและชิ้นส่ วนทัว่ ไป สลัก สก รู โบลต์และนัต หมุดยํ้า สปริ ง กลไก การถอดประกอบชิ้นส่ วน
ส่ งกําลัง เพลา ลิ่ม สไปลน์ รองลื่ น ตลับลูกปื น เฟื อง สายพานและพู ลเลย์ ลูกเบี้ยว คลัตช์ คัปปลิง เบรก
ความปลอดภัยเฉพาะงาน
3100-0007

งานเชื่อมและโลหะแผ่ น
1-3-2
(Welding and Sheet Metal)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเบื้องต้นในงานเชื่อมและโลหะแผ่น
2. สามารถเขียนแบบแผ่นคลี่ จัดเตรี ยมเครื่ องมือ อุปกรณ์ข้ ึนรู ป ประกอบงานโลหะแผ่น เตรี ยมชิ้นงาน
งานเชื่อมไฟฟ้ า เชื่อมแก๊ส แล่นประสานแผ่นเหล็กกล้า รอยต่อชนและต่อตัวที
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงานอย่างปร ะณี ตเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั อดทน มีกิจนิสยั ในการทํางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นในงานเชื่อมและงานโลหะแผ่น
2. เขียนแบบแผ่นคลี่ จัดเตรี ยมเครื่ องมืออุปกรณ์ ขึ้นรู ป ประกอบงานโลหะแผ่นตามแบบ
3. เชื่อมไฟฟ้ า และเชื่อมแก๊ส แล่นประสานแผ่นเหล็กกล้า รอยต่อชนและต่อตัวทีตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ยวกับ หลักการ เชื่อมแก๊สและเชื่อมไฟฟ้ าเบื้องต้น การแล่นประสาน การเชื่อมแผ่น
เหล็กกล้าในตําแหน่งท่าเชื่อมต่าง ๆ รอยต่อชน ตัวทีและต่อหน้าแปลน งานโลหะแผ่นเบื้องต้น การเขียนแผ่นคลี่
อย่างง่าย การขึ้นรู ป การประกอบชิ้นงานโลหะแผ่น
3100-0008

งานคอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น
1-2-2
(Basic Computer)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการด้านคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป การใช้อินเทอร์เน็ตในงานอาชีพ
2. ใช้ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสําเร็ จรู ปตามลักษณะงานอาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานอย่างเป็ นระบบ รับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภั
และมี
ย คุณธรรมจริ ยธรรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิ วเตอร์เบื้องต้น ระบบปฏิบตั ิการ โปรแกรม
สําเร็ จรู ปและอินเตอร์เน็ตในงานอาชีพ
2. ใช้ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสําเร็ จรู ปตามลักษณะงานอาชีพ
3. สื บค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้ระบบปฏิบตั ิการ การใช้โปรแกรม
ประมวลผลคําเพื่อจัดทําเอกสาร การใช้โปรแกรมตารางคํานวณ การใช้โปรแกรมการนําเสนอผลงาน หรื อการใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปอื่นๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตสื บค้นข้อมูล จริ ยธรรม และ ความรับผิดชอบ
ในการใช้คอมพิวเตอร์กบั งานอาชีพ
3100-0009

งานเครื่องมือกลเบือ้ งต้ น
1-3-2
(Basic Machine Tools)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทํางาน การคํานวณ ในงานเครื่ องมือกลพื้นฐาน
2. สามารถปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานลับคมตัด งานตัด เจาะ กลึง กัด ไส ด้วยเครื่ องมือกลเบื้องต้น
3. มีเจตคติและมีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ด้วยความละเอีย ดรอบคอบ ปลอดภัย เป็ นระเบียบ สะอาด
ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางาน การคํานวณ การบํารุ งรักษา การปรับตั้ง การใช้งาน เครื่ องมือกล
พื้นฐานตามคู่มือ
2. ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานลับคมตัด งานตัด เจาะ กลึง กัด ไส ด้วยเครื่ องมือกลเบื้องต้นตามแบบสัง่ งาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การจําแนกชนิด ส่ วนประกอบ หลักการทํางาน การบํารุ งรักษาและหลักความปลอดภัย
ในการปฏิบตั ิงานกับเครื่ องมือกลพื้นฐาน การคํานวณค่ความเร็
า
วรอบ ความเร็ วตัด อัตราการป้ อน องค์ประกอบที่จาํ เป็ น
ในการปฏิบตั ิงาน งานลับคมตัด งานตัด งานกลึง งานกัด งานไส งานเจาะ ตามแบบสัง่ งาน และหลักความปลอดภัย
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
กลุ่มทักษะวิชาชี พพืน้ ฐาน
วิชาชีพพื้นฐาน หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
3001-1001
3001-2001
3001-2002
3001-2003
3001-2004
3001-2005
3001-2006

การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก
การออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม

วิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

3100-0101
3100-0102
3100-0103
3100-0104
3100-0105
3100-0106
3100-0107
3100-0108
3100-0109
3100-0110
3100-0111
3100-0112
3100-0113
3100-0114
3100-0115
3100-0116
3100-0117
3100-0118
3100-0119

กลศาสตร์วิศวกรรม
กลศาสตร์ของไหล
กลศาสตร์เครื่ องจักรกล
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
ความแข็งแรงของวัสดุ
ชิ้นส่ วนเครื่ องกล
การส่ งถ่ายกําลัง
การส่ งถ่ายความร้อน
เทอร์โมไดนามิกส์
วัสดุอุตสาหกรรม
โลหะวิทยา
การทดสอบวัสดุ
กรรมวิธีการผลิต
การขนถ่ายวัสดุ
มาตรวิทยาวิศวกรรม
การออกแบบเครื่ องจักรกล
การควบคุมคุณภาพ
ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ
การบริ หารงานอุตสาหกรรม
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3-0-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3

3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-2-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-0-2
3-0-3
2-0-2
2-2-3
1-2-2
2-0-2
1-2-2
1-2-2
3-0-3
3-0-3
1-2-2
2-0-2
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3100-0120
3100-0121
3100-0122
3100-0123
3100-0124
3100-0125
3100-0126
3100-0127
3100-0128

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
การศึกษางาน
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
ธุรกิจอุตสาหกรรม
การวางแผนและควบคุมการผลิต
การจัดการความปลอดภัย
การออกแบบเบื้องต้น
ระบบขนส่ งทางรางเบื้องต้น
การจัดการระบบขนส่ งทางรางเบื้องต้น

2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
1-2-2
1-3-2
3-0-3
3-0-3

3100-0201
3100-0202
3100-0203
3100-0204
3100-0205
3100-0206
3100-0207
3100-0208

เคมีส่ิ งแวดล้อมเบื้องต้น
จุลชีววิทยาสิ่ งแวดล้อมเบื้องต้น
กลศาสตร์ของไหลและอุณหพลศาสตร์เบื้ องต้น
เทคนิคการควบคุมและบําบัดนํ้าเสี ย
เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ
เทคนิคการควบคุมมลพิษทางเสี ยงและความสัน่ สะเทือน
เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสี ย
เทคโนโลยีสะอาดสําหรับช่างเทคนิค

1-2-2
1-2-2
2-2-3
2-2-3
1-2-2
1-2-2
1-3-2
1-2-2

3100-0301
3100-0302

ทฤษฎีโครงสร้าง
การสํารวจเพื่อการก่อสร้าง

3-0-3
2-2-3

3100-0601
3100-0602
3100-0603
3100-0604

เคมีทว่ั ไป
เคมีอินทรี ยท์ ว่ั ไป
เคมีฟิสิ กส์ทวั่ ไป
เคมีวิเคราะห์ทว่ั ไป

2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
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กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
3001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองค์ การ
3-0-3
(Quality Administration in Organization)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการองค์การ หลักการบริ หา
รงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต หลักการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการทํางาน และการประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกต์ใช้หลักการจัดการองค์การ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ขององค์การ และกิจกรรมการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดี ในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดการองค์การ การบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การจัดการ
ความเสี่ ยง การจัดการความขัดแย้ง การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
2. วางแผนการจัดการองค์การ และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขององค์การตามหลักการ
3. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ ยง และความขัดแย้งในงานอาชีพตามสถานการณ์
4. เลือกกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางานตามหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
5. ประยุกต์ใช้กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองค์การ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขององค์ก าร การบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
การจัดการความเสี่ ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์การ กลยุทธ์การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางาน การนํากิจกรรม
ระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ
3001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการอาชีพ
2-2-3
(Information Technology for Works)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
การสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสื บค้น จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่าน จัดดําเนินการข้อมูลสารสนเทศ นําเสนอและสื่ อสารข้อมูล
สารสนเทศ ในงานอาชีพ โดยใช้ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม และโปรแกรมสําเร็ จรู ป
ที่เกี่ยวข้อง
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสื บค้น จัดดําเนินการและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศ
ในงานอาชีพ โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปก รณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิ วเตอร์และสารสนเทศ
และโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่เกี่ยวข้อง
2. ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนา คมในการสื บค้นและสื่ อสารข้อมู ลสารสนเทศผ่านระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3. จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดําเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นําเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกั บ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ การสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดําเนินการข้อมูลสารสนเทศ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการนําเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
3001-2002

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2-2-3
(Computer Programming)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดี ในการปฏิบตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั อดทน มีกิจนิสั ยในการทํางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. เขียนผังโครงสร้าง ผังงาน เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานอาชีพ
4. จัดทําเอกสารประกอบการใช้งานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมและขั้นตอนวิธี ผังโครงสร้าง ผังงาน การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ ยภาษาเชิงโครงสร้างหรื อภาษาเชิงวัตถุ (เช่น ภาษา C++, JAVA หรื ออื่น ๆ Data Type,
Operators, Input/Output, Condition, Loops, Arrays, String, Pointers, Functions & Subroutine และ File Handling)
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3001-2003

ระบบฐานข้ อมูลเบือ้ งต้ น
2-2-3
(Introduction to Database System)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจพื้นฐานระบบฐานข้อมูลและการจัดการระบบฐานข้อมูล
2. สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปจัดการระบบฐานข้อมูล
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั อดทน มีกิจนิสยั ในการทํางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานระบบฐานข้อมูลและการจัดการระบบฐานข้อมูล
2. ประยุกต์ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลในงานอาชีพ
3. วิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล
4. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปจัดการระบบฐานข้อมูล
5. จัดทําเอกสารและคู่มือการใช้งานและพัฒนาโปรแกรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ระบบและแบบจําลองสารสนเทศ (Information Models and System) ระบบ
ฐานข้อมูล (Database System) แบบจําลองข้อมูล (Data Modeling) ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database
System) ภาษาสอบถามฐานข้อมูล (Database Query Language) การออกแบบฐานข้อมูล การทําให้เป็ นบรรทัดฐาน
(Normalization) การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ประบบฐานข้อมูล การสื บค้นข้อมูล ส ารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
ด้วยคอมพิวเตอร์
3001-2004

คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
2-2-3
(Computer Graphics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเทคนิคพื้นฐานระบบกราฟิ ก ซอฟต์แวร์กราฟิ ก และระบบสื่ อสารกราฟิ ก
2. สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปกราฟิ ก
3. สามารถสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
4. มีเจตคติที่ดี ในการปฏิบตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้อย มีระ เบียบวินยั อดทน มีกิจนิสยั ในการ ทํางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานระบบกราฟิ ก ซอฟต์แวร์กราฟิ ก และระบบสื่ อสารกราฟิ ก
2. วิเคราะห์และประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปกราฟิ กในงานอาชีพ
3. สื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ เทคนิคพื้นฐานของ กราฟิ ก โครงสร้างซอฟต์แวร์ กราฟิ ก การใช้ตวั ประสาน
โปรแกรมประยุกต์กราฟิ ก (Graphic Application Programming Interface) แบบจําลองสี (Color Model), ระบบพิกดั
(Co-ordinate), การย่อ-ขยาย (Scaling), การหมุน (Rotation), Translation, Viewing Transformation, Clipping,
ระบบกราฟิ ก, Raster and Vector Graphic Systems, การสื่ อสารกราฟิ ก (Graphic Communications), แบบจําลอง
เชิงเรขาคณิ ต (Geometric Modeling), เทคนิคการให้แสงและเงา (Rendering), พื้นฐานการทําภาพเคลื่อนไหวด้วย
คอมพิวเตอร์ (Computer Animation), การสร้างภาพนามธรรม (Visualization), ภาพเสมือนจริ ง (Virtual Reality),
Computer Vision และการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป กราฟิ ก การสื บค้นข้อมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางา นอาชีพ
ด้วยคอมพิวเตอร์
3001-2005

การออกแบบโปรแกรมใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วย
2-2-3
(Computer Assistance in Designs)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและขั้นตอนวิธีการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
2. สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดี ในการปฏิบตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้อย มีระ เบียบวินยั อดทน มีกิจนิสยั ในการ ทํางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนวิธีการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
2. ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบและประยุกต์ใช้ โปรแกรมช่วยในการออกแบบแ ละเขียนแบบ ภาพ 2 มิติ
และ 3 มิติในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ โปรแกรมช่วยในการออกแบบและเขียนแบบ การใช้ชุดคําสัง่ ในการสร้างภาพ
2 มิติ และ 3 มิติ การใช้คาํ สัง่ ในการแก้ไขปรับปรุ ง การแปลง (Transform) การจัดการภาพ การกําหนดขนาดและ
สัญลักษณ์ การจัดการไฟล์ การพิมพ์ (Print)
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3001-2006

คอมพิวเตอร์ เพือ่ งานออกแบบสถาปัตยกรรม
2-2-3
(Computer for Architectural Design)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิ ก ในการออกแบบสถาปัตยกรรม และนําเสนอผลงาน
สถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิ ก ในการออกแบบสถาปัตยกรรม และนําเสนอผลงาน
สถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
3. มีเจตคติที่ดี ในการปฏิบตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั อดทน มีกิจนิสยั ในการทํางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักก ารใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิ ก ในการออกแบบสถาปัตยกรรม
และการนําเสนอผลงาน
2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิ ก ในการออกแบบสถาปัตยกรรม และการนําเสนอผลงาน
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเจตคติและกิจนิสยั ที่ ดีในการทํางานด้วยความประณี ตเรี ยบ ร้อยเป็ นระเบียบ
สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์และรับผิดชอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการพื้นฐานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิ ก การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิ กในการออกแบบสถาปัตยกรรม และนําเสนอผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรม
ด้วยคอมพิวเตอร์
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กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
3100-0101

กลศาสตร์ วศิ วกรรม
3-0-3
(Engineering Mechanics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักสถิตศาสตร์ การใช้เวกเตอร์ช่วยในการคํานวณแรงในโครงสร้างและชิ้นส่ วนเครื่ องกล
2. สามารถวิเคราะห์แรงในโครงสร้างและชิ้นส่ วนเครื่ องกล หาคุณสมบัติของรู ปทรงเรขาคณิ ตที่เกี่ยวกับ
สถิตศาสตร์ และสามารถแก้ปัญหาสถิตศาสตร์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการ สื บค้นความรู ้ และใช้เหตุ ผลทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา มีความละเอียด
รอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ
คํานวณแรง โมเมนต์บนระนาบปริ ภูมิโดยใช้เวกเตอร์และเครื่ องคํานวณช่วย
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์แรงในชิ้นส่ วนโครงสร้างและชิ้นส่ วนเครื่ องกล
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการคํานวณเกี่ยวกับแรงกระจาย และสถิตศาสตร์ของไหล
4. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการหาจุดศูนย์ถ่วงเซนทรอยด์ และค่าโมเมนต์ความเฉื่ อยของรูปทรงเรขาคณิ ต
5. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการคํานวณเกี่ยวกับแรงเสี ยดทานในเครื่ องจักรกล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ วิธีการแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมโดยใช้หลักสถิตศาสตร์และเวกเตอร์ช่วย
เกี่ยวกับ
ระบบของแรง ชนิดของแรง โมเมนต์และแรงคู่ควบ สมดุล แผนภาพวัตถุอิสระ โครงสร้างและหลักการวิเคราะห์
เบื้องต้น แรงกระจาย สถิตศาสตร์ของไหล จุดศูนย์ถ่วง เซนทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่ อย และความเสี ยดทาน
การแก้ปัญหาโจทย์สถิตศาสตร์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
3100-0102

กลศาสตร์ ของไหล
3-0-3
(Fluid Mechanics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักสถิตศาสตร์ และหลักของพลังงานของไหล
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักของพลังงานของไหลในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บค้นความรู ้ และใช้เหตุผลของกลศาสตร์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ ของไหล มีความ
ตระหนักถึงประสิ ทธิ ภาพในการใช้พลังงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการสถิตศาสตร์และพลังงานของไหล
2. ประยุกต์ใช้หลักการของพลังงานของไหลในงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

29
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ คุณสมบัติของของไหล ความหนืด การสมดุลของของไหลที่อยูน่ ิ่ง การหาแรงกระทํากับ
วัตถุที่จม แ รงพยุง และแรงลอยตัว สมการโมเมนตัมและพลังงาน สมการการไหลต่อเนื่อง สมการการไหล
สมํ่าเสมอ การไหลในท่อ การไหลในท่อโค้ง และการวัดอัตราการไหล
3100-0103

กลศาสตร์ เครื่องจักรกล
3-0-3
(Machinery Mechanics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของกลไก การหาความเร็ วและความเร่ งของกลไกเครื่ องจักรกล
2. สามารถหาการเคลื่อนที่ ความเร็ วและความเร่ งของกลไกเครื่ องจักรกลโดยวิธีกราฟิ ก และการคํานวณ
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บ ค้น ความรู ้เกี่ยวกับการทํางานของกลไกและใช้เหตุผลของกลศาสตร์ ในการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับเครื่ องจักรกล มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประณี ตรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานของกลไก การหาความเร็ วและความเร่ งของกลไกเครื่ องจักรกล
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการหาการเคลื่อนที่ ความเร็ วและความเร่ งของกลไกเครื่ องจักรกลโดยวิธีกราฟิ ก
และการคํานวณ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการทํางานของกลไกเครื่ องจักรกล การคํานวณเกี่ยวกับระบบส่ งกําลังเชิงกล สายพาน
เชือก สลิง โซ่ เฟื อง การเคลื่อนที่ของจุดและเส้น การเคลื่อนที่ของชิ้นส่ วนหรื อกลไกเครื่ องจักรกล การหา
ความเร็ วและความเร่ งในเครื่ องจักรกลโดยวิธีกราฟิ กและวิธีคาํ นวณ
3100-0104

นิวแมติกส์ และไฮดรอลิกส์
2-2-3
(Pneumatics and Hydraulics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบควบคุม
2. สามารถออกแบบ ติดตั้ง บํารุ งรักษาระบบนิวแมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์ ทั้งแบบเชิงกลและแบบไฟฟ้ า
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บค้นความรู ้เกี่ยวกับการทํางานของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิก ส์ และมี กิจนิสยั
ในการทํางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ หลักการทํางานของระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบควบคุม
2. ออกแบบ ติดตั้ง บํารุ งรักษาระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์แบบเชิงกลตามเงื่อนไขของงาน
3. ออกแบบ ติดตั้ง บํารุ งรักษาระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์แบบไฟฟ้ าตามเงื่อนไขของงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เกี่ยวกับ การออกแบบและติดตั้งระบบนิวแ มติก ส์ หลักการทํางานเบื้องต้นของระบบ
นิวแมติก ส์ อุปกรณ์ในระบบนิว แมติก ส์ ปั๊มลม วาล์ว อุปกรณ์ทาํ งานรวมทั้งระบบสุ ญญ ากาศ การเขียนผังวงจร
นิวแมติก ส์และการแสดงการเคลื่อนที่ การออกแบบและเขียนวงจรนิว แมติก ส์แบบทํางานต่อเนื่อง อุปกรณ์ไฟฟ้ า
และโซลินอยด์ วาล์ว การออกแบบและเขียนวงจรนิวแ มติก ส์ ควบคุมการทํางานด้วยรี เลย์ไฟฟ้ าและโปรแกรม
เมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) การบํารุ งรักษาและแก้ไขปัญหาของระบบนิวแมติกส์
ศึกษาและป ฏิบตั ิ เกี่ยวกับ การออกแบบและติดตั้งระบบไฮด รอลิก ส์ หลักการทํางานเบื้องต้นของระบบ
ไฮดรอลิก ส์ อุปกรณ์ในระบบไฮครอลิก ส์ นํ้ามันไฮดรอลิก ส์ ชุดต้นกําลัง วาล์ว และ อุปกรณ์ทาํ งาน การเขียน
ผังวงจรไฮดรอลิก ส์ การออกแบบและเขียนวงจรไฮดรอลิก ส์ควบคุมด้วยรี เลย์ไฟฟ้ า และโปรแกรมเมเบิล ลอจิก
คอนโทรล (PLC) การบํารุ งรักษาและแก้ไขปัญหาของระบบไฮดรอลิกส์
3100-0105

ความแข็งแรงของวัสดุ
3-0-3
(Strength of Materials)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจแนวคิดของความเค้นและความเครี ยด และสมบัติดา้ นความแข็งแรงของวัสดุ
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักความแข็งแรงของวัสดุในการออกแบบ ตรวจสอบ และตรวจพินิจชิ้นส่ วน
โครงสร้างและเครื่ องจักรกล
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บค้นความรู ้และใช้หลักเหตุผลของกลศาสตร์ของแข็งในการแก้ปัญมีหา
ความตระหนักถึง
ความปลอดภัยและความคุม้ ค่าของวัสดุ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของความเค้น ความเครี ยดและสมบัติดา้ นความแข็งแรงของวัสดุ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ คํานวณความแข็งแรงของชิ้นส่ วนเนื่องจากอุณหภูมิ การต่อกันโดยใช้
แนวเชื่อมและหมุดยํ้า
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกั บหลักการ คํานวณความแข็งแรงของภาชนะความดัน เพลารับแรงและทอร์ก
คานรับแรงและโมเมนต์ดดั
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ แนวคิดและองค์ประกอบของความเค้นและความเครี ยด ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น
และความเครี ยดของวัสดุ กฎสภาพยืดหยุน่ ของฮุก มอดู ลัสความยืดหยุน่ ความเค้ นเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
ความเค้นในวัสดุซ่ ึ งต่อกันโดยการเชื่อมและโดยการใช้หมุดยํ้า ความเค้นในภาชนะความดัน การบิดของเพลา
ทฤษฎีของคาน แผนภาพแรงเฉื อนและโมเมนต์ดดั ความเค้นดัดและความเค้นเฉื อนในคาน การหา ระยะแอ่นตัว
ของคานโดยวิธีโมเมนต์ร่วมกับพื้นที่ พื้นฐานการรวมความเค้น การประยุกต์ความรู ้ในงานอาชีพ
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3100-0106

ชิ้นส่ วนเครื่องกล
3-0-3
(Machine Elements)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจชนิด หน้าที่ มาตรฐาน และแหล่งสารสนเทศของชิ้นส่ วนเครื่ องกล
2. สามารถคํานวณและเลือกใช้ชิ้นส่ วนเครื่ องกลในการออกแบบ การผลิต และการซ่อมบํารุ ง
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บ ค้น สารสนเทศของชิ้นส่ วนเครื่ องกล มีความตระหนักถึง ประสิ ทธิ ภาพ และ
ประสิ ทธิ ผลของการใช้ชิ้นส่ วนเครื่ องกล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิด หน้าที่ และมาตรฐานของชิ้นส่ วนเครื่ องกล
2. คํานวณและเลือกใช้ชิ้นส่ วนเครื่ องกลในการออกแบบ การผลิต และการซ่อมบํารุ ง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ชนิด หน้าที่ มาตรฐาน และแหล่งสารสนเทศของชิ้นส่ วนเครื่ องกล รวมทั้งการคํานวณและ
เลือกใช้ในการออกแบบ การผลิต และการซ่ อมบํารุ งทางเครื่ องกล ชิ้นส่ ว นต่อยึดที่ใช้หลักการของลิ่ม สลัก
เพลาเรี ยว สไปลน์ ชิ้นส่ วนยึดประสานด้วยเกลียว ชิ้นส่ วนส่ งกําลัง เช่น สปริ ง เฟื อง คลัตซ์ สายพาน โซ่กาํ ลัง เพลา
รองลื่น ตลับลูกปื นและการหล่อลื่น การคํานวณงานสวมระบบไอเอสโอ
3100-0107

การส่ งถ่ ายกําลัง
3-0-3
(Power Transmission)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางาน การเคลื่อนที่ ความเร็ ว และความเร่ งของชิ้นส่ วนส่ งกําลังเชิงกล
2. สามารถคํานวณและทดสอบการทํางานของระบบส่ งถ่ายกําลังเชิงกล
3. มีเจตคติที่ดีในการ สื บค้นความรู ้ เกี่ยวกับกลไกการทํางานของระบบส่ งถ่ายกําลัง
และมีกิจนิสยั
ในการทํางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางาน การเคลื่อนที่ ความเร็ ว และความเร่ งของชิ้นส่ วนส่ งกําลังเชิงกล
2. คํานวณและทดสอบการทํางานของระบบส่ งถ่ายกําลังเชิงกลตามหลักการการส่ งถ่ายกําลัง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการทดสอบรวมทั้งการคํานวณเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ ความเร็ ว และความเร่ ง ของระบบ
ส่ งถ่ายกําลังเชิงกล ประกอบด้วย ขบวนเฟื อง เฟื องและโ ซ่ สายพาน ลูกเบี้ยว คัปปลิง และระบบส่ งถ่ายกําลัง
เชิงกลในงานอาชีพ
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3100-0108

การส่ งถ่ ายความร้ อน
2-0-2
(Heat Transfer)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการถ่ายเทความร้อนโดยการนํา การพา และการแผ่รังสี
2. สามารถคํานวณและทดสอบการถ่ายเทความร้อนของวัสดุและอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บค้นความรู ้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ของความร้อน ตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน
มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการถ่ายเทความร้อนโดยการนํา การพา และการแผ่รังสี
2. คํานวณและทดสอบการถ่ายเทความร้อนของวัสดุและอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการคํานวณการส่ งถ่ายความร้อนโดยการนําความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสี
ความร้อน การนําความร้ อนเมื่อสภาวะต่างๆ คงที่ แบบหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ การพาความร้อนแบบอิสระ
การพาความร้อนแบบบังคับ การแผ่รังสี ความร้อน การดูดกลืน และการแผ่กระจายความร้อนของวัตถุดาํ อุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อน
3100-0109

เทอร์ โมไดนามิกส์
3-0-3
(Thermodynamics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักอุณหพลศาสตร์ พลังงาน และกระบวนการ
2. สามารถวิเคราะห์กระบวนการและวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบค้นความรูเกี้ ่ยวกับอุณหพลศาสตร์ และตระหนักถึงประสิ ทธิ ภาพของการใช้พลังงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการอุณหพลศาสตร์ พลังงาน และกระบวนการ
2. วิเคราะห์กระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ และวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการและความหมายทางอุณหพลศาสตร์ สมบัติของสารบริ สุทธิ์ สถานะแก๊สอุดมคติ
กฎของอุณหพลศาสตร์ สเกลอุณหภูมิ พลังงาน ระบบควบคุม เอน ทัลปี (Enthalpy) เอนโทรปี (Entropy)
กระบวนการวัฏจักรและวัฏจักรทวน วัฏจักรกําลังเบื้องต้น วัฏจักรเครื่ องอัดอากาศ
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3100-0110

วัสดุอุตสาหกรรม
2-0-2
(Industrial Materials)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการแบ่งกลุ่ม สมบัติ และการใช้งานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับวัสดุ และเลือกใช้วสั ดุได้เหมาะสมกับประเภทของงาน
3. มีเจตคติที่ดีในการ สื บค้นความรู ้ เกี่ยวกับวัสดุศาสตร์ ตระหนักถึงประสิ ทธิ ภาพ มีความ ประหยัด
มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการอ่านและเขียนรหัสวัสดุตามมาตรฐานISO, JIS, DIN, BS, AISI, และ มอก.
2. วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับวัสดุและเลือกใช้วสั ดุได้เหมาะสมกับประเภทของงาน
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการการปรับปรุ งสมบัติ การใช้งานของโลหะและอโลหะ รวมทั้งการป้ องกัน
การกัดกร่ อนของโลหะ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการ การแบ่งกลุ่ม สมบัติ และการใช้งานของวัสดุอุตสาหกรรม สมบัติทางกายภาพ
ทางกล และทางเคมีของโลหะ การปรับปรุ งสมบัติและการใช้งานของโลหะ การกัดกร่ อนในโลหะและการป้ องกัน
สมบัติของอโลหะซึ่ งใช้ในงานอุตสาหกรรม วัสดุสงั เคราะห์ ระบบและสัญลักษณ์ของวัสดุตามมาตรฐานสากล
3100-0111

โลหะวิทยา
2-2-3
(Metallurgy)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจสมบัติทางโครงสร้างมหภาคและจุลภาคของโลหะ
2. เข้าใจหลักการวางแผนกระบวนการงานหล่อและชุบแข็ง การปรับปรุ งโครงสร้างของโลหะ
3. ปฏิบตั ิงานทดสอบความแข็ง การตรวจสอบโครงสร้าง
4. มีเจตคติที่ดีในการสื บค้นความรู ้ และใช้เหตุผลทางโลหะวิทยาในการแก้ปัญหา มีกิจนิสยั ในการทํางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสมบัติทางโครงสร้างมหภาคและจุลภาคของโลหะ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดเตรี ยมชิ้นงานทดสอบความแข็ง
3. ทดสอบความแข็ง และการตรวจสอบโครงสร้าง

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

34
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ สมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางกลของโลหะ ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น
และความเครี ยดอะตอมของอนุภาค โครงสร้างโมเลกุล โครงสร้างอสัณฐาน โครงสร้างผลึก ระบบโครงสร้างผลึก
ดัชนีมิลเลอร์ ทิศทางและระนาบในผลึก ข้อบกพร่ องในผลึก การเปลี่ยนรู ปของโลหะ การคืนตัว การเกิดผลึกใหม่
การเติบโต (Grain growth) โลหะผสม กระบวนการแข็งตัวของโลหะ โครงสร้างจากการแข็งตัวของงานหล่อ
เฟสและแผนภาพสมดุล ของหนึ่งธาตุ สองธาตุ และสามธาตุ การปรับปรุ งพัฒนา และควบคุมโครงสร้างของโลหะ
ชนิดต่างๆ เหล็กหล่อ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และโลหะผสม
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเตรี ยมชิ้นงานและทดสอบความแข็ง การตรวจสอบโครงสร้างมหภาคและจุลภาค
3100-0112

การทดสอบวัสดุ
1-2-2
(Testing Materials)
วิชาบังคับก่อน : 3100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทดสอบวัสดุแบบทําลายและแบบไม่ทาํ ลาย
2. สามารถปฏิบตั ิการและสรุ ปผลการทดสอบสมบัติของวัสดุเกี่ยวกับ ความเค้น การบิด การดัด การรับแรง
กระแทกและการทดสอบแบบไม่ทาํ ลาย
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บค้นความรูแ้ ละใช้เหตุผลทางวัสดุศาสตร์ มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรอบคอบ
ปลอดภัย มีจริ ยธรรมในการบันทึกและรายงานผล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทดสอบวัสดุแบบทําลายและแบบไม่ทาํ ลาย
2. ทดสอบสมบัติของวัสดุแบบทําลายและแบบไม่ทาํ ลาย
3. ทดสอบความแข็งด้วยเครื่ องทดสอบมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ยวกับ การทดสอบสมบัติและพฤติกรรมทางกลของวัสดุ จากการดึง การอัด การดัด
การเฉื อน การบิด การกระแทก การทดสอบความแข็ง การทดสอบแบบทําลาย และการทดสอบแบบไม่ทาํ ลาย
3100-0113

กรรมวิธีการผลิต
2-0-2
(Manufacturing Process)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการการผลิตและการแปรรู ปวัสดุ
2. สามารถเลือกใช้กรรมวิธีการผลิตและปรับปรุ งลักษณะชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บค้นความรู ้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรอบคอบ
และปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการการผลิตและการแปรรู ปวัสดุ
2. วิเคราะห์กรรมวิธีการผลิต และปรับปรุ งลักษณะชิ้นงานตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการผลิตและแปรรู ปวัสดุ เช่น กระบวนการหล่อ , Mechanical Working, Electrical
Machining, Chemical Machining, และ Metal Cutting โดยเน้นถึงหลักการทํางานของเครื่ องจักร ที่ใช้ในการผลิต
แยกตามกรรมวิธี ตลอดจนลักษณะของชิ้นงานที่เหมาะสมของแต่ละกรรมวิธี
3100-0114

การขนถ่ ายวัสดุ
1-2-2
(Material Handling Technology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการระบบขนถ่ายวัสดุ
2. สามารถวางผัง ออกแบบ และเลือกใช้ระบบขนถ่ายในกระบวนการผลิตของแต่ละสาขาอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการ สื บค้นความรู ้ และจัดระบบงานใช้มีประสิ ทธิ ภาพ มีกิจนิสยั ในการทํางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการระบบขนถ่ายวัสดุ
2. วางผัง ออกแบบ และเลือกใช้ระบบขนถ่ายในกระบวนการผลิตของแต่ละอาชีพตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การวางผัง การออกแบบและเลือกใช้ระบบขนถ่ายวัสดุโดยพิจารณาความสําคัญ
ความหมาย องค์ประกอบ ประโยชน์และกฎเกณฑ์ การนํากฎเกณฑ์ไปใช้กบั ระบบ การขนถ่ายวัสดุ ระบบการ
ขนถ่ายวัสดุแบบต่อเนื่อง ระบบสายพาน สกรู ขนถ่าย ระบบขนถ่ายด้วยนํ้าหนักตัวเอง ระบบขนถ่ายด้วยแรงเขย่า
ระบบขนถ่ายด้วยนิวแมติกส์ ระบบขนถ่ายวัสดุที่ไม่ใช้รางอุปกรณ์ช่วยขนส่ ง โกดัง และสโตร์
3100-0115

มาตรวิทยาวิศวกรรม
1-2-2
(Engineering Metrology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการวัดและการสอบเทียบ
2. สามารถวัดและตรวจสอบปริ มาณด้วยเครื่ องมือวัดมิเชิตงิ กลอุณหภูมิ ไฟฟ้ า เคมีแสง เสี ยงและสัน่ สะเทือน
3. สามารถบํารุ งรักษาเครื่ องมือวัดและอุปกรณ์
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบ ปลอดภัย มีความตระหนั กถึงคุณภาพ
ของงาน มีจริ ยธรรมในการสรุ ปและรายงานผล
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นในการวัดและการสอบเทียบในงานมาตรวิทยา
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้เครื่ องมือวัดมิติ เชิงกล อุณหภูมิ ไฟฟ้ า เคมี แสง เสี ยง และสัน่ สะเทือน
3. วัดและตรวจสอบปริ มาณด้วยเครื่ องมือวัด
4. สอบเทียบเครื่ องมือวัดในงานวิศวกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การวัดและการสอบเทียบในงานมาตรวิทยาวิศวกรรม บทบาท และความสําคัญ
ของกฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการชัง่ ตวง วัด ของประเทศไทย และมาตรฐาน ISO 9000 ISO 14000
และ HACCP หลักการวัด มาตรฐาน ระบบของการวัด ปริ มาณ และหน่วยนิยามศัพท์มาตรวิทยา วิธีการวัดค่า
ความผิดพลาดในการวัด การใช้สถิติในการวัดและตรวจสอบ การหาค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty) มาตรฐาน
ISO/IEC 17025 สําหรับห้องปฏิบตั ิการ การรักษาสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบตั ิการ การใช้ บํารุ งรักษา และ
สอบเทียบเครื่ องมือวัด มิติ เชิงกล อุณหภูมิ ไฟฟ้ า เคมี แสง เสี ยง และสัน่ สะเทือน ซึ่ งใช้ทว่ั ไปในงานวิศวกรรม
การบํารุ งรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์สอบเทียบ
3100-0116

การออกแบบเครื่องจักรกล
3-0-3
(Machine Design)
วิชาบังคับก่อน : 3100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการออกแบบเครื่ องจักรกล
2. สามารถคํานวณและออกแบบเครื่ องจักรกล
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัยและประหยัด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการการออกแบบชิ้นส่ วนเครื่ องจักรกลและเลือกใช้วสั ดุ
2. คํานวณและออกแบบชิ้นส่ วนซึ่ งมีความเค้นผสมและใช้ทฤษฎีความเสี ยหาย
ชิ้นส่ วนภายใต้ภาระความล้า
3. คํานวณและออกแบบเครื่ องจักรกล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการออกแบบเครื่ องจักรกลโดยพิจารณาสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสี ยหาย และความล้า
การออกแบบชิ้นส่ วนเครื่ องจักรกลอย่างง่าย รอยต่อด้วยหมุดยํ้าและสลักเกลียว ลิ่ม สลัก เพลา เพลา เรี ยว สปริ ง
และสกรู ส่งกําลัง การทําโครงงานออกแบบเครื่ องจักรกล
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3100-0117

การควบคุมคุณภาพ
3-0-3
(Quality Control)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักสถิติและการเก็บข้อมูลจากการผลิต
2. สามารถประยุกต์ใช้และสร้างแผนภูมิควบคุม การสุ่ มตัวอย่างเพื่อการยอมรับสิ นค้า และระบบคุณภาพ
อนุกรมมาตรฐานสากล ISO 9000
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักสถิติและการเก็บข้อมูลจากการผลิต
2. ประยุกต์ใช้และสร้างแผนภูมิควบคุม การ สุ่ มตัวอย่างเพื่อการยอมรับสิ นค้า และระบบคุณภาพ อนุกรม
มาตรฐานสากล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการควบคุมคุณภาพ การวิวฒั นาการของการควบคุมคุณภาพ สถิติเบื้องต้น ที่เกี่ยวข้อง
กับการควบคุมคุณภาพ ข้อมูลจากงานผลิต การควบคุมกระบวนการด้วยแผนภูมิควบคุม การวางแผนการ สุ่ ม
ตัวอย่าง (Sampling) เพื่อการยอมรับ ระบบคุณภาพตามอนุกรมมาตรฐานสากล ISO 9000 การวางแผน และนโยบาย
ในการบริ หารงานคุณภาพและการประกันคุณภาพ การพัฒนาและแนวคิดของการควบคุมคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กร (TQC)
3100-0118

ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ
1-2-2
(Safety and Pollution Control)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการจัดสภาพแวดล้อม และการจัดความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
2. สามารถกําหนดเทคนิควิธีการควบคุมและกําจัดมลพิษในงานอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติ
สิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดสภาพแวดล้อมและการจัดความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
2. วางแผนการดําเนินการป้ องกันอันตราย ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในงานอาชีพ และอนามัยสิ่ งแวดล้อม
ในโรงงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การจัดการสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม สาเหตุและมาตรการ
ป้ องกันโรคจากการประกอบอาชีพสาเหตุและมาตรการป้ องกันอุบตั ิเหตุในการปฏิบตั ิงานอาชีพอันตรายและการป้ องกัน
สภาพแวดล้อมในงานอาชีพ นโยบายความปลอดภัย เทคนิคการจัดการความปลอดภัย การฝึ กอบรมคนงา นใหม่
เครื่ องป้ องกันอันตราย การเคลื่อนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ การเตรี ยมการระวังล่วงหน้าเกี่ยวกับอัคคีภยั
การจัดอนามัยสิ่ งแวดล้อมในโรงงาน สุ ขาภิบาล สุ ขอน ามัย การตรวจร่ างกาย การปฐมพยาบาล หลักการทัว่ ไป
ในการช่วยเหลือผูป้ ระสบเหตุ พระราชบัญญัติโรงงานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม เทคนิควิธีในการควบคุมและกําจัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม
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3100-0119

การบริหารงานอุตสาหกรรม
2-0-2
(Industrial Management)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเบื้องต้นการบริ หารงานอุตสาหกรรม
2. เข้าใจการวางผังโรงงานและกระบวนการผลิต การบริ หารความปลอดภัย บุคลากร การควบคุมคุณภาพ
การประเมินราคา
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นการบริ หารงานอุตสาหกรรม
2. วางผังโรงงานและกระบวนการผลิต การบริ หารความปลอดภัย บุคลากร การควบคุมคุณภาพ
การประเมินราคาตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการเบื้องต้นการจัดการอุตสาหกรรม วิธีการบริ หารอุตสาหกรรมสมัยใหม่ การลงทุน
การคาดคะเน การเงิน การจัดซื้ อ การตลาด การจัดสายงาน หลักการเบื้องต้นในการเลือก ทํา เลที่ต้ งั การวางผัง
โรงงาน กระบวนการผลิต เครื่ องจักรและอุปกรณ์ช่วยงาน อุปกรณ์ขนย้ายวัสดุ การจัดเก็บวัสดุ และ
การบํารุ งรักษา หลักการเบื้องต้นในการบริ หารงาน ความปลอดภัย การบริ หารงานบุคลากร การควบคุมคุณภาพ
การควบคุมบัญชี การคิดราคางาน
3100-0120

เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม
2-0-2
(Industrial Economics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์ที่สมั พันธ์ต่อการลงทุนและการดําเนินการทางอุตสาหกรรม
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการจัดทําโครงการลงทุนอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติที่ดีและมีความตระหนักถึงความประหยัด ความคุม้ ค่า ประสิ ทธิ ผลของการใช้เศรษฐทรัพย์
และทรัพยากร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์ การลงทุนและการดําเนินการทางอุตสาหกรรม
2. วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการจัดทําโครงการลงทุนอุตสาหกรรมตามหลัก
เศรษฐศาสตร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของวิชาเศรษฐศาสตร์ที่มีต่ออุตสาหกรรม การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรม มาตรการส่ งเสริ มการลงทุน แหล่งเงินทุน ความต้องการและเศรษฐทรัพย์
การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ ดอกเบี้ย ระบบเศรษฐกิจ การคิดต้นทุนการผลิต กฎหมายแรงงาน การวิเคราะห์
ปัญหาทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรม
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3100-0121

การศึกษางาน
2-0-2
(Work Study)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการศึกษางานเพื่อเพิ่มผลผลิต และมาตรฐานในการครองชีพ
2. สามารถศึกษางานและปรับปรุ งกระบวนการทํางานให้ได้มาตรฐาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการศึกษางานเพื่อเพิ่มผลผลิต
2. ศึกษางานและปรับปรุ งกระบวนการเพิ่มผลผลิตตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการการศึกษางานเพื่อเพิ่มผลผลิต และมาตรฐานในการทํางาน การลดส่ วนของงาน
และเวลาที่ไร้ประสิ ทธิ ภาพ การศึกษาการทํางาน สภาพเงื่อนไขและสภาพแวดล้อ มของการทํางาน การเคลื่อนไหว
และแผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างเครื่ องจักร เครื่ องมือ กับผูป้ ฏิบตั ิ งาน วิธีการเคลื่อนที่ของคนงาน ณ บริ เวณที่
ปฏิบตั ิงาน การวัดผลงาน การศึกษางาน เวลามาตรฐานของการทํางานบนเครื่ องจักร การใช้เวลามาตรฐาน
เพื่อปรับปรุ งกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม
3100-0122

จิตวิทยาอุตสาหกรรม
2-0-2
(Industrial Psychology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องในงานอุตสาหกรรม
2. อธิ บายเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาในงานอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องในงานอุตสาหกรรม
2. ใช้หลักจิตวิทยาในงานอุตสาหกรรมตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ พันธุกรรมและสิ่ งแวดล้อม ความแตกต่างระหว่างบุคคล บุคลิกภาพ สุ ขภาพจิต
สภาพแวดล้อมในการทํางาน อุบตั ิ เหตุและความปลอดภัย ทัศนคติและความพอใจในงาน ความคับข้องใจ สภาพ
ของการทํางาน ค่าจ้าง และการวัดผลงาน
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3100-0123

ธุรกิจอุตสาหกรรม
2-0-2
(Industrial Business)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการธุรกิจอุตสาหกรรม และวิธีดาํ เนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
2. อธิ บายเกี่ยวกับหลักการธุรกิจอุตสาหกรรม และวิธีดาํ เนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรอบคอบ ซื่ อสัตย์ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการธุรกิจอุตสาหกรรมและวิธีดาํ เนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
2. ใช้หลักการธุรกิจอุตสาหกรรมและวิธีดาํ เนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการธุรกิจเพื่อการอุตสาหกรรม ชนิดของอุตสาหกรรม การเริ่ มกิจการอุตสาหกรรม
การลงทุน แหล่งเงินทุนและการตลาด กฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ระบบภาษีอุตสาหกรรม
3100-0124

การวางแผนและควบคุมการผลิต
2-0-2
(Manufacturing Control and Planning)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการวางแผนและควบคุมการผลิต
2. สามารถวางแผนและควบคุมการผลิต
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวางแผนและควบคุมการผลิต
2. วางแผนและควบคุมการผลิตตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการวางแผนและควบคุมการผลิตโดยใช้หลักการกําหนดปริ มาณการผลิต การวางแผน
ระบบผลิตสิ นค้า การตัดสิ นใจ การพยากรณ์ การวางแผนกําลังการผลิต การวางแผน การผลิตรวม การใช้ทรัพยากร
ซึ่ งเป็ นปัจจัยการผลิตอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ การวางผังโรงงาน การวางแผนผังกระบวนการผลิต การวาง แผนและ
ควบคุมการผลิตโดยใช้ เพิร์ท /ซี พีเอ็ม (PERT/CPM) การวางแผนความต้องการวัสดุ การควบคุมต้นทุนการผลิต
และการบริ หารสิ นค้าคงเหลือ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

41
3100-0125

การจัดการความปลอดภัย
1-2-2
(Safety Management)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักสุ ขศาสตร์อุตสาหกรรม มาตรฐานและกฎหมายความปลอดภัย
2. สามารถจัดการความปลอดภัยในงานอาชีพ ในโรงงานหรื อสถานประกอบการได้มาตรฐาน
พัฒนาความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักสุ ขศาสตร์อุตสาหกรรม มาตรฐานและกฎหมายความปลอดภัย
2. จัดการความปลอดภัยในงานอาชีพ ในโรงงาน
หรื อสถานประกอบการได้มาตรฐาน พัฒนาความปลอดภัย
โดยใช้เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การจัดการความปลอดภัยในการทํางานอาชีพ ในโรงงานหรื อสถานประกอบการ
ตามหลักสุ ขศาสตร์อุตสาหกรรม มาตรฐาน และกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่ องจักร ไฟฟ้ า
ภาวะแวดล้อม สารเคมี และสิ่ งที่อาจก่อให้เกิดอันตราย บทบาทหน้าที่และ ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัย นักการยศาสตร์ (Ergonomics) และผูเ้ กี่ยวข้อง หลักการพัฒนาสภาพการทํางานในสถานที่ทาํ งาน
ที่อาจประสบอันตราย การสํารวจเพื่อค้นหาอันตรายโดยอาจใช้เครื่ องมือวัดแสงสว่าง วัดระดับเสี ย ง การประเมิน
อันตรายจากการสํารวจที่พบหรื ออาจเกิดขึ้น การดําเนินการควบคุมป้ องกันและปรับปรุ งด้วยหลักการยศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมความปลอดภัยและเทคนิคไว้ส์ กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทํางาน การจัดทําแผนงาน
และโครงการความปลอดภัยในการทํางาน การปรับปรุ งสภาพการทํา งานด้ วยหลักการยศาสตร์ การสํารวจ
การประเมินอันตราย การปรับปรุ งสภาพการทํางานโดยใช้เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย
3100-0126

การออกแบบเบือ้ งต้ น
1-3-2
(Principle of Fundamental Design)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการออกแบบเบื้องต้น
2. สามารถกําหนดขนาดมาตรฐานสัดส่ วนเครื่ องเรื อนที่มีความสัมพันธ์กบั สัดส่ วนมนุษย์ โดยการนําไปใช้
ประกอบการออกแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบเบื้องต้น
2. กําหนดขนาดมาตรฐานสัดส่ วนเครื่ องเรื อนที่มีความสัมพันธ์กบั สัดส่ วนมนุษย์
โดยการนําไปใช้
ประกอบการออกแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการออกแบบ เบื้องต้น ขนาดสัดส่ วนเครื่ องเรื อน ที่มีความ สัมพันธ์กบั
มาตรฐานสัดส่ วนมนุษย์ จิตวิทยาสี การนําไปใช้เป็ นพื้นฐานประกอบการออกแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
3100-0127

ระบบขนส่ งทางรางเบือ้ งต้ น
3-0-3
(Introduction to Rail Transit System)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจระบบการขนส่ งทางราง
2. เข้าใจมาตรฐานและองค์ประกอบการขนส่ งทางราง
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บค้นความรู ้ มีความละเอียดรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระบบการขนส่ งทางราง
2. เขียนผังองค์ประกอบการขนส่ งทางรางตามมาตรฐานการขนส่ งทางราง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ระบบการขนส่ งทางราง การพัฒนาการขนส่ งทางราง องค์ประกอบของระบบขนส่ งทางราง
มาตรฐานของระบบราง องค์ประกอบสถานีระบบราง ประเ ภทของรถไฟ เทคโนโลยีการขับเคลื่อน และตัวรถ
ระบบไฟฟ้ าและการส่ งจ่าย การควบคุม การสื่ อสารและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อาณัติสญ
ั ญาณระบบป้ องกันและ
ความปลอดภัย
3100-0128

การจัดการระบบขนส่ งทางรางเบือ้ งต้ น
3-0-3
(Introduction to Rail Transit System Management)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจระบบการขนส่ งทางราง
2. เข้าใจการจัดการระบบการขนส่ งทางรางเบื้องต้น
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บค้นความรู ้ มีความละเอียดรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระบบการขนส่ งทางราง
2. เขียนองค์ประกอบการจัดการระบบขนส่ งทางรางเบื้องต้น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการระบบขนส่ งทางรางเบื้องต้น การขนส่ งสิ นค้าและการขนส่ งมวลชน การจัดการ
สถานี การจัดการเส้นทางและการเดินรถ การพัฒนาทรัพยากร ก ารวางแผนและการบริ หารองค์กร การตรวจสอบ
และการวางแผนการบํารุ งรักษาในระบบราง ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ พลังงาน สิ่ งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของ
ประชากร
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3100-0201

เคมีสิ่งแวดล้ อมเบือ้ งต้ น
1-2-2
(Fundamental of Environmental Chemistry)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักเคมีวิเคราะห์ของนํ้าและกระบวนการบําบัดนํ้าเพื่อการบริ โภค
2. สามารถปฏิบตั ิเตรี ยมการ เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์น้ าํ และดําเนินการบําบัดนํ้าเพื่อการบริ โภค
จากแหล่งนํ้าธรรมชาติ
3. มีเจตคติที่ดีในการ สื บค้นความรู ้ เกี่ยวกับเคมีสิ่งแวดล้อม และใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ มีกิ จนิสยั
ในการทํางานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัย และตระหนักถึงสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักเคมีวิเคราะห์ของนํ้าและกระบวนการบําบัดนํ้า
2. ปฏิบตั ิเตรี ยมการ เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์น้ าํ และดําเนินการบําบัดนํ้าเพื่อการบริ โภคจากแหล่งนํ้า
ธรรมชาติตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ เคมีวิเคราะห์ของนํ้า การเตรี ยมเครื่ องมือ สารเคมีและสารละลายการเก็บตัวอย่างนํ้า
การเก็บรักษาและวิเคราะห์ หลักการวิเคราะห์ การวิเคราะห์สารโดยวิธีการตกตะกอน การกรองและการทําให้แห้ง
การวิเคราะห์โดยนํ้าหนัก โดยปริ มาตรและโดยการเปรี ยบเทียบสี การตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ทางกายภาพของนํ้า
กระบวนการบําบัดนํ้าทางกายภาพและทางเคมีเพื่อการบริ โภคจากแหล่งนํ้าธรรมชาติ
การเติมอากาศการแยกอนุภาคของแข็ง
การจมตัวของตะกอน การสร้างตะกอนหรื อการจับก้อน การกรอง การแก้น้ าํ กระด้เชืาง้ อโรค
การฆ่การขจั
า ดของแข็งละลายนํ้า
3100-0202

จุลชีววิทยาสิ่ งแวดล้ อมเบือ้ งต้ น
1-2-2
(Fundamental of Environmental Microbiology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจบทบาทของจุลินทรี ยแ์ ละการใช้ประโยชน์ในการบําบัดนํ้าเสี ย
2. สามารถปฏิบตั ิการควบคุมและใช้ประโยชน์ของจุลินทรี ยใ์ นการบําบัดนํ้าเสี ยทางชีวภาพ
3. มีเจตคติที่ดีในการ สื บค้นความรู ้ เกี่ยวกับจุลชีววิทยาสิ่ งแวดล้อมและใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์
มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัย และตระหนักถึงสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับบทบาทของจุลินทรี ย ์ และการใช้ประโยชน์ในการบําบัดนํ้าเสี ย
2. ปฏิบตั ิการควบคุมและใช้ประโยชน์ของจุลินทรี ยใ์ นการบําบัดนํ้าเสี ยทางชีวภาพตามกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ พฤติกรรมของจุลินทรี ย ์ การศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ การเพาะเลี้ยงจุลินทรี ย ์
และอาหารเลี้ยงเชื้อ การเจริ ญเติบโตของแบคทีเ รี ย การจัดจําแนกชนิดและกลุ่มของจุลินทรี ย ์ การควบคุม
จุลินทรี ย ์ ทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ จุลิ นทรี ยท์ ี่เกี่ยวข้องกับดิน อาหาร อุตสาหกรรม และแหล่งนํ้า
การตรวจวัดคุณภาพนํ้าด้านสุ ขาภิบาล การบําบัดนํ้าเสี ยทางชีวภาพ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3100-0203

กลศาสตร์ ของไหลและอุณหพลศาสตร์ เบือ้ งต้ น
2-2-3
(Basic Fluid Mechanics and Thermodynamics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักสถิตศาสตร์ การเคลื่อนที่ของของไหล หลักอุณหพลศาสตร์ พลังงาน
และกระบวนการ
2. สามารถคํานวณปริ มาณ อัตราการไหลในท่อนํ้าทิ้ง ขนาดท่อ ปั๊มสําหรับระบ บนํ้าเสี ย วิเคราะห์
แก้ไขปัญหาทางอุณหพลศาสตร์เกี่ยวกับมลพิษจากการเผาไหม้
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บค้นความรู ้ และใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักสถิตศาสตร์ การเคลื่อนที่ของของไหล หลักอุณหพลศาสตร์ พลังงาน และกระบวนการ
2. คํานวณปริ มาณ อัตราการไหลในท่อนํ้าทิ้ง ขนาดท่อ ปั๊มสําหรับระบบนํ้าเสี ย วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
ทางอุณหพลศาสตร์เกี่ยวกับมลพิษจากการเผาไหม้ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ สถิตศาสตร์ของไหล สมบัติของของไหล ความดันและเฮด แรงสถิตบนผิวและ
การลอยตัว ก ารเคลื่อนที่ของของไหล ประเภทของการไหล สมการความต่อเนื่อง พลังงานการไหล แรงและ
โมเมนตัมในการไหล การไหลในท่อและในรางเปิ ด หลักการอุณหพลศาสตร์ รู ปแบบของพลังงาน การสมดุล
พลังงาน สมบัติทางอุณหพลวัตและกระบวนการ วัฏจักรของแก๊ ส เอนโทรปี กฎข้อที่สองของอุณหพลศาส ตร์
วัฏจักรกําลังของแก๊ สและวัฏจักรทวน การผสมของแก๊ส ปฏิกิริยาเคมีและการเผาไหม้ และการแ ก้ปัญหามลพิษ
เนื่องจากการเผาไหม้
3100-0204

เทคนิคการควบคุมและบําบัดนํา้ เสี ย
2-2-3
(Wastewater Treatment and Control Techniques)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการวิเคราะห์น้ าํ ทิ้งและกระบวนการบําบัดนํ้าเสี ยจากโรงงานอุตสาหกรรม
2. สามารถปฏิบตั ิการวัดปริ มาณนํ้าทิ้ง เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์น้ าํ ควบคุมระบบและกระบวนการบําบัด
นํ้าเสี ยจากอุตสาหกรรม ชุมชนและบํารุ งรักษาระบบบําบัดนํ้าเสี ย
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรอบคอบแ
ละปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์น้ าํ ทิ้งและกระบวนการบําบัดนํ้าเสี ยจากอุตสาหกรรมและชุมชน
2. ปฏิบตั ิการวัดปริ มาณนํ้าทิ้ง เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์น้ าํ ควบคุมระบบและกระบวนการบําบัดนํ้าเสี ย
จากอุตสาหกรรม ชุมชน และบํารุ งรักษาระบบบําบัดนํ้าเสี ย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การวัดปริ มาณนํ้าการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์น้ าํ ทิ้งจากอุตสาหกรรมและชุมชน
การตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ของนํ้าทิ้งทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพของนํ้าทิ้งตามข้อกําหนดของมาตรฐาน
เทคนิคการควบคุมระบบและกระบวนการบําบัดนํ้าเสี ย ตั้งแต่ระบบขั้นต้นถึงระบบขั้นสุ ดท้าย การกําจัดสลัดจ์และ
นํ้าซึ่ งผ่านการบําบัด การนํากลับมาใช้ประโยชน์ การบํารุ งรักษาระบบบําบัดนํ้าเสี ย
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3100-0205

เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ
1-2-2
(Air Pollution Control Techniques)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศ
2. สามารถตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานยนต์และอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศ
2. ตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานยนต์และอุตสาหกรรมตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การตรวจวัดมลพิษทางอากาศ แหล่งกําเนิดและผลกระทบของมลพิษ แผนการ
เก็บตัวอย่างและตรวจวัด ข้อกําหนดของมาตรฐานคุณภาพอากาศ จุดตรวจวัดแ ละสุ่ ม ตัวอย่าง เครื่ องมือและ
อุปกรณ์ตรวจวัดฝุ่ นหนัก อนุภาคแขวนลอย ก๊าซและฝนกรด การตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากยานยนต์ เครื่ องมือ
และอุปกรณ์ตรวจวัดควันดําและอนุภาคจากท่อไอเสี ย การควบคุมมลพิษที่ แหล่งกําเนิดจากเครื่ องยนต์และนํ้ามัน
เชื้อเพลิง การควบคุมไอเสี ยเครื่ องยนต์ดว้ ยแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์ การเก็บตัวอย่างและตรวจวัดมลพิษทางอากาศ
จากโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยอุปกรณ์ตรวจสอบอนุภาค
และก๊าซจากปล่องโรงงาน การควบคุ มมลพิษ
ที่แหล่งกําเนิดอนุภาคมลพิษ โดยใช้ไซโคลน เครื่ องเก็บแบบเปี ยก และการตกตะกอนด้วยไฟฟ้ าสถิต การควบคุม
ก๊าซมลพิษโดยใช้อุปกรณ์ดูดซึ มและอุปกรณ์ดูดซับ การเผากําจัดก๊าซหรื อสารมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
3100-0206

เทคนิคการควบคุมมลพิษทางเสี ยงและความสั่ นสะเทือน
1-2-2
(Noise and Vibration Control Techniques)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสี ยงและความสัน่ สะเทือน
2. สามารถตรวจวัด ควบคุมมลพิษทางเสี ยงและความสัน่ สะเทือนจากแหล่งกําเนิด
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัย และตระหนักถึงสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการแก้ปัญหามลพิษทางเสี ยงและความสัน่ สะเทือน
2. ตรวจวัด ควบคุมมลพิษทางเสี ยงและความสัน่ สะเทือนจากแหล่งกําเนิดตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การควบคุมมลพิษทางเสี ยงและความสัน่ สะเทือน แหล่งกําเนิด และผลกระทบ
ของมลพิษ เทคนิคการตรวจวัดและการใช้เครื่ องมือวัดมลพิษทางเสี ยงและความสัน่ สะเทือน ม าตรฐานคุณภาพ
เสี ยงและความสัน่ สะเทือน เทคนิคการควบคุมมลพิษทางเสี ยงและความสัน่ สะเทือนจากยานยนต์ อุตสาหกรรม
และการก่อสร้าง
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3100-0207

เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสี ย
1-3-2
(Hazardous Waste Management)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ การจัดการแก้ปัญหามลพิษจากสารอันตรายและกากของเสี ย
2. สามารถจัดการกากของเสี ย สารอันตรายจากชุมชนและอุตสาหกรรม และใช้ประโยชน์จากกากของเสี ย
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัย และตระหนักถึงสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ การจัดการแก้ปัญหามลพิษจากสารอันตรายและกากของเสี ย
2. จัดการกากของเสี ย สารอันตรายจากชุมชนและอุตสาหกรรม และใช้ประโยชน์จากกากของเสี
ตามหลั
ย กการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การจัดการสารอันตรายและกากของเสี ย ปัญหามลพิษ ชนิดและแหล่งกําเนิด
ผลกระทบที่เกิดและแนวทางการแก้ไข ความเสี่ ยงจากสารอันตรายและเทคนิคในการจัดการกากของเสี ยจากชุมชน
และอุตสาหกรรม ภาระงานของการจัดการ กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกําเนิดกากของเสี ย การขนถ่าย
การจัดถังรองรับและกรรมวิธี การถ่ายโอนและการขนส่ งกากของเสี ย การกําจัดกากของเสี ยจน ถึงขั้นสุ ดท้าย
เทคนิคการฟื้ นฟูวสั ดุกากและพลังงานจากกากของเสี ยเพื่อนํากลับมาใช้ประโยชน์
3100-0208

เทคโนโลยีสะอาดสํ าหรับช่ างเทคนิค
1-2-2
(Clean Technology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักเทคโนโลยีสะอาดในการจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริ การ
2. สามารถจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรและพลังงานในองค์การโดยหลักเทคโนโลยีสะอาดได้มาตรฐาน
การจัดการสิ่ งแวดล้อม
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ การอนุรักษ์
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเทคโนโลยีสะอาดในการจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริ การ
2. จัดการเกี่ยวกับทรัพยากรและพลังงานในองค์การโดยหลักเทคโนโลยีสะอาดได้มาตรฐาน
การจัดการสิ่ งแวดล้อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ยวกับ การใช้เทคโนโลยีสะอาด บทบาทและความสําคัญในการจัดการทรัพยากรและ
การลดมลพิษ การนําทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ การดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในองค์การและกิจกรรมมาตรฐาน
การจัดการสิ่ งแวดล้อม หลักการตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาดทั้งเบื้องต้น และโดยละเอียด การศึกษาความ
เป็ นไปได้ของแต่ละทางเลือกของเทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีสะอาดกับแหล่งพลังงาน หลักการ
ประหยัด
พลังงาน การดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในการผลิตและการบริ การ เทคนิคการประเมินผล ดํารงรักษา
การ
ดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในองค์การให้ต่อเนื่องและยัง่ ยืน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

47
3100-0301

ทฤษฎีโครงสร้ าง
3-0-3
(Theory of Structures)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจวิธีการหาแรงในโครงสร้าง
2. สามารถคํานวณแรงปฏิกิริยา แรงเฉื อน โมเมนต์ดดั เส้นอิทธิ พล การโก่งตัวของคาน แรงในชิ้นส่ วน
ของโครงข้อหมุน และคานต่อเนื่อง
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดี สนใจใฝ่ รู ้ ทํางานด้วยความรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์แรงภายในโครงสร้าง
2. คํานวณแรงปฏิกิริยาและแรงภายในโครงสร้าง
3. เขียนเส้นอิทธิ พลในคานและโครงข้อหมุน
4. คํานวณค่าการโก่งตัวของคาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับโครงสร้าง แรงป ฏิกิริยา แรงเฉื อน และโมเมนต์ดดั แรงภายใน
ชิ้นส่ วนของโครงข้อหมุน เ ส้นอิทธิ พลในคานและโครงข้อหมุน การโก่งตัวของคานโดยวิ ธี พ้ืนที่ โมเมนต์และ
คานเสมือน การวิเคราะห์คานต่อเนื่องโดยวิธีสมการสามโมเมนต์
3100-0302

การสํ ารวจเพือ่ การก่ อสร้ าง
2-2-3
(Construction Surveying)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการสํารวจในการก่อสร้าง
2. สามารถสํารวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร สะพาน ท่อ คลองส่ งนํ้า
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการสํารวจในการก่อสร้างอาคาร สะพาน ท่อ คลองส่ งนํ้า และอื่น ๆ
2. กําหนดตําแหน่งและระดับงานอาคาร
3. ตรวจสอบการทรุ ดตัวและเคลื่อนตัวของอาคาร
4. สํารวจเพื่องานด้านวิศวกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ยวกับ หลักการงานสํา รวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร สะพาน ท่อ คลองส่ งนํ้าและอื่น ๆ
การตรวจสอบการทรุ ดตัวและเคลื่อนตัวของอาคาร การสํารวจเพื่องานด้านวิศวกรรม
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3100-0601

เคมีทั่วไป
2-2-3
(General Chemistry)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการวิเคราะห์ทฤษฎี ปริ มาณสารสัมพันธ์ สสารและพลังงาน โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี
ตารางธาตุ สมบัติของแก๊ส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด เบส
2. สามารถทดสอบหาองค์ประกอบของสสาร หานํ้าหนักโมเลกุลโดยใช้ สมบัติ คอลลิเกตีฟ การไทเตรท
กรด เบส และการคํานวณปริ มาณสารสัมพันธ์
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานอย่างมีระบบ ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ หลักการปริ มาณสารสัมพันธ์ สสารและพลังงาน โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี
ตารางธาตุ สมบัติของแก๊ส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด เบส
2. ทดสอบหาองค์ประกอบของสสาร หานํ้าหนักโมเลกุลโดยใช้สมบัติ คอลลิเกตีฟ การไทเตรท กรด เบส
และการคํานวณปริ มาณสารสัมพันธ์ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการและทฤษฎีปริ มาณสารสัมพันธ์ สสารและพลังงาน โ ครงสร้างอะตอม
พันธะเคมี ตารางธาตุ สมบัติของแก๊ส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด
เบส ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการหา
องค์ประกอบของสารในสารผสมและสารละลาย สมบัติของสารผสม การหานํ้าหนักโมเลกุลโดยใช้สมบัติ
คอลลิเกตีฟ (Colligative Properties) เทคนิคการไทเทรต การสะเทินระหว่างกรด เบส
3100-0602

เคมีอนิ ทรีย์ทั่วไป
2-2-3
(General Organic Chemistry)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจการเขียนโครงสร้าง เรี ยกชื่อ บอกชนิดของไอโซเมอร์ ของสารอินทรี ยไ์ ด้
2. มีความสามารถในการวิเคราะห์กลไก ทํานายปฏิกิริยาเคมีอินทรี ย ์ และบอกสมบั
ของสารอิ
ติ
นทรี ยท์ ี่สาํ คัญ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของปฏิกิริยา การสังเคราะห์และคุณสมบัติที่สาํ คัญของสารอินทรี ย ์
2. วิเคราะห์กลไก ทํานายปฏิกิริยาเคมีอินทรี ย ์ และบอกสมบัติของสารอินทรี ยท์ ี่สาํ คัญตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ พันธะเคมี ไฮบริ ไดเซชัน่ การเขียนสูตรโครงสร้าง การเรี ยกชื่อสเตอริ โอเคมี
สมบัติทางกายภาพ ปฏิกิริยาเคมี และการสังเคราะห์ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
และอนุพนั ธ์ การหาจุด
หลอมเหลว จุดเดือด การตกผลึกสาร การกลัน่ การสกัดสาร การแยกสารด้วยเทคนิค โครมาโต กราฟี ทดสอบ
ปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน และอนุพนั ธ์ที่สาํ คัญ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

49
3100-0603

เคมีฟิสิ กส์ ทั่วไป
2-2-3
(Physical Chemistry)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการวิเคราะห์สมบัติในเชิงทฤษฎีจลน์ของก๊าซ และของเหลว หลั กอุณหพลศาสตร์ ทางเคมี
จลนศาสตร์ทางเคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย แมคโครโมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟ้ า
2. สามารถทดสอบสมบัติในเชิงทฤษฎีจลน์โมเลกุลของก๊าซและของเหลว อุณหพลศาสตร์ทาง
เคมี
จลนศาสตร์เคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย สารแมคโครโมเลกุล เคมีเชิงไฟฟ้ า
3. เพื่อให้มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างมีระบบแบบแผน ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีอุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์ทางเคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย
แมคโคร โมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟ้ า
2. ทดสอบสมบัติในเชิงทฤษฎีจลน์ โมเลกุลของก๊าซและ ของเหลว อุณหพลศาสตร์ทางเคมี จลนศาสตร์
เคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย สารแมคโครโมเลกุล เคมีเชิงไฟฟ้ าตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ สมบัติในเชิงทฤษฎีจลน์ โมเลกุลของก๊าซและของเหลว หลัก อุณหพลศาสตร์
ทางเคมี จลน ศาสตร์ทางเคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย แมคโครโมเลกุล และเคมีเชิงไฟ ฟ้ า การทดสอบสมบัติ
ของสารตามทฤษฎีจลน์ โมเลกุลของก๊าซและของ เหลว หลักอุณหพลศาสตร์ทางเคมี จลน ศาสตร์ทางเคมี
สมดุลวัฏภาค สารละลาย แมคโครโมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟ้ า
3100-0604

เคมีวเิ คราะห์ ทั่วไป
2-2-3
(Analytical Chemistry)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเลือกใช้ เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์สมบัติของสาร
2. สามารถวิเคราะห์ทางเคมีท้ งั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณโดยนํ้าหนักและโดยปริ มาตร
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานอย่างมีระบบแบบแผน ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการการวิเคราะห์ทางเคมี ทั้งทางเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ
2. วิเคราะห์ทางเคมี ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ โดยนํ้าหนักและโดยปริ มาตรตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบเซมิไมโคร
และการวิเคราะห์
เชิงปริ มาณ การวิเคราะห์โดยนํ้าหนักและโดยปริ มาตร การไทเตรท สมดุลเคมี การวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องมือวิเคราะห์
ทางเคมีช้ นั สูง การวางแผนงาน การสุ่ มตัวอย่าง การเตรี ยมตัวอย่าง การเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ การจัดการข้อมูล
วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางสถิติ
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หน้ าว่ าง
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สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
3100-0001
3100–0002
3100-0003
3100-0004
3100-0005
3100-0006
3100-0007
3100-0008
3100-0009

งานเทคนิคพื้นฐาน
เขียนแบบเทคนิค
งานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
งานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
งานวัดละเอียด
งานชิ้นส่ วนเครื่ องกลทัว่ ไป
งานเชื่อมและโลหะแผ่น
งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
งานเครื่ องมือกลเบื้องต้น

0-6-2
1-3-2
1-3-2
2-0-2
1-2-2
1-3-2
1-3-2
1-2-2
1-3-2

กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
3100-0101
3100-0105
3100-0116

กลศาสตร์วิศวกรรม
ความแข็งแรงของวัสดุ
การออกแบบเครื่ องจักรกล

3-0-3
3-0-3
3-0-3

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3102-2001
3102-2002
3102-2003
3102-2004
3102-2005
3102-2006
3102-2007

เทคนิคการผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล 1
เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมซี เอ็นซี
เทคนิคการผลิตด้วยเครื่ องมือกลซี เอ็นซี
ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ .
มาตรวิทยาอุตสาหกรรม
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกอุตสาหกรรม
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กลุ่มทักษะวิชาชี พเลือก
สาขางาน เครื่องมือกล
3102-2101
3102-2102
3102-2103
3102-2104
3102-2105
3102-2106
3102-2107
3102-2108

เทคนิคเขียนแบบเครื่ องมือกล
เทคนิคการผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล 2
เทคนิคการผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล 3
เทคนิคการผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล 4
เครื่ องมือตัดในงานอุตสาหกรรม
เทคนิคการผลิตเครื่ องมือตัด
ระบบการผลิตอัตโนมัติ
เทคนิคการปรับฟิ ตเครื่ องมือกล

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

สาขางาน แม่ พมิ พ์ โลหะ
3102-2201
3102-2202
3102-2203
3102-2204
3102-2205
3102-2206
3102-2207
3102-2208

เทคนิคเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ
กรรมวิธีการผลิตแม่พิมพ์โลหะ
เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ตดั และเจาะโลหะ
เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พบั และขึ้นรู ปโลหะ
เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง
เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ผสมและดึงขึ้นรู ปโลหะ
ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ
เทคนิคการซ่อมและบํารุ งรักษาแม่พิมพ์โลหะ

1-4-3
3-0-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
3-0-3
1-6-3

สาขางาน แม่ พมิ พ์ พลาสติก
3102-2301
3102-2302
3102-2303
3102-2304
3102-2305
3102-2306
3102-2307
3102 -2308
3102 -2309
3102-2310
3102-2311
3102-2312

เทคนิคเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติก
ออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก 1
ออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก 2
เทคนิคการผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบสองแผ่น
เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบแยกด้านข้าง
เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบสามแผ่น
เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์เป่ าพลาสติก
เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์อดั พลาสติก
เทคนิคการขัดผิวแม่พิมพ์พลาสติก
เทคนิคการซ่อมและบํารุ งรักษาแม่พิมพ์พลาสติก
เทคนิคการปรับตั้งเครื่ องฉี ดพลาสติก
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สาขางาน ผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์
3102-2401
3102-2402
3102-2403
3102-2404
3102-2405
3102-2406
3102-2407
3102 -2408
3102- 2312

เทคนิคเขียนแบบชิ้นส่ วนยานยนต์
กรรมวิธีการผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์
ผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ดว้ ยแม่พิมพ์โลหะ
ผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ดว้ ยแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ดว้ ยแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
ผลิตอุปกรณ์ตรวจสอบชิ้นส่ วนยานยนต์
ระบบการผลิตอัตโนมัติ
เครื่ องมือตัดในงานอุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์
เทคนิคการปรับตั้งเครื่ องฉี ดพลาสติก
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วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
3100-0001

งานเทคนิคพืน้ ฐาน
(Basic Technical Practice)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

0-6-2

1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ การบํารุ งรักษาเครื่ องมือและเครื่ องมือกลเบื้องต้น
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานผลิตชิ้นงานตามขั้นตอน แก้ปัญหา และนําไปประยุกต์ใช้กบั งาน
อื่นได้
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณี ตเรี ยบร้อย ละเอียด
รอบคอบ เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลามีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการการใช้ การบํารุ งรักษาเครื่ องมือและเครื่ องมือกลเบื้องต้น
ในการผลิตชิ้นงาน
2. ใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือ และเครื่ องมือกลเบื้องต้น
3. ปรับแต่ง ปรับตั้งและลับคมตัดเครื่ องมือกลในงานช่างเครื่ องกล
4. ร่ างแบบบนชิ้นงาน แปรรู ป ขึ้นรู ป ประกอบและปรับชิ้นงานโลหะด้วยเครื่ องมือ (Hand tools)
และเครื่ องมือกลเบื้องต้นตามแบบสัง่ งาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้ การบํารุ งรักษาเครื่ องมือ (Hand tools) และเครื่ องมือกลเบื้องต้น ความปลอดภัย
ในการปฏิบตั ิงาน งานวัดและตรวจสอบ งานร่ างแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งาน
ทําเกลียว งานเครื่ องมือกลเบื้องต้น และงานประกอบ
3100-0002

เขียนแบบเทคนิค
1-3-2
(Technical Drawing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่ องมือเขียนแบบ
2. สามารถเขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องต้น การบอกขนา ดมิติที่ซบั ซ้อนและ
แบบสัง่ งาน
3. มีเจตคติที่ดี ในการปฏิบตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั อดทน มีกิจนิสยั ในการทํางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิค และการใช้เครื่ องมือเขียนแบบ
2. เขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องต้น การบอกขนาดมิติที่ซบั ซ้อนและแบบสัง่ งาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น
ตัวเลข ตัวอักษร มาตราส่ วน องค์ประกอบของการบอกขนาดมิติ กระดาษเขียนแบบ การใช้อุปกรณ์เ ขียนแบบ
เบื้องต้น การเขียนเส้น มุม ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์งานช่างอุตสาหกรรม การใช้มาตราส่ วน การบอกขนาดมิติ
การสร้างรู ปทรงเรขาคณิ ต ภาพสองมิติ ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพฉาย (Orthographic Projection) มุมที่ 1 และ
มุมที่ 3 ภาพพิกทอเรี ยล (Pictorial) ภาพตัด ภาพช่ว ย ภาพคลี่เบื้องต้น การบอกขนาดมิติที่ซบั ซ้อน และแบบสัง่ งาน
การอ่านสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม
3100-0003

งานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
1-3-2
(Electronic and Electrical Practice)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ า วัสดุ อุปกรณ์วงจรไฟฟ้ า วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ และวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ า
2. สามารถติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจรและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3. มีเจตคติที่ดี ปฏิบตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั อดทน มีกิจนิสยั ในการทํางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของทฤษฎีไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น วิธีป้องกันอันตรายจาก
ไฟฟ้ า
2. ใช้เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ า วัสดุ อุปกรณ์และวงจรไฟฟ้ า-อิเล็กทรอนิกส์
3. ติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจรและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการของทฤษฎีไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น มาตรการเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ า ทฤษฎีอิเล็กตรอน ความต้านทาน ตัวนํา ฉนวน แหล่งกําเนิดไฟฟ้ า หน่วยวัดไฟฟ้ า การ
ใช้เครื่ องมือวัดไฟฟ้ าเบื้องต้น สัญลักษณ์และอุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า อุปกรณ์ป้องกันและการต่อสายดิน การ
ทํางานของเครื่ องใช้ไฟฟ้ าขนาดเล็ก โครงสร้าง สัญลักษณ์ คุณสมบัติ และวงจรใช้งานของ ตัวต้านทาน คาปาซิ
เตอร์ อินดักเตอร์ ไดโอด ทรานซิ สเตอร์ เอสซี อาร์ วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หม้อแปล งไฟฟ้ า สวิตช์ ขั้วต่อสาย
ปลัก๊ แจ๊ค รี เลย์ ลําโพง ไมโครโฟน เครื่ องมือกล หัวแร้งบัดกรี คีมไขควง การใช้เครื่ องมือวัดพื้นฐานที่จาํ เป็ น
ในทางอิเล็กทรอนิกส์ มัลติมิเตอร์ เครื่ องจ่ายกําลังงานไฟฟ้ า เครื่ องกําเนิดสัญญาณ และออสซิ ลโลสโคป การ
ประกอบและทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
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3100-0004

วัสดุช่าง
2-0-2
(Materials)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการจําแนกชนิด การแบ่งกลุ่ม ลักษณะ มาตรฐาน สมบัติการใช้งานของวัสดุ
ในงานอุตสาหกรรม
2. สามารถจําแนก เลือกใช้ ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติที่ดีในการทํางาน มีความละเอียดรอบคอบ คํานึงถึงความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิด แบ่งกลุ่ม ลักษณะ มาตรฐาน คุณสมบัติการใช้งานของวัสดุในงาน
อุตสาหกรรม
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ เลือกใช้ ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการตรวจสอบ ป้ องกันการกัดกร่ อนของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การกัดกร่ อนและการป้ องกันวัสดุชนิด
ต่าง ๆ ในงานอุตสาหกรรม โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิ พลของธาตุต่าง ๆ ที่มีต่อโลหะผสม วัสดุ เชื้อเพลิง และ
สารหล่อลื่น วัสดุไฟฟ้ า วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง และวัสดุสงั เคราะห์ การตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น
3100-0005

งานวัดละเอียด
1-2-2
(Precision Measurements)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการของงานวัดละเอียด การใช้เครื่ องมือวัดและตรวจสอบกับงานชิ้นส่ วนเครื่ องกล
2. สามารถเลือกใช้ บํารุ งรักษา เครื่ องมือวัดและตรวจสอบในงานอุตสาหกรรมตรวจสอบชิ้นงานตาม
มาตรฐาน
3. มีเจตคติที่ดีในการทํางาน มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบต่อการทํางานและความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวัดละเอียด การใช้เครื่ องมือวัดและตรวจสอบกับงานชิ้นส่ วนเครื่ องกล
2. เลือกใช้ บํารุ งรักษา เครื่ องมือวัดและตรวจสอบในงานอุตสาหกรรมทําการตรวจสอบชิ้นงาน
ตาม
มาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการของงานวัดละเอียด ชนิด หน้าที่ การใช้งาน และบํารุ งรักษา เครื่ อง มือ
วัดละเอียดแบบมีสเกลและแบบดิจิตอล บรรทัดเหล็ก สายวัด ระดับนํ้า เครื่ องมือวัดละเอียดแบบเลื่อนได้มีสเกล
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ นาฬิกาวัด ใบวัดมุม เครื่ องมือวัดละเอียดแบบถ่ายขนาดวงเวียนเหล็ก เกจ สปริ ง
วัดนอก วัดใน เกจวัดความโตรู เครื่ องมือวัดละเอียดแบบค่าคงที่ เกจก้ามปู เกจทรงกระบอก เกจบล็อก เกจวัดเกลียว
บรรทัดตรวจสอบความเรี ยบ เกจวัดความเรี ยบผิว
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3100-0006

งานชิ้นส่ วนเครื่องกลทั่วไป
1-3-2
(General Machine Elements)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการถอดประกอบ การติดตั้งและการปรับตั้ง เครื่ องมือกล
2. สามารถวางแผนปฏิบตั ิการถอดประกอบ ติดตั้งและปรับตั้งชิ้นส่ วนยึดประสาน ชิ้นส่ วนทัว่ ไป
และชิ้นส่ วนส่ งกําลัง เครื่ องมือกล
3. มีเจตคติที่ดี ในการปฏิบตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั อดทน มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วย
ความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง เครื่ องมือกล
2. วางแผน เตรี ยมงาน ตรวจวิเคราะห์การถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง ชิ้นส่ วนยึดประสาน ชิ้นส่ วนทัว่ ไป
และชิ้นส่ วนส่ งกําลังเครื่ องมือกล
3. บํารุ งรักษาชิ้นส่ วนเครื่ องกลตามหลักการการใช้งาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ช่วยถอดประกอบ การวัดและตรวจสอบใน
งานสวม การถอดประกอบ การติดตั้งและการปรับตั้ง ความปลอดภัยทัว่ ไป การวางแผนปฏิบตั ิการ การถอด
ประกอบชิ้นส่ วนยึดประสานและชิ้นส่ วนทัว่ ไป สลัก สกรู โบลต์และนัต หมุดยํ้า สปริ ง กลไก การถอดประกอบ
ชิ้นส่ วนส่ งกําลัง เพลา ลิ่ม สไปลน์ รองลื่น ตลับลูกปื น เฟื อง สายพานและพูลเลย์ ลูกเบี้ยว คลัตช์ คัปปลิง เบรก
ความปลอดภัยเฉพาะงาน
3100-0007

งานเชื่อมและโลหะแผ่ น
1-3-2
(Welding and Sheet Metal)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเบื้องต้นในงานเชื่อมและโลหะแผ่น
2. สามารถเขียนแบบแผ่นคลี่ จัดเตรี ยมเครื่ องมืออุปกรณ์ ขึ้นรู ป ประกอบงานโลหะแผ่น
เตรี ยมชิ้นงาน งานเชื่อมไฟฟ้ า อาร์ค ลวดหุม้ ฟลักซ์ เชื่อมแก๊ส แล่นประสานแผ่นเหล็กกล้า รอยต่อชน
และต่อตัวที
3. มีเจตคติที่ดี ในการปฏิบตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้อ ย มีระเบียบวินยั อดทน มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วย
ความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นในงานเชื่อมและงานโลหะแผ่น
2. เขียนแบบแผ่นคลี่ จัดเตรี ยมเครื่ องมืออุปกรณ์ ขึ้นรู ป ประกอบงานโลหะแผ่นตามแบบ
3. เชื่อมไฟฟ้ า และเชื่อมแก๊ส แล่นประสานแผ่นเหล็กกล้า รอยต่อชนและต่อตัวทีตามหลักการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการเชื่อมแก๊สและเชื่อมไฟฟ้ าเบื้องต้น การแล่นประสาน การเชื่อมแผ่น
เหล็กกล้าในตําแหน่งท่าเชื่อมต่าง ๆ รอยต่อชน ตัวทีและต่อหน้าแปลน งานโลหะแผ่นเบื้องต้น การเขียนแผ่นคลี่
อย่างง่าย การขึ้นรู ป การประกอบชิ้นงานโลหะแผ่น
3100-0008

งานคอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น
1-2-2
(Basic Computer)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการด้านคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป การใช้อินเทอร์เน็ตในงาน
อาชีพ
2. ใช้ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสําเร็ จรู ปตามลักษณะงานอาชีพ
3. มีเจตคติและมีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานอย่างเป็ นระบบ รับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัยและ
มีคุณธรรมจริ ยธรรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระบบปฏิบตั ิการ โปรแกรม
สําเร็ จรู ปและอินเตอร์เน็ตในงานอาชีพ
2. ใช้ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสําเร็ จรู ปตามลักษณะงานอาชีพ
3. สื บค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต
4. บํารุ งรักษาคอมพิวเตอร์ในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้ระบบปฏิบตั ิการ การใช้โปรแ กรม
ประมวลผลคําเพื่อจัดทําเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตาราง ทําการเพื่อการคํานวณในงานอาชีพ การใช้
โปรแกรมการนําเสนอผลงาน หรื อการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปอื่นๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ต
สื บค้นข้อมูล จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กบั งานอาชีพ
3100-0009

งานเครื่องมือกลเบือ้ งต้ น
(Basic Machine Tools)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทํางาน การคํานวณ ในงานเครื่ องมือกลพื้นฐาน
2. สามารถปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการ ตัด เจาะ กลึง กัด ไส งานด้วยเครื่ องมือกลเบื้องต้น
3. มีเจตคติและมีกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็ นระเบียบ
สะอาด ตรงต่อเวลามีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางาน การคํานวณ การบํา รุ งรักษา การปรับตั้ง การใช้งาน เครื่ องมือกล
พื้นฐานตามคู่มือ
2. ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการ ตัด เจาะ กลึง กัด ไส งานด้วยเครื่ องมือกลเบื้องต้นตามแบบสัง่ งาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ การจําแนกชนิด ส่ วนประกอบ หลักการทํางาน การบํารุ งรักษาและ
หลักความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานกับเครื่ องมือกลพื้นฐาน การคํานวณค่า ความเร็ วรอบ ความเร็ วตัด อัตราการ
ป้ อน องค์ประกอบที่จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิงาน งานลับคมตัด งานกลึง งานกัด งานไส งานเจาะ ตามแบบสัง่ งาน
และหลักความปลอดภัย
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กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
3100-0101

กลศาสตร์ วศิ วกรรม
3-0-3
(Engineering Mechanics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักสถิตศาสตร์ การใช้เวกเตอร์ช่วยในการคํานวณแรงในโครงสร้างและเครื่ องจักรกล
2. สามารถวิเคราะห์แรงในโครงสร้างและเครื่ องจักรกล หาคุณสมบัติของรู ปทรงเรขาคณิ ต
ที่เกี่ยวกับสถิตศาสตร์ และสามารถแก้ปัญหาสถิตศาสตร์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บเสาะหาความรู ้และใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา มีความละเอียด
รอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการคํานวณแรง โมเมนต์บนระนาบ ปริ ภูมิโดยใช้เวกเตอร์และ
เครื่ องคํานวณช่วย
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์แรงในชิ้นส่ วนโครงสร้างและชิ้นส่ วนเครื่ องกล
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการคํานวณเกี่ยวกับแรงกระจายและสถิตศาสตร์ของไหล
4. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการหาจุดศูนย์ถ่วงและเซนทรอยด์ และค่าโมเมนต์ความเฉื่ อยของรู ปทรง
เรขาคณิ ต
5. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการคํานวณเกี่ยวกับแรงเสี ยดทานในเครื่ องจักรกล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมโดยใช้หลักสถิตศาสตร์และเวกเตอร์ช่วย เกี่ยวกับระบบของ
แรง ชนิดของแรง โมเมนต์และแรงคู่ควบ สมดุล แผนภาพวัตถุอิสระ โครงสร้างและหลักการวิเคราะห์เบื้องต้น
แรงก ระจาย สถิตศาสตร์ของไหล จุดศูนย์ถ่วงและเซนทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่ อย และความเสี ยดทาน การ
แก้ปัญหาโจทย์สถิตศาสตร์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
3100-0105

ความแข็งแรงของวัสดุ
3-0-3
(Strength of Material)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจแนวคิดของความเค้นและความเครี ยด และคุณสมบัติดา้ นความแข็งแรงของวัสดุ
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักความแข็งแรงของวัสดุในการออกแบบ ตรวจสอบ และตรวจพินิจชิ้นส่ วน
โครงสร้างและเครื่ องจักรกล
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บเสาะหาความรู ้และใช้หลักเหตุผลของกลศาสตร์ของแข็งในการแก้ปัญหา
มีความตระหนักถึงความปลอดภัยและความคุม้ ค่าของวัสดุ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของความเค้น ความเครี ยดและคุณสมบัติดา้ นความแข็งแรงของวัสดุ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการคํานวณความแข็งแรงของชิ้นส่ วนเนื่องจากอุณหภูมิ การต่อกันโดยใช้
แนวเชื่อมและหมุดยํ้า
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการคํานวณความแข็งแรงของภาชนะความดัน เพลารับแรงและทอร์กคานรับ
แรงและโมเมนต์ดดั
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดและองค์ประกอบของความเค้นและความเครี ยด ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและ
ความเครี ยดของวัสดุ กฎสภาพยืดหยุน่ ของฮุก มอดูลสั ความยืดหยุน่ ความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
ความเค้นในวัสดุซ่ ึ งต่อกันโดยการเชื่อมและโดยการใช้หมุดยํ้า ความเค้นในภาชนะความดัน การบิดของเพลา
ทฤษฎีของคาน แผนภาพแรงเฉื อนและโมเมนต์ดดั ความเค้นดัดและความเค้นเฉื อนในคาน การหาระยะแอ่นตัว
ของคานโดยวิธีโมเมนต์ร่วมกับพื้นที่ พื้นฐานการรวมความเค้น การประยุกต์ความรู ้ในงานอาชีพ
3100-0116

การออกแบบเครื่องจักรกล
3-0-3
(Machine Design)
วิชาบังคับก่ อน : 3100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการออกแบบเครื่ องจักรกล
2. สามารถคํานวณและออกแบบเครื่ องจักรกล
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรอบคอบปลอดภัยและประหยัด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการการออกแบบชิ้นส่ วนเครื่ องจักรกลและเลือกใช้วสั ดุ
2. คํานวณและออกแบบชิ้นส่ วนซึ่ งมีความเค้นผสมและใช้ทฤษฎีความเสี ยหาย ชิ้นส่ วนภายใต้ภาระความ
ล้า
3. คํานวณและออกแบบชิ้นส่ วนเครื่ องจักรกล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการออกแบบเครื่ องจักรกลโดยพิจารณาคุณสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสี ยหาย และความ
ล้า การออกแบบชิ้นส่ วนเครื่ องจักรกลอย่างง่าย รอยต่อด้วยหมุดยํ้าและสลักเกลียว ลิ่ม สลัก ตัวเรี ยว เพลา สปริ ง
และสกรู ส่งกําลัง การทําโครงงานออกแบบเครื่ องจักรกล
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3102-2001

เทคนิคการผลิตชิ้นส่ วนเครื่องมือกล 1
1-6-3
(Machine Tool Production Technique 1)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้เครื่ องมือกลในการผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล
2. ปฏิบตั ิการผลิตและตรวจสอบชิ้นส่ วนเครื่ องมือกลได้ตามมาตรฐาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีความประณี ต รอบคอบ ปลอดภัยโดย
ตระหนักถึงคุณภาพงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการวางแผน กําหนดลําดับขั้นการผลิต
2. ผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล ลูกเบี้ยว เฟื องตรง เฟื องสะพาน เกลียวหลายปาก รางเลื่อน
3. วัด ตรวจสอบ ตามแบบสัง่ งาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการวางแผน กําหนดลําดับขั้นการผลิต และผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล ลูกเบี้ยว
เฟื องตรง เฟื องสะพาน เกลียวหลายปาก รางเลื่อน ใช้เครื่ องมือกลและเครื่ องมือ เล็ก (Hand tool) ที่เหมาะสมตาม
ลักษณะงาน วัด ตรวจสอบตามแบบสัง่ งานบํารุ งรักษาเครื่ องมือกล ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
3102-2002

เขียนแบบด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2-2-3
(Computer Aided Drawing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบเครื่ องมือกล
2. มีทกั ษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างรู ปชิ้นส่ วนเครื่ องมือกลสามมิติ
3. มีทกั ษะในการเขียนแบบและพิมพ์แบบสัง่ งาน แบบภาพประกอบ และแบบขั้นตอนการประกอบชิ้นส่ วน
เครื่ องมือกล
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีความประณี ต รอบคอบ ปลอดภัยโดยตระหนักถึง
คุณภาพงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนแบบ
2. ติดตั้งโปรแกรม ใช้โปรแกรมเขียนรู ปชิ้นส่ วนเครื่ องมือกลสามมิติ ภาพถอดประกอบชิ้นส่ วนสามมิติ
(Explode View)
3. กําหนดขนาด (Dimension) พิกดั ความเผื่อ พิกดั งานสวม สัญลักษณ์ผิวงาน กําหนดสัญลักษณ์ GD&T
ตารางรายการแบบ (List of Part)
4. พิมพ์แบบสัง่ งาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนแบบ การติดตั้งโปรแกรม การใช้
โปรแกรมเขียนรู ปชิ้นส่ วนเครื่ องมือกลสามมิติ แสดงขั้ นตอนการประกอบชิ้นส่ วน แบบสัง่ งาน ภาพฉายมุมที่ 1
ภาพฉายมุมที่ 3 ภาพตัดเต็ม ภาพตัดครึ่ ง ภาพตัดเลื่อนแนว (Offset Section) ภาพตัดเฉพาะส่ วน (Broken Out
Section) ภาพตัดหมุน (Revolve Section) ภาพตัดย่อส่ วนความยาว ภาพช่วย (Auxiliary View) ภาพขยายเฉพาะ
ส่ วน (Detail View) การกําหนดขนาด (Dimension) พิกดั ความเผื่อ พิกดั งานสวม สัญลักษณ์ผิวงาน กําหนด
สัญลักษณ์ GD&T ตารางรายการแบบ (List of Part) ภาพ ประกอบสามมิติ ภาพถอดประกอบชิ้นส่ วนสามมิติ
(Explode View) พิมพ์แบบสัง่ งาน ปฏิบตั ิงานอย่างมีระเบียบแบบแผน
3102-2003

โปรแกรมซีเอ็นซี
1-4-3
(CNC Program)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรม เอ็นซี ควบคุมเครื่ องมือกลซี เอ็นซี
2. เขียนโปรแกรมงานกัด งานกลึง และจําลองการทํางานของโปรแกรม (Simulation)
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีความประณี ต รอบคอบ ปลอดภัย โดย
ตระหนักถึงคุณภาพงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานเครื่ องมือกลซี เอ็นซี
2. วางแผนงานและลําดับขั้นตอน เขียนโปรแกรมเอ็นซี งานกัดและงานกลึง
3. ปฏิบตั ิงานกัดด้วยคําสัง่ การเคลื่อนที่แบบเส้นตรง เส้นโค้ง โปรแกรมย่อย (Sub Program) และ
คําสัง่ วัฏจักร ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมงานกัด
4. ปฏิบตั ิงานกลึงด้วยคําสัง่ การเคลื่อนที่แบบเส้นตรง เส้นโค้ง โปรแกรมย่อย (Sub Program) และ
คําสัง่ วัฏจักรแบบ Straight Taper Face คําสัง่ วัฏจักรอื่น ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมงานกลึง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับหลักการทํางานเครื่ องมือกลซี เอ็นซี วางแผนงานและลําดับขั้นตอน การ
เขียนโปรแกรมเอ็นซี งานกัดและงานกลึง เลือกใช้เครื่ องมือตัด ชดเชยรัศมีเครื่ องมือตัด กําหนดศูนย์งาน การเขียน
โปรแกรมเอ็นซี และจําลองการทํางานของโปรแกรม (Simulation) ปฏิบตั ิงานกัดด้วยคําสัง่ การเคลื่อนที่แบบ
เส้นตรง เส้นโค้ง โปรแกรมย่อย (Sub Program) และคําสัง่ วัฏจักร Mirror Scaling Datum Shift Drilling
Tapping Boring Slot and Pocket ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมงานกัด ปฏิบตั ิงานกลึงด้วยคําสัง่ การเคลื่อนที่
แบบเส้นตรง เส้นโค้ง โปรแกรมย่อย (Sub Program) และคําสัง่ วัฏจักรแบบ Straight Taper Face คําสัง่ วัฏจักร
(Cycle) Turning Facing Pattern Repeating Contour Finishing Threading Drilling Grooving Part-off
ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมงานกลึง
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3102-2004

เทคนิคการผลิตด้ วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
1-6-3
(CNC Machine ProductionTechnique)
วิชาบังคับก่ อน : 3102-2003 เทคนิคโปรแกรมซี เอ็นซี
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานเครื่ องกัดและเครื่ องกลึงซี เอ็นซี การควบคุม บํารุ งรักษาเครื่ องมือกลและอุปกรณ์
2. การป้ อนโปรแกรมเอ็นซี กบั ชุดคว บคุมบนเครื่ องกัดและเครื่ องกลึงซี เอ็นซี เลือกใช้เครื่ องมือตัด
(Cutting tools) ทดลองงานกัด งานกลึง กับเครื่ องมือกลซี เอ็นซี
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีความประณี ต รอบคอบ ปลอดภัย โดย
ตระหนักถึงคุณภาพงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานเครื่ องกัดและเครื่ องกลึงซี เอ็นซี วางแผนการผลิต กําหนดขั้นตอน
การทํางาน
2. เตรี ยมวัสดุ เลือกใช้เครื่ องมือตัด กําหนดเงื่อนไขการตัดเฉื อน จับยึดชิ้นงาน ปรับตั้งเครื่ องมือตัด (SetUp Tool)
3. กัดและกลึงชิ้นส่ วนด้วยคําสัง่ เส้นตรง เส้นโค้ง โปรแกรมย่อย (Sub Program) โปรแกรมวัฎจักร
(Cycle) ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทํางานเครื่ องกัดและเครื่ องกลึงซี เอ็นซี
วางแผนการผลิต ลําดับ
ขั้นตอนการทํางาน เตรี ยมวัสดุ เลือกใช้เครื่ องมือตัด กําหนดเงื่อนไขการตัดเฉื อน การจับยึดชิ้นงาน การปรับตั้ง
เครื่ องมือตัด (Set-Up Tool) การปรับตั้งศูนย์ชิ้นงาน (Set-Up Work Piece ) การป้ อนโปรแกรมเอ็นซี กบั ชุดควบคุม
(Control Panel) งานกัดและงานกลึง ด้วยคําสัง่ เส้นตรง เส้นโค้ง โปรแกรมย่อย (Sub Program) โปรแกรมวัฎ
จักร (Cycle) ตรวจสอบและแก้ไขโป รแกรม ขึ้นรู ปชิ้นส่ วนด้วยเครื่ องกัด เครื่ องกลึงซี เอ็นซี
ใช้เครื่ องมือวัด
ตรวจสอบ บํารุ งรักษาเครื่ องมือกลซี เอ็นซี และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
3102-2005

ออกแบบและผลิตด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1-4-3
(Computer Aided Design and Manufacturing)
วิชาบังคับก่ อน : 3102-2004 เทคนิคการผลิตด้วยเครื่ องมือกลซี เอ็นซี
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบและผลิต
2. ใช้โปรแกรมออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ หรับงาน 2 มิติ และ 3 มิติ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีความประณี ต รอบคอบ ปลอดภัย โดย
ตระหนักถึงคุณภาพงาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานและโครงสร้างโปรแกรม CAD / CAM
2. สร้างภาพชิ้นงาน 2 มิติ 3 มิติ และสร้างโปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path) ด้วยคําสัง่ ตามลักษณะงาน
กัดและงานกลึง
3. ตรวจสอบและจําลองการทํางาน (Simulation) งานกัดและงานกลึง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทํางานและโครงสร้างโปรแกรม CAD/CAM สร้างภาพชิ้นงาน 2 มิติ
และชิ้นงาน 3 มิติ ด้วยคําสัง่ สร้างวัตถุ ปรับปรุ งแก้ไขวัตถุ การรับ- ส่ งไฟล์ชิ้นงาน (Import-Export File)สร้าง
โปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path) งานกัด 2 มิติ 3 มิติ ด้วยคําสัง่ ตามลักษณะงาน Face Contour Drill Pocket
สร้างโปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path) งานกลึง ด้วยคําสัง่ ตามลักษณะงาน Face Turning DrillBore Groove
Thread สร้างโปรแกรม NC-Code ตรวจสอบและจําลองการทํางาน (Simulation) งานกัดและงานกลึง
3102-2006

มาตรวิทยาอุตสาหกรรม
2-2-3
(Industry Metrology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจประวัติความเป็ นมาและความสําคัญของการวัด มาตรฐานการวัด ระบบหน่วยวัด ความหมาย
ของสัญลักษณ์ GD&T และหลักการทํางานของเครื่ องมือวัดสามแกน (CMM)
2. ใช้เครื่ องมือวัด บํารุ งรักษาเครื่ องมือวัดและอุปกรณ์ ตลอดจนสอบเทียบเครื่ องมือวัดด้านมิติ
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบ ปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน การสรุ ป
รายงานผลการวัด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาและความสําคัญของการวัด การสอบเทียบในงานมาตรวิทยา
บทบาทความสําคัญของกฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการชัง่ ตวงวัดของประเทศไทย มาตรฐาน
ISO 9000 ISO 14000 และ HACCP
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวัด มาตรฐานการวัด ระบบหน่วยวัด ความหมายของสัญลักษณ์ GD&T
นิยามศัพท์มาตรวิทยา วิธีการวัด ค่าความผิดพลาดในการวัด ใช้สถิติในการวัด ตรวจสอบ หาค่าความไม่
แน่นอน (Uncertainty) มาตรฐาน ISO/IEC 17025
3. ใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือวัดด้านมิติ
4. สอบเทียบเครื่ องมือวัดด้านมิติ ตามขั้นตอนการสอบเทียบ (Calibrate Procedures) บํารุ งรักษาเครื่ องมือ
และอุปกรณ์
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาและความสําคัญของการวัด การสอบเทียบในงานมาตร
วิทยา บทบาทความสําคัญของกฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการชัง่ ตวงวัดของประเทศไทย มาตรฐาน ISO
9000 ISO 14000 และ HACCP หลักการวัด มาตรฐานการวัด ระบบหน่วยวัด ความหมายของสัญลักษณ์ GD&T
นิยามศัพท์มาตรวิทยา วิธีการวัด ค่าความผิดพลาดในการวัด การใช้สถิติในการวัดตรวจสอบ การหาค่าความไม่
แน่นอน (Uncertainty) มาตรฐาน ISO/IEC 17025 สําหรับห้องปฏิบตั ิการ การรักษาสภาพแวดล้อมของ
ห้องปฏิบตั ิการ การใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือวัดด้านมิติ สอบเทียบเครื่ องมือวัดด้านมิติ ตามขั้นตอนการสอบ
เทียบ (Calibrate Procedures) การบํารุ งรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์
3102-2007

นิวแมติกส์ และไฮดรอลิกอุตสาหกรรม
2-2-3
(Pneumatics and Hydraulic Industrial)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิก และระบบควบคุม
2. สามารถออกแบบ ติดตั้ง บํารุ งรักษาระบบนิวแมติกส์และระบบไฮดรอลิก แบบเชิงกลและแบบไฟฟ้ า
ในงานอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บเสาะหาความรู ้เกี่ยวกับการทํางานของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิ ก
มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการออกแบบและติดตั้งระบบนิวแมติกส์ หลักการทํางานของระบบนิวแมติกส์
อุปกรณ์ในระบบนิวแมติกส์ ปั๊มลม วาล์ว อุปกรณ์ รวมทั้งระบบสุ ญญากาศ
2. เขียนผังวงจรนิวแมติกส์และการแสดงการเคลื่ อนที่
3. ออกแบบ เขียนวงจรนิวแมติกส์ควบคุมการทํางานด้วยรี เลย์ไฟฟ้ าและโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
(PLC)
4. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการออกแบบและติดตั้งระบบไฮครอลิก หลักการทํางานของระบบไฮดรอลิก
อุปกรณ์ในระบบไฮครอลิก นํ้ามันไฮดรอลิก ชุดต้นกําลัง วาล์ว
5. ออกแบบ เขียนวงจรไฮดรอลิกควบคุมด้วยรี เลย์ไฟฟ้ าและโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC)
6. บํารุ งรักษาและแก้ไขปัญหาของระบบนิวแมติกส์และระบบไฮดรอลิก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการออกแบบและติดตั้งระบบนิวแมติกส์ หลักการทํางานของระบบนิวแมติกส์ อุปกรณ์ใน
ระบบนิวแมติกส์ปั๊มลม วาล์ว อุปกรณ์ รวมทั้งระบบสุ ญญากาศการเขียนผังวงจร นิวแมติกส์และการแสดงการเคลื่อนที่
การออกแบบและเขียนวงจรนิวแมติกส์แบบทํางานต่อเนื่ออุงปกรณ์ไฟฟ้ า การออกแบบและเขียนวงจรนิวแมติกส์ควบคุม
การทํางานด้วยรี เลย์ไฟฟ้ าโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
(PLC) การบํารุ งรักษาและแกไ้ ขปัญหาของระบบนิวแมติกส์
ศึกษาและปฏิบตั ิการออกแบบและติดตั้งระบบไฮครอลิก หลักการทํางานของระบบไฮดรอลิกอุปกรณ์ในระบบ
ไฮครอลิก นํ้ามันไฮดรอลิก ชุดต้นกําลัง วาล์ว และอุปกรณ์ การเขียนผังวงจรไฮดรอลิก การออกแบบ เขียนวงจรไฮดรอลิก
ควบคุมด้วยรี เลย์ไฟฟ้ า โปรแกรมเ
มเบิลคอนโทรลเลอร์(PLC) การบํารุ งรักษาและแก้ไขปัญหาของระบบไฮดรอลิก
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก

สาขางาน เครื่องมือกล
3102-2101
เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล
(Machine Tool Drawing Technique)

1-4-3

3102-2102

1-6-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการอ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้นตามมาตรฐาน
2. สเก็ตซ์ อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ แบบภาพแยกชิ้นของชิ้นส่ วนอุปกรณ์เครื่ องมือกลตาม
มาตรฐาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีความประณี ต รอบคอบ ตระหนักถึง
คุณภาพงาน ประหยัดและรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับมาตรฐานงานเขียนแบบเครื่ องมือกล แบบสัง่ งานการผลิต หลักการอ่านและเขียน
แบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้น
2. สเก็ตซ์ อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ แบบภาพแยกชิ้นของชิ้นส่ วน และอุปกรณ์เครื่ องมือกลตาม
มาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับมาตรฐานงาน เขียนแบบเครื่ องมือกล แบบสัง่ งานการผลิต หลักการ สเก็ตซ์
อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้นของชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล แบบสัง่ งานการผลิตชิ้นส่ วนและอุปกรณ์
เครื่ องมือกลตามมาตรฐาน ตระหนักถึงคุณภาพงาน มีความประณี ต รอบคอบ

เทคนิคการผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล 2
(Machine Tool Technique 2)
วิชาบังคับก่ อน : 3102-2001 เทคนิคการผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล 1

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้เครื่ องมือกล เครื่ องมือเฉพาะอย่าง ในการผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล
2. ผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องมือกลที่ซบั ซ้อน และตรวจสอบให้ได้ตามมาตรฐานกําหนด
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประณี ตรอบคอบ ปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับก ารผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล การเลือกใช้เครื่ องมือกลและอุปกรณ์ช่วยงาน
(Attachment)
2. ผลิตเฟื องเฉี ยง เฟื องหนอนเกลียวหนอน เฟื องดอกจอก เพลาส่ งกําลัง เพลาเรี ยวตามมาตรฐาน
3. วัด ตรวจสอบชิ้นส่ วนด้วยเครื่ องมือวัดละเอียด
4. บํารุ งรักษาเครื่ องมือกล และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
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คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล
เลือกใช้เครื่ องมือกลและอุปกรณ์ช่วยงาน
(Attachment) ที่เหมาะสมตามลักษณะงาน ผลิตเฟื องเฉี ยง เฟื องหนอนเกลียวหนอน เฟื องดอกจอก เพลาส่ งกําลัง
เพลาเรี ยวตามมาตรฐานด้วยเครื่ องเจียระไนกลม วัด ตรวจสอบชิ้นส่ วนด้วยเครื่ องมือวัดละเอียด บํารุ งรักษา
เครื่ องมือกล และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

3102-2103

เทคนิคการผลิตชิ้นส่ วนเครื่องมือกล 3
(Machine Tool Technique 3)
วิชาบังคับก่ อน : 3102-2102 เทคนิคการผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล 2

1-6-3

เทคนิคการผลิตชิ้นส่ วนเครื่องมือกล 4
(Machine Tool Technique 4)
วิชาบังคับก่ อน : 3102-2103 เทคนิคการผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล 3

1-6-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ วิธีการและเทคนิคการใช้เครื่ องมือกลเพื่อผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล
2. ใช้เครื่ องมือกลในการผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล ประกอบเป็ นชุด ตรวจสอบตามมาตรฐานที่กาํ หนด
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานเป็ นกลุ่มด้วยความอุตสาหะ รอบคอบและปลอดภัย โดยคํานึงถึงคุณภาพของ
ผลงาน สรุ ปและเขียนรายงานการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล การเลือกใช้เครื่ องมือกล
2. ผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องมือกลที่ประกอบเป็ นชุด ระบบส่ งกําลัง ระบบป้ อนอัตโนมัติ
3. เลือกอุปกรณ์ช่วยงานชนิดพิเศษตามลักษณะงานที่ผลิต
4. วัด ตรวจสอบชิ้นส่ วนด้วยเครื่ องมือวัดละเอียด
5. บํารุ งรักษาเครื่ องมือกล และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล เลือกใช้เครื่ องมือกลตามความเหมาะสม เน้น
การผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องมือกลที่ประกอบเป็ นชุด ระบบส่ งกําลัง ระบบป้ อนอัตโนมัติ เลือกอุปกรณ์ช่วยงานชนิด
พิเศษตามลักษณะงานที่ผลิต วัด ตรวจสอบชิ้นส่ วนด้วยเครื่ อง มือวัดละเอียด บํารุ งรักษาเครื่ องมือกล และ
ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

3102-2104

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการวิเคราะห์แบบ และวางแผนการผลิตชิ้นส่ วนตามแบบ
2. วิเคราะห์และผลิตชิ้นส่ วน ตรวจสอบ ประกอบ แก้ไขชิ้นส่ วนเครื่ องมือกลตามมาตรฐาน สรุ ปและ
เขียนรายงานการทํางาน
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานเป็ นกลุ่มด้วยความอุตสาหะ รอบคอบและปลอดภัย โดยคํานึงถึงคุณภาพของ
ผลงาน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการอ่านแบบ การวิเคราะห์แบบ การวางแผนการผลิต
2. ผลิตชิ้นส่ วนประกอบเป็ นชุดเครื่ องมือกลตามแผนงานที่กาํ หนด
3. วัด ตรวจสอบ ประกอบ ทดลอง ปรับแต่ง แก้ไข
4. จัดทําคู่มือการใช้งาน และการบํารุ งรักษา
5. เขียนรายงานนําเสนอผลงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการอ่านแบบ การวิเคราะห์แบบ การวางแผนการผลิตโดยเน้นการทํางานเป็ น
กลุ่มในการผลิตชิ้นส่ วนประกอบเป็ นชุดเครื่ องมือกลตามแผนงานที่กาํ หนด วัด ตรวจสอบ ประกอบ ทดลอง
ปรับแต่ง แก้ไข จัดทําคู่มือการใช้งาน และการบํารุ งรักษา สรุ ปเขียนรายงานนําเสนอผลงาน

3102-2105

เครื่องมือตัดในงานอุตสาหกรรม
(Cutting Tool in Industry)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

2-0-2

1. เข้าใจหน้าที่และองค์ประกอบต่าง ๆ ของคมตัด สมบัติของวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่ องมือตัด
2. ออกแบบเครื่ องมือตัดได้เหมาะสมกับการใช้งาน
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างมีระเบียบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานของคมตัด มุมเครื่ องมือตัด สมบัติของวัสดุที่ใ
ช้ในการผลิต
เครื่ องมือตัด กรรมวิธีข้ ึนรู ปเครื่ องมือตัด การอบชุบ ชนิดประเภท สมบัติ หน้าที่ของเครื่ องมือตัด
2. เลือกใช้วสั ดุในการผลิตเครื่ องมือตัด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการทํางานของคมตัด มุมเครื่ องมือตัด สมบัติของวัสดุที่ใ ช้ในการผลิตเครื่ องมือตัด กรรมวิธี
ขึ้นรู ปเครื่ องมือตัด การอบชุบ ชนิดประเภท สมบัติ หน้าที่ของเครื่ องมือตัด ออกแบบ และเลือกใช้วสั ดุในการผลิต
เครื่ องมือตัด มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างมีระเบียบ ตรงต่อเวลา
3102-2106

เทคนิคการผลิตเครื่องมือตัด
0-6-2
(Cutting Tool Production Technique)
วิชาบังคับก่ อน : 3102-2105 เครื่ องมือตัดในงานอุตสาหกรรม
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการคํานวณชุดเฟื องทด ติดตั้งชุดหัวแบ่งและประกอบชุดเฟื อง สําหรับผลิตเครื่ องมือตัด
2. ผลิตเครื่ องมือตัดแบบไม่ข้ ึนคม แบบขึ้นคม แบบคมตัดเลื้อย (Spiral) แบบเปลี่ยนคมตัด (Inserted)
และแบบพิเศษ
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบ ปลอดภัย บํารุ งรักษาเครื่ องมือ
เครื่ องมือกลและอุปกรณ์
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการคํานวณชุดเฟื องทด ติดตั้งหัวแบ่งและประกอบชุดเฟื องสําหรับผลิตเครื่ องมือ
ตัด
2. ผลิตเครื่ องมือตัดแบบไม่ข้ ึนคมตัด แบบขึ้นคมตัด แบบคมตัดเลื้อย (Spiral) แบบเปลี่ยนคมตัด
(Inserted) และแบบพิเศษ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิการคํานวณชุดเฟื องทด ติดตั้งหัวแบ่งและประกอบชุดเฟื องสํา หรับผลิตเครื่ องมือตัด ผลิต
เครื่ องมือตัดแบบไม่ข้ ึนคมตัด Convex Cutter Concave Cutter ผลิตเครื่ องมือตัดแบบขึ้นคมตัด Slotting Cutter
Side and Face Cutter ผลิตเครื่ องมือตัดแบบคมตัดเลื้อย (Spiral) Twist Drill Plain Milling Helical Cutter ผลิต
เครื่ องมือ ตัดแบบเปลี่ยนคมตัด (Inserted) เครื่ องมือตัดแบบพิเศษอื่น ๆ ตระหนักถึงความปลอดภัยและการ
บํารุ งรักษา เครื่ องมือกลและอุปกรณ์
3102-2107

ระบบการผลิตอัตโนมัติ
1-6-3
(Computer Integrated Manufacturing)
วิชาบังคับก่ อน : 3102-2002 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3102-2004 เทคนิคการผลิตด้วยเครื่ องมือกลซี เอ็นซี
3100-2007 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกอุตสาหกรรม
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของระบบการผลิตอัตโนมัติโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม
2. เขียนโปรแกรมควบคุมระบบจัดเก็บ เคลื่อนย้ายวัสดุ ควบคุมเครื่ องมือกลซี เอ็นซี แขนกล (Robotic
Arm) ระบบตรวจสอบชิ้นงาน และระบบควบคุมอัตโนมัติอื่น ๆ
3. มีกิจนิสยั การทํางานเป็ นกลุ่มด้วยความอุตสาหะ รอบคอบ และยึดหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ หลักการควบคุมการผลิตอัตโนมัติ ด้วยคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม และ
วางแผนขั้นตอนการทํางาน
2. เขียนโปรแกรมควบคุมระบบการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายวัสดุ วัดตรวจสอบชิ้นงาน วิเคราะห์และแก้ไข
โปรแกรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการควบคุมการผลิตอัตโนมัติ ด้วยคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
วางแผนขั้นตอนการทํางาน เขียนโปรแกรมควบคุ มระบบการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายวัสดุ เขียนโปรแกรมควบคุม
แขนกล (Robotic Arm) ควบคุมเครื่ องมือกลซี เอ็นซี ผลิตชิ้นงาน เขียนโปรแกรมควบคุม วัดตรวจสอบชิ้นงาน
เขียนโปรแกรมควบคุมระบบวิเคราะห์และแก้ไขโปรแกรม ปฏิบตั ิงานเป็ นกลุ่มด้วยความอุตสาหะ รอบคอบ และ
ยึดหลักความปลอดภัย
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3102-2108

เทคนิคการปรับฟิ ตเครื่องมือกล
1-3-2
(Fitting Machine Tool Technique)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการปรับแต่งโครงสร้าง และส่ วนประกอบของเครื่ องมือกล
2. ปรับแต่งชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล แก้ไขและสร้างชิ้นส่ วนใหม่ทดแทน
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดีมีความเป็ นระเบียบ รอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการซ่อมบํารุ ง ปรับแต่งโครงสร้าง ส่ วนประกอบของเครื่ องมือกล
2. ถอดประกอบ ปรับแต่งชิ้นส่ วน วิเคราะห์สาเหตุของการเสี ยหาย
3. ผลิตชิ้นส่ วนทดแทนชิ้นส่ วนที่เสี ยหาย
4. ทําเอกสารควบคุมการบํารุ งรักษาตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการซ่อมบํารุ ง ปรับแต่งโครงสร้าง ส่ วนประกอบของเครื่ องมือกล ถอด
ประกอบ ปรับแต่งชิ้นส่ วน ขูดปรับรางเลื่อน วิเคราะห์สาเหตุของการเสี ยหาย แก้ไข และผลิตชิ้นส่ วนทดแทน
ชิ้นส่ วนที่เสี ยหาย ทําเอกสารควบคุมการบํารุ งรักษาตามมาตรฐาน มีระเบียบวินยั ปฏิบตั ิงานตามหลักความ
ปลอดภัย

สาขางาน แม่ พมิ พ์ โลหะ
3102-2201

เทคนิคเขียนแบบแม่ พมิ พ์ โลหะ
1-4-3
(Die Drawing Technique)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการอ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้นตามมาตรฐาน
2. สเก็ตซ์ อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้นของชิ้นส่ วนแม่พิมพ์โลหะตามมาตรฐาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีความประณี ต รอบคอบ ตระหนักถึง
คุณภาพงาน ประหยัดและรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับมาตรฐานในงานเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ แบบสัง่ งานการผลิต หลักการสเก็ตซ์
อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้นที่ใช้สงั่ งานการผลิตตามมาตรฐานของชิ้นส่ วนแม่พิมพ์
โลหะ
2. สเก็ตซ์ อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้นที่ใช้สงั่ งานการผลิตตามมาตรฐานของชิ้นส่ วนแม่พิมพ์โลหะ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับมาตรฐานในงานเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ แบบสัง่ งานการผลิต หลักการอ่าน
และเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้นที่ใช้สงั่ งานการผลิตตามมาตรฐานของชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ตดั โลหะ แม่พิมพ์
ต่อเนื่อง แม่พิมพ์ข้ ึนรู ป สเก็ตซ์ เขียนแบบสัง่ งานการผลิต ชิ้นส่ วนแม่พิมพ์โลหะตามมาตรฐาน ตระหนักถึง
คุณภาพงาน มีความประณี ต รอบคอบ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3102-2202

กรรมวิธีการผลิตแม่ พมิ พ์โลหะ
(Die Manufacturing)

3-0-3

เทคนิคการผลิตแม่ พมิ พ์ตัดและเจาะโลหะ

1-6-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจการเลือกใช้วสั ดุผลิตแม่พิมพ์โลหะ วัสดุชิ้นงาน การปรับปรุ งสมบัติวสั ดุ การใช้เครื่ องมือกล
พื้นฐาน การใช้เครื่ องมือกลซี เอ็นซี ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์โลหะ การประกอบ ติดตั้ง ทดลองแม่พิมพ์
โลหะโดยเครื่ องปั๊มโลหะ (Press Machine)
2. เลือกใช้วสั ดุผลิตแม่พิมพ์โลหะ วัสดุชิ้นงาน การปรับปรุ งสมบัติวสั ดุ การใช้เครื่ องมือกลพื้นฐาน
การใช้เครื่ องมือกลซี เอ็นซี ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์โลหะ การประกอบ ติดตั้ง ทดลองแม่พิมพ์โลหะโดย
เครื่ องปั๊มโลหะ (Press Machine)
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดี มีความรับผิดชอบ มีความประณี ต รอบคอบ ตรงต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเลือกใช้วสั ดุสาํ หรับผลิตแม่พิมพ์โลหะ วัสดุชิ้นงานและเครื่ องมือตัดสําหรับ
ผลิตแม่พิมพ์โลหะ การเลือกใช้ชิ้นส่ วนมาตรฐาน การวางแผนการผลิต การตรวจสอบข้อบกพร่ อง
และการแก้ไข
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้เครื่ องมือกลซี เอ็นซี ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์โลหะ การประกอบ ติดตั้ง
ทดลองแม่พิมพ์เข้ากับเครื่ องปั๊มโลหะ (Press Machine)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิธีการเลือกใช้วสั ดุสาํ หรับผลิตแม่พิมพ์โลหะ วัสดุชิ้นงานและเครื่ องมือตัดสําหรับผลิตแม่พิมพ์
โลหะ การเลือกใช้ชิ้นส่ วนมาตรฐาน การวางแผนการผลิต การตรวจสอบข้อบกพร่ องและการแก้ไข การ
บํารุ งรักษาแม่พิมพ์ การใช้เครื่ องมือกลซี เอ็นซี ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์โลหะ การประกอบ ติดตั้ง ทดลองแม่พิมพ์เข้า
กับเครื่ องปั๊มโลหะ (Press Machine)

3102-2203

(Blanking and Piercing Die Production Technique)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการผลิต แม่พิมพ์ตดั ชิ้นส่ วนมาตรฐานแม่พิมพ์โลหะ งานผลิตแม่พิมพ์ตดั และเจาะ
(Blanking and Piercing Die) การปรับแต่ง หลักการวัดและตรวจสอบชิ้นส่ วนตามแบบ
2. ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์โลหะ ปรับประกอบชุดแม่พิมพ์ ชุดพั้นซ์และดาย ตามแบบ
ติดตั้ง ทดลอง
วิเคราะห์ชิ้นงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีความประณี ต รอบคอบ ตระหนักถึง
คุณภาพงาน และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์โลหะ ปรับประกอบชุดแม่พิมพ์ ชุดพั้นช์ และดาย ตาม
แบบ
2. ใช้เครื่ องมือตามลักษณะงาน วัด ตรวจสอบชิ้นส่ วนแม่พิมพ์โลหะตามแบบ
3. ปรับแต่งพั้นช์ และดาย อบชุบชิ้นส่ วน ประกอบแม่พิมพ์
4. ติดตั้ง ทดลองบนเครื่ องปั๊มโลหะ (Press Machine)
5. ตรวจสอบวิเคราะห์ชิ้นงาน และปรับแก้ไขแม่พิมพ์โลหะ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์โลหะ ปรับประกอบชุดแม่พิมพ์ ชุดพั้นช์ และดายตามแบบ
ใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกับลักษณะงาน วัด ตรวจสอบชิ้นส่ วนแม่พิมพ์โลหะตามแบบ ปรับแต่งพั้นช์และดาย อบ
ชุบชิ้นส่ วน ประกอบแม่พิมพ์ ติดตั้ง ทดลองบนเครื่ องปั๊มโลหะ (Press Machine) ตรวจสอบวิเคราะห์ชิ้นงาน
และปรับแก้ไขแม่พิมพ์โลหะ ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
3102-2204

เทคนิคการผลิตแม่ พมิ พ์ พบั และขึน้ รู ปโลหะ
1-6-3
(Bending and Forming Die Production Technique)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการผลิตแม่พิมพ์พบั และขึ้นรู ปโลหะ (Bending and Forming Die)
2. อ่านแบบ เขียนแบบภาพแยกชิ้น ภาพประกอบแม่พิมพ์พบั และขึ้นรู ปโลหะ เขียนแบบสัง่ งานผลิต
ชิ้นส่ วน วัด ตรวจสอบ อบชุบโลหะ ประกอบติดตั้ง ทดลองและแก้ไขแม่พิมพ์
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีความประณี ต รอบคอบ ตระหนักถึง
คุณภาพงาน และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับแม่พิมพ์พบั และขึ้นรู ปโลหะ อ่านแบบ เขียนแบบแม่พิมพ์พบั และขึ้นรู ปโลหะ
2. กําหนดวัสดุแม่พิมพ์พบั และขึ้นรู ปโลหะ วัสดุชิ้นงานและชิ้นส่ วนมาตรฐาน ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์พบั
และขึ้นรู ป
3. วัด ตรวจสอบ ประกอบชิ้นส่ วนแม่พิมพ์พบั และขึ้นรู ปโลหะ
4. ติดตั้ง ทดลองด้วยเครื่ องปั๊ม (Press Machine)
5. ตรวจสอบขนาดและคุณภาพชิ้นงาน ปรับและแก้ไขแม่พิมพ์พบั และขึ้นรู ปโลหะ

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับแม่พิมพ์พบั และขึ้นรู ปโลหะ อ่านแบบ เขียนแบบแม่พิมพ์พบั และขึ้นรู ป
โลหะ ใช้เครื่ องมือกลพื้นฐาน เครื่ องมือกลซี เอ็นซี และอุปกรณ์ กําหนดวัสดุแม่พิมพ์พบั และขึ้นรู ปโลหะวัสดุ
ชิ้นงานและชิ้นส่ วนมาตรฐาน ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์พบั และขึ้นรู ป ปรับปรุ งสมบัติชิ้นส่ วนแม่พิมพ์พบั และขึ้นรู ป
โลหะ วัด ตรวจสอบ ประกอบชิ้นส่ วนแม่พิมพ์พบั และขึ้นรู ปโลหะ ติดตั้ง ทดลองด้วยเครื่ องปั๊ม (Press Machine)
ตรวจสอบขนาดและคุณภาพชิ้นงาน ปรับและแก้ไขแม่พิมพ์พบั และขึ้นรู ปโลหะ บํารุ งรักษาเครื่ องมือกล
ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3102-2205

เทคนิคการผลิตแม่ พมิ พ์แบบต่ อเนื่อง
(Progressive Die Production Technique)

1-6-3

เทคนิคการผลิตแม่ พมิ พ์ผสมและดึงขึน้ รูปโลหะ
(Compound and Drawing Die Production Technique)

1-6-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการออกแบบ การผลิตแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง (Progressive Die) การทดลองและการแก้ไข
แม่พิมพ์ การทําเอกสารควบคุมการผลิตแม่พิมพ์ตามมาตรฐาน
2. ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง ผลิตชิ้นส่ วน วัด ตรวจสอบ อบชุบชิ้นส่ วน ประกอบ
ติดตั้ง ทดลองและแก้ไขแม่พิมพ์ ทําเอกสารควบคุมการผลิตแม่พิมพ์ตามมาตรฐาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีความประณี ต รอบคอบ ตระหนักถึง
คุณภาพงาน และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการออกแบบและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้นแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง
(Progressive Die)
2. ผลิตชิ้นส่ วน วัด ตรวจสอบ อบชุบชิ้นส่ วน ประกอบแม่พิมพ์
3. ติดตั้งและทดลองกับเครื่ องปั๊มโลหะ (Press Machine)
4. ตรวจสอบ วิเคราะห์ชิ้นงานและปรับแก้ไขแม่พิมพ์
5. ทําเอกสารควบคุมการผลิตแม่พิมพ์ตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้นแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง
(Progressive Die) ผลิตชิ้นส่ วน วัด ตรวจสอบ อบชุบชิ้นส่ วน ประกอบแม่พิมพ์ ติดตั้งและทดลองกับเครื่ องปั๊ม
โลหะ (Press Machine) ตรวจสอบ วิเคราะห์ชิ้ นงานและปรับแก้ไขแม่พิมพ์ ทําเอกสารควบคุมการผลิตแม่พิมพ์
ตามมาตรฐาน ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

3102-2206

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจการผลิตแม่พิมพ์ผสมและดึงขึ้นรู ปโลหะ (Compound and Drawing Die) การทดลองและการ
แก้ไขแม่พิมพ์
2. อ่านแบบ เขียนแบบภาพแยกชิ้นส่ วน ภาพประกอบแม่พิมพ์ผสมและดึงขึ้นรู ปโลหะ ผลิตชิ้นส่ วน วัด
ตรวจสอบ อบชุบชิ้นส่ วน ประกอบ ติดตั้ง ทดลองและแก้ไขแม่พิมพ์
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีใน การทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีความประณี ต รอบคอบ ตระหนักถึง
คุณภาพงาน และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการอ่านแบบ เขียนแบบ การผลิตแม่พิมพ์ผสมและดึงขึ้นรู ปโลหะ (Compound
and Drawing Die)
2. ผลิตชิ้นส่ วน วัด ตรวจสอบ อบชุบชิ้นส่ วนแม่พิมพ์
3. ประกอบ ติดตั้ง ทดลองกับเครื่ องปั๊มโลหะ
4. ตรวจสอบวิเคราะห์ชิ้นงานและปรับแก้ไขแม่พิมพ์
5. ทําเอกสารควบคุมการผลิตแม่พิมพ์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการอ่านแบบ
เขียนแบบ การผลิตแม่พิมพ์ผสมและดึงขึ้นรู ปโลหะ
(Compound and Drawing Die) อ่านแบบ เขียนแบบภาพแยกชิ้นส่ วน ภาพประกอบแม่พิมพ์ผสมและดึงขึ้นรู ป
โลหะ ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ผสมและดึงขึ้นรู ปโลหะ วัด ตรวจสอบ อบชุบชิ้นส่ วน ประกอบ ติดตั้ง ทดลองกับ
เครื่ องปั๊มโลหะ ตรวจสอบวิเคราะห์ชิ้นงานและปรับแก้ไขแม่พิมพ์ ทําเอกสารควบคุมการผลิตแม่พิมพ์ ปฏิบตั ิงาน
ตามหลักความปลอดภัย

3102-2207

ออกแบบแม่ พมิ พ์ โลหะ
(Die Design)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์โลหะ การทํางานของเครื่ องปั๊มโลหะ (Press Machine) หน้าที่ของ
ชิ้นส่ วนแม่พิมพ์โลหะ
2. ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ โดยใช้ชิ้นส่ วนมาตรฐาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีมีความรับผิดชอบ มีความประณี ต รอบคอบ ตระหนักถึงคุณภาพงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดแม่พิมพ์โลหะ ชื่อและหน้าที่ของชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ การเลือกใช้วสั ดุผลิต
แม่พิมพ์ วัสดุชิ้นงานและชิ้นส่ วนมาตรฐาน คํานวณแรงตัด คํานวณค่าความเผื่อ การวางตําแหน่ง
ชิ้นงาน (Strip Lay Out)
2. ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์เดี่ยว (Single Die) แม่พิมพ์ข้ ึนรู ป (Form Die) แม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง
(Progressive Die)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับชนิดแม่พิมพ์โลหะ ชื่อและหน้าที่ของชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ การเลือกใช้วสั ดุผลิตแม่พิมพ์
วัสดุชิ้นงานและชิ้นส่ วนมาตรฐาน คํานวณแรงตัด คํานวณค่าความเผื่อ การวางตําแหน่งชิ้นงาน (Strip Lay Out)
ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์เดี่ยว (Single Die) แม่พิมพ์ข้ ึนรู ป (Form Die) แม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง (Progressive
Die) ศึกษาโครงสร้า งและหลักการทํางานของชนิดเครื่ องปั๊มโลหะ (Press Machine) วิธีป้อนวัสดุชิ้นงาน การ
บังคับตําแหน่งงานชิ้น การปลดชิ้นงาน การจับยึดชุดแม่พิมพ์เข้ากับเครื่ องปั๊มโลหะ (Press Machine) มีความ
รับผิดชอบ มีความประณี ต รอบคอบ ตระหนักถึงคุณภาพงาน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

76
3102-2208

เทคนิคการซ่ อมและบํารุ งรักษาแม่ พมิ พ์โลหะ
(Die Maintenance Technique)

1-6-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการซ่อม การปรับ เปลี่ยนชิ้นส่ วน การบํารุ งรักษาและการหาสาเหตุขอ้ บกพร่ องของ
แม่พิมพ์โลหะ
2. ปฏิบตั ิการซ่อม ปรับ เปลี่ยนชิ้นส่ วน การบํารุ งรักษาและหาส าเหตุขอ้ บกพร่ องของแม่พิมพ์โลหะ
แก้ไขข้อบกพร่ อง
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีความประณี ต รอบคอบ ตระหนักถึง
คุณภาพงาน และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาพประกอบและโครงสร้างของแม่พิมพ์โลหะ ถอดและปร
ะกอบแม่พิมพ์
ลักษณะและสาเหตุขอ้ บกพร่ องของแม่พิมพ์
2. เตรี ยม และผลิตชิ้นส่ วนทดแทนด้วยเครื่ องมือกล
3. ปรับแต่ง ตรวจสอบและทดสอบการทํางาน
4. ทําทะเบียนประวัติการบํารุ งรักษา ระบบการจัดเก็บแม่พิมพ์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับภาพประกอบและโครงสร้างของแม่พิมพ์ โลหะ ถอด ประกอบแม่พิมพ์
ลักษณะและสาเหตุขอ้ บกพร่ องของแม่พิมพ์ เตรี ยม และผลิตชิ้นส่ วนทดแทนด้วยเครื่ องมือกล เชื่อมพอกผิว
แม่พิมพ์ ปรับแต่ง ตรวจสอบและทดสอบการทํางาน จัดทําทะเบียนประวัติการบํารุ งรักษา ระบบการจัดเก็บ
แม่พิมพ์ ทําแผนบํารุ งรักษาเชิงป้ องกัน (Preventive Maintenance) บํารุ งรักษาเชิงแก้ไข (Breakdown Maintenance)
การบํารุ งรักษาระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิก ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

สาขางาน แม่ พมิ พ์ พลาสติก
3102-2301

เทคนิคเขียนแบบแม่ พมิ พ์ พลาสติก
1-4-3
(Drawing Mold Technique)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการอ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้นตามมาตรฐาน
2. สเก็ตซ์ อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ แบบภาพแยกชิ้นของชิ้นส่ วนแม่พิมพ์พลาสติกตามมาตรฐาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีความประณี ต รอบคอบ ตระหนักถึง
คุณภาพงาน ประหยัดและรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับมาตรฐานในงานเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติก แบบสัง่ งานการผลิต หลักการส
เก็ตซ์ อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้นที่ใช้สง่ั งานการผลิตตามมาตรฐาน
2. สเก็ตซ์ อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้นที่ใช้สงั่ งานการผลิตตามมาตรฐาน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

77
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับมาตรฐานในงานเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติก แบบสัง่ งานการผลิต หลักการส
เก็ตซ์ อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้นที่ใช้สงั่ งานการผลิตตามมาตรฐานของชิ้นส่ วนแม่พิมพ์เป่ า
แม่พิมพ์อดั แม่พิมพ์ฉีด แบบสัง่ งานการผลิตชิ้น ส่ วนแม่พิมพ์พลาสติกตามมาตรฐาน ตระหนักถึงคุณภาพงาน มี
ความประณี ต รอบคอบ
3102-2302

ออกแบบแม่ พมิ พ์ พลาสติก 1
3-0-3
(Mold Design 1)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกแบบสองแผ่น แบบสามแผ่น และแบบแยกด้านข้าง
2. ออกแบบชุดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบสองแผ่น แบบสามแผ่น และแบบแยกด้านข้าง
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบ ตระหนักถึงความประหยัด มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและส่ วนรวม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โครงสร้างและการทํางานของแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติกแบบสองแผ่น แบบสามแผ่น และแบบแยกด้านข้าง ชิ้นส่ วนมาตรฐาน
2. เลือกเครื่ องฉี ดพลาสติก ค่าหดตัวของพลาสติกแต่ละชนิด จํานวนชิ้นงาน การจัดวางตําแหน่งชิ้นงาน
เลือกวัสดุที่ใช้ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์
3. ออกแบบแม่พิมพ์ตวั เมีย (Cavity) แม่พิมพ์ตวั ผู ้ (Core) ทางวิ่ง ทางเข้า ระบบปลดชิ้นงาน ระบบหล่อ
เย็น และทางระบายอากาศ (Air Vent) แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
โครงสร้างและการทํางานของแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติกแบบสองแผ่น แบบสามแผ่น และแบบแยกด้านข้าง ชิ้นส่ วนมาตรฐาน การเลื อกเครื่ องฉี ดพลาสติก การ
เผื่อค่าหดตัวของพลาสติกแต่ละชนิด จํานวนชิ้นงาน การจัดวางตําแหน่งชิ้นงาน การเลือกวัสดุที่ใช้ผลิตชิ้นส่ วน
แม่พิมพ์ การออกแบบแม่พิมพ์ตวั เมีย (Cavity) แม่พิมพ์ตวั ผู ้ (Core) ทางวิ่ง ทางเข้า ระบบปลดชิ้นงาน ระบบหล่อ
เย็น และทางระบายอากาศ (Air Vent) ของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
3102-2303

ออกแบบแม่ พมิ พ์ พลาสติก 2
3-0-3
(Mold Design 2)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการออกแบบแม่พิมพ์เป่ า แม่พิมพ์อดั พลาสติก และแม่พิมพ์ข้ ึนรู ปพลาสติกด้วยสุ ญญากาศ
2. ออกแบบชุดแม่พิมพ์เป่ า แม่พิมพ์อดั พลาสติก และแม่พิมพ์ข้ ึนรู ปพลาสติกด้วยสุ ญญากาศ
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบ ตระหนักถึงความประหยัด มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและส่ วนรวม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับแม่พิมพ์พลาสติก ออกแบบ เขียนแบบแม่พิมพ์เป่ า (Blow Mold) แม่พิมพ์อดั
พลาสติก (Compression Mold) และแม่พิมพ์ข้ ึนรู ปพลาสติกด้วยสุ ญญากาศ (Vacuum Mold)
2. เลือกใช้วสั ดุพลาสติก วัสดุแม่พิมพ์ ชิ้นส่ วนมาตรฐานสําหรับงานแม่พิมพ์เป่ า แม่พิมพ์อดั พลาสติก
แม่พิมพ์ข้ ึนรู ปพลาสติกด้วยสุ ญญากาศ
3. ออกแบบชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ตวั เมีย แม่พิมพ์ตวั ผู ้ ของแม่พิ มพ์ข้ ึนรู ปพลาสติกด้วยสุ ญญากาศ ชุดให้
ความร้อน (Heater) ชุดปลดชิ้นงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับแม่พิมพ์พลาสติก ออกแบบ เขียนแบบแม่พิมพ์เป่ า (Blow Mold) แม่พิมพ์อดั พลาสติก
(Compression Mold) และแม่พิมพ์ข้ ึนรู ปพลาสติกด้วยสุ ญญากาศ (Vacuum Mold) เลือกใช้วสั ดุพลาสติก วัสดุ
แม่พิมพ์ ชิ้นส่ วนมาตรฐานสําหรับงานแม่พิมพ์เป่ า แม่พิมพ์อดั พลาสติก แม่พิมพ์ข้ ึนรู ปพลาสติกด้วยสุ ญญากาศ
กําหนดเส้นแบ่งส่ วน (Parting line) ออกแบบชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ตวั เมีย (Cavity) แม่พิมพ์ตวั ผู ้ (Core) ของแม่พิมพ์อดั
และกําหนดเส้นแบ่งส่ วน (Parting line) ออกแบบชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ตวั เมีย แม่พิมพ์ตวั ผู ้ ของแม่พิมพ์ข้ ึนรู ป
พลาสติกด้วยสุ ญญากาศ ชุดให้ความร้อน (Heater) ชุดปลดชิ้นงาน ระบบหล่อเย็น และทางระบายอากาศ (Air
Vent) ของแม่พิมพ์ คํานวณองค์ประกอบสําหรับการออกแบบ ประกอบด้วย คํานวณแรงปิ ดแม่พิ มพ์ ขนาด
แม่พิมพ์ คํานวณค่าหดตัว คุณลักษณะเครื่ องอัดพลาสติกและชุดอุปกรณ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง (Thermoforming)
3102-2304

เทคนิคการผลิตชิ้นส่ วนแม่ พมิ พ์ ฉีดพลาสติก
1-6-3
(Mold Production Technique)
วิชาบังคับก่ อน : 3102-2001 เทคนิคการผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
2. ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก วัด ตรวจสอบ ประกอบชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบ ตระหนักถึงคุณภาพของงาน มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ส่ วนรวม และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Mold Base)
2. ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์พลาสติกตามแบบ
3. วัด ตรวจสอบ ประกอบชิ้นส่ วนแม่พิมพ์พลาสติก (Mold Base)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Mold Base) ใช้เครื่ องมือกลผลิตชิ้นส่ วน
แม่พิมพ์พลาสติกตามแบบ วัด ตรวจสอบ ประกอบชิ้นส่ วนแม่พิมพ์พลาสติก (Mold Base) ปฏิบตั ิงานตามหลัก
ความปลอดภัย
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3102-2305

เทคนิคการผลิตแม่ พมิ พ์ ฉีดพลาสติกแบบสองแผ่ น
1-6-3
(Two Plates Mold Production Technique)
วิชาบังคับก่ อน : 3102-2304 เทคนิคการผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบสองแผ่น (Two Plate Mold)
2. ผลิตแม่พิมพ์พลาสติกแบบสองแผ่นมากกว่า 1 ชิ้นงาน
3. ขัดผิว ปรับ ประกอบและทดลองฉี ด
4. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบ ตระหนักถึงคุณภาพของงาน มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ส่ วนรวม และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบสองแผ่น (Two Plate Mold) มากกว่า 1 ชิ้นงาน
2. ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ตวั เมีย ชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ตวั ผู ้ ระบบหล่อเย็น ทางวิ่ง ทางเข้า ระบบปลดชิ้นงาน
3. ขัดผิว ปรับและประกอบแม่พิมพ์
4. ติดตั้งแม่พิมพ์กบั เครื่ องฉี ด ทดลองฉี ด
5. ตรวจสอบขนาดและวิเคราะห์ชิ้นงานฉี ด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบสองแผ่น (Two Plate Mold) มากกว่า 1
ชิ้นงาน ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ตวั เมีย ชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ตวั ผู ้ ระบบหล่อเย็น ทางวิ่ง ทางเข้า ระบบปลดชิ้นงาน ขัด
ผิว ปรับและประกอบแม่พิมพ์ ติดตั้งแม่พิมพ์กบั เครื่ องฉี ด ทดลองฉี ด ตรวจสอบขนาดและวิเคราะห์ชิ้นงานฉี ด
ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
3102-2306

เทคนิคการผลิตแม่ พมิ พ์ ฉีดพลาสติกแบบแยกด้ านข้ าง
1-6-3
(Split Mold Production Technique)
วิชาบังคับก่ อน : 3102-2304 เทคนิคการผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการผลิตแม่พิมพ์ฉีดแบบแยกด้านข้าง (Split Mold)
2. ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ฉีดแบบแยกด้านข้าง (Split Mold) ขัดผิว ปรับ ประกอบและทดลองฉี ด
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบ ตระหนักถึงคุณภาพของงาน มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ส่ วนรวม และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ยวกับการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบ แยกข้าง (Split Mold) กัดร่ องสําหรับใส่
ชิ้นส่ วนสไลด์ (Slide)
2. ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ตวั ผู ้ ผลิตชิ้นส่ วนสไลด์ ผลิตชิ้นส่ วนควบคุมการเลื่อน- หยุดของสไลด์ ระบบ
หล่อเย็น ทางวิ่ง ทางเข้า ระบบปลดชิ้นงาน
3. ขัดผิว ปรับและประกอบแม่พิมพ์
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4. ติดตั้งแม่พิมพ์กบั เครื่ องฉี ด ทดลองฉี ด
5. ตรวจสอบขนาดและวิเคราะห์ชิ้นงานฉี ด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบ แยกข้าง (Split Mold) กัดร่ องสําหรับใส่
ชิ้นส่ วนสไลด์ (Slide) ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ตวั ผู ้ ผลิตชิ้นส่ วนสไลด์ ผลิตชิ้นส่ วนควบคุมการเลื่อน- หยุดของสไลด์
ระบบหล่อเย็น ทางวิ่ง ทางเข้า ระบบปลดชิ้นงาน ทางระบายอากาศ (Air Vent) ขัดผิว ปรับและประกอบแม่พิมพ์
ติดตั้งแม่พิมพ์กบั เครื่ องฉี ด ทดลองฉี ด ตรวจสอบขนาดและวิเคราะห์ชิ้นงานฉี ดปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
3102-2307

เทคนิคการผลิตแม่ พมิ พ์ ฉีดพลาสติกแบบสามแผ่ น
1-6-3
(Three Plate Mold Production Technique)
วิชาบังคับก่ อน : 3102-2304 เทคนิคการผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการสร้างแม่พิมพ์ฉีดแบบสามแผ่น (Three Plate Mold)
2. ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ฉีดแบบสามแผ่น ขัดผิว ปรับ ประกอบและทดลองฉี ด
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบ ตระหนักถึงคุณภาพของงาน มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ส่ วนรวม และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบสามแผ่น
2. ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ตวั เมีย ชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ตวั ผู ้ ทางวิ่ง ทางเข้า ระบบปลดทางวิ่ง ระบบปลด
ชิ้นงาน ระบบหล่อเย็น ระบบควบคุมการเปิ ด
3. ขัดผิว ปรับและประกอบแม่พิมพ์
4. ติดตั้งแม่พิมพ์กบั เครื่ องฉี ด ทดลองฉี ด
5. ตรวจสอบขนาดและวิเคราะห์ชิ้นงานฉี ด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบสามแผ่น
ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ตวั เมีย
ชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ตวั ผู ้ ทางวิ่ง ทางเข้า ระบบปลดทางวิ่ง ทางระบายอากาศ (Air Vent) ระบบปลดชิ้นงานระบบ
หล่อเย็น ระบบควบคุมการเปิ ด ขัดผิว ปรับและประกอบแม่พิมพ์ ติดตั้งแม่พิมพ์กบั เครื่ องฉี ด ทดลองฉี ด
ตรวจสอบขนาดและวิเคราะห์ชิ้นงานฉี ด ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
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3102-2308

เทคนิคการผลิตแม่ พมิ พ์ เป่ าพลาสติก
1-6-3
(Blow Mold Production Technique)
วิชาบังคับก่ อน : 3102-2304 เทคนิคการผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการสร้างแม่พิมพ์เป่ าพลาสติก (Blow Mold)
2. ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์เป่ าพลาสติก ขัดผิว ปรับ ประกอบและทดลองเป่ า
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบ ตระหนักถึงคุณภาพของงาน มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ส่ วนรวม และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับแม่พิมพ์เป่ าพลาสติกอ่านแบบ กําหนดวัสดุแม่พิมพ์ วัสดุชิ้นงาน คํานวณค่าหดตัว
2. ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์เป่ าพลาสติก กําหนดเส้นแบ่งส่ วน สร้างส่ วนคอ ส่ วนลําตัว ส่ วนล่าง ส่ วนรับ
หัวเป่ า หล่อเย็น ทางระบายอากาศ
3. ขัดผิว ปรับและประกอบแม่พิมพ์
4. ติดตั้งแม่พิมพ์กบั เครื่ องเป่ า ทดลองเป่ า
5. ตรวจสอบขนาดและวิเคราะห์ชิ้นงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับแม่พิมพ์เป่ าพลาสติก อ่านแบบ กําหนดวัสดุแม่พิมพ์ วัสดุชิ้นงาน คํานวณ
ค่าหดตัว ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์เป่ าพลาสติก กําหนดเส้นแบ่งส่ วน สร้างส่ วนคอ ส่ วนลําตัว ส่ วนล่าง ส่ วนรับหัว
เป่ า หล่อเย็น ทางระบายอากาศ (Air Vent) ปรับ ประกอบ ขัดผิว ติดตั้ง ทดลองเป่ าพลาสติก ใช้เครื่ องมือวัด
ตรวจสอบและบํารุ งรักษาเครื่ องมือกล ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
3102-2309

เทคนิคการผลิตแม่ พมิ พ์ อดั พลาสติก
1-6-3
(Compression Mold Production Technique)
วิชาบังคับก่ อน : 3102-2304 เทคนิคการผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการสร้างแม่พิมพ์อดั พลาสติก (Compression Mold)
2. ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์อดั พลาสติก ขัดผิว ปรับ ประกอบและทดลองอัด
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบ ตระหนักถึงคุณภาพของงาน มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ส่ วนรวม และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับแม่พิมพ์อดั พลาสติก อ่านแบบ กําหนดวัสดุแม่พิ มพ์ คํานวณค่าหดตัว อุณหภูมิ
การขึ้นรู ปพลาสติก
2. ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์อดั พลาสติก กําหนดเส้นแบ่งส่ วชิน้นส่ วนแม่พิมพ์ตวั เมียแม่พิมพ์ตวั ผู ้ ชุดปลดชิ้นงาน
3. ปรับ ประกอบ ขัดผิว ติดตั้ง ทดลองแม่พิมพ์อดั พลาสติก
4. ตรวจสอบและบํารุ งรักษาเครื่ องมือกล
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับแม่พิมพ์อดั พลาสติก อ่านแบบ กําหนดวัสดุแม่พิมพ์ คํานวณค่าหดตัว
อุณหภูมิการขึ้นรู ปพลาสติก ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์อดั พลาสติก กําหนดเส้นแบ่งส่ วน ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ตวั เมีย
แม่พิมพ์ตวั ผู ้ ชุดปลดชิ้นงาน ทางระบายอากาศ (Air Vent) ปรับ ประกอบ ขัดผิว ติดตั้ง ทดลองใช้เครื่ องมือวัด
ตรวจสอบและบํารุ งรักษาเครื่ องมือกล ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
3102-2310

เทคนิคการขัดผิวแม่ พมิ พ์ พลาสติก
1-6-3
(Mold Finishing Technique)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการขัดผิวแม่พิมพ์พลาสติก
2. เข้าใจเกี่ยวกับเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ขดั ผิวแม่พิมพ์พลาสติก
3. ขัดผิวแม่พิมพ์พลาสติก
4. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบ ตระหนักถึงคุณภาพของงาน มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ส่ วนรวม และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ การขัดผิวแม่พิมพ์ ความเรี ยบของผิวงาน เครื่ องมือขัดผิว อุปกรณ์ปรับแต่งผิว
งาน ตะไบขัดแม่พิมพ์ หิ นขัดแม่พิมพ์ สารหล่อลื่นในการขัดผิว กระดาษทราย สักหลาด ครี มเพชร
(Diamond Compound)
2. ผลิตด้ามจับยึดวัสดุขดั ชนิดต่าง ๆ แต่งผิวด้วยตะไบ ขัดด้วยหิ นขัด ขัดด้วยกระดาษทราย
3. ขัดชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ตวั เมีย ชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ตวั ผู ้ และการขัดเงาด้วยครี มเพชร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการขัดผิวแม่พิมพ์ ความเรี ยบของผิวงาน เครื่ องมือขัดผิว อุปกรณ์ปรับแต่ง
ผิวงาน ตะไบขัดแม่พิมพ์ หิ นขัดแม่พิมพ์ สารหล่อลื่นในการขัดผิว กระดาษทราย สักหลาด ครี มเพชร (Diamond
Compound) ชิ้นส่ วนอีเลคโทรด การขัดผิวงานที่ผา่ นการขึ้นรู ปด้วยเครื่ องมือกล EDM ปฏิบตั ิการผลิตด้ามจับยึด
วัสดุขดั ชนิดต่าง ๆ แต่งผิวด้วยตะไบ ขัดด้วยหิ นขัด ขัดด้วยกระดาษทราย ขัดชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ตวั เมีย ชิ้นส่ วน
แม่พิมพ์ตวั ผู ้ และการขัดเงาด้วยครี มเพชร ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
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3102-2311

เทคนิคการซ่ อมและบํารุ งรักษาแม่ พมิ พ์ พลาสติก
1-6-3
(Maintenance and Repair Mold Technique)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการซ่อม การปรับ เปลี่ยนชิ้นส่ วน การบํารุ งรักษาและการหาสาเหตุขอ้ บกพร่ องของ
แม่พิมพ์พลาสติก
2. ปฏิบตั ิการซ่อม การปรับ เปลี่ยนชิ้นส่ วน การบํารุ งรักษาและหาสาเหตุขอ้ บกพร่ องของแม่พิมพ์
พลาสติก แก้ไขข้อบกพร่ อง
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีความประณี ต รอบคอบ ตระหนักถึง
คุณภาพงาน และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับภาพประกอบและโครงสร้างของแม่พิมพ์พลาสติก ถอดและประกอบแม่พิมพ์
ลักษณะและสาเหตุขอ้ บกพร่ องของแม่พิมพ์
2. เตรี ยม และผลิตชิ้นส่ วนทดแทน
3. ปรับแต่ง ตรวจสอบและทดสอบการทํางาน
4. ทําทะเบียนประวัติการบํารุ งรักษา ระบบการจัดเก็บแม่พิมพ์ ทําแผนบํารุ งรักษา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับภาพประกอบและโครงสร้างของแม่พิมพ์พลาสติก ถอดและประกอบแม่พิมพ์
ลักษณะและสาเหตุขอ้ บกพร่ องของแม่พิมพ์ จัดเตรี ยม และผลิตชิ้นส่ วนทดแทนด้วยเครื่ องมือกล เชื่อมพอกผิว
แม่พิมพ์ ปรับแต่ง ตรวจสอบและทดสอบการทํางาน จัดทําทะเบียนประวัติการบํารุ งรักษา ระบบการจัดเก็บ
แม่พิมพ์ ทําแผนบํารุ งรักษาเชิงป้ องกัน (Preventive Maintenance) บํารุ งรักษาเชิงแก้ไข (Breakdown Maintenance)
การบํารุ งรักษาระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิก ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
3102-2312

เทคนิคการปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติก
1-3-2
(Set up Injection Machine)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับเครื่ องฉี ดพลาสติก และกระบวนการฉี ดพลาสติก
2. คํานวณค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ฉี ด ปรับ แก้ไขปัญหางานฉี ดพลาสติก
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบ ตระหนักถึงคุณภาพของงาน มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ส่ วนรวม และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ ชนิดเครื่ องฉี ดพลาสติก อุปกรณ์ประกอบเครื่ องฉี ดพลาสติก ขั้นตอนการฉี ด
พลาสติก คํานวณค่าพารามิเตอร์เครื่ องฉี ดพลาสติก สมบัติของพลาสติก ปัญหา สาเหตุและการแก้ไข
งานฉี ดพลาสติก ผสมสี เม็ดพลาสติก อบไล่ความชื้นเม็ดพลาสติก
2. เตรี ยมแม่พิมพ์ เตรี ยมเครื่ องฉี ด ติดตั้งแม่พิมพ์ และฉี ดพลาสติก
3. ตรวจสอบชิ้นงานฉี ด แก้ปัญหางานฉี ดพลาสติก
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4. บํารุ งรักษาเครื่ องฉี ดพลาสติก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับชนิดเครื่ องฉี ดพลาสติก อุปกรณ์ประกอบเครื่ องฉี ดพลาสติก ขั้นตอนการฉี ด
พลาสติก คํานวณค่าพารามิเตอร์เครื่ องฉี ดพลาสติก สมบัติของพลาสติก ปัญหา สาเหตุและการแก้ไขงานฉี ด
พลาสติก ผสมสี เม็ดพลาสติก อบไล่ความชื้นเม็ดพลาสติก เตรี ยมแม่พิมพ์ เตรี ยมเครื่ องฉี ด ติดตั้งแม่พิมพ์
พลาสติก ปฏิบตั ิการฉี ด ตรวจสอบชิ้นงานฉี ด ปรับค่าพารามิเตอร์เพื่อแก้ปัญหางานฉี ดพลาสติก บํารุ งรักษาเครื่ อง
ฉี ดพลาสติก ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

สาขางาน ผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์
3102-2401

เทคนิคเขียนแบบชิ้นส่ วนยานยนต์
1-4-3
(Drawing Auto Parts Technique)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการอ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้น
2. สเก็ตซ์ อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ แบบภาพแยกชิ้นของชิ้นส่ วนยานยนต์ตามมาตรฐาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีความประณี ต รอบคอบ ตระหนักถึง
คุณภาพงาน ประหยัดและรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับมาตรฐานในงานเขียนแบบชิ้นส่ วนยานยนต์ แบบสัง่ งานการผลิตหลักการอ่าน
และเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้นที่ใช้สงั่ งานการผลิตตามมาตรฐานของชิ้นส่ วนยานยนต์
2. สเก็ตซ์ อ่านและเขียนแบบชิ้นส่ วนยานยนต์ แบบสัง่ งานการผลิต แบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้นที่
ใช้สงั่ งานการผลิตตามมาตรฐานของชิ้นส่ วนยานยนต์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับมาตรฐานในงานเขียนแบบชิ้นส่ วนยานยนต์ แบบสัง่ งานการผลิต หลักการส
เก็ตซ์ อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้นที่ใช้สงั่ งานการผลิตตามมาตรฐานของชิ้นส่ วนยานยนต์ แบบ
สัง่ งานการผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ ตระหนักถึงคุณภาพงาน มีความประณี ต รอบคอบ
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3102-2402

กรรมวิธีการผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์
3-0-3
(Manufacturing Processes Auto Part)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจกรรมวิธีการผลิตยานยนต์ กรรมวิธีการขึ้นรู ปวัสดุ การขึ้นรู ปด้วยเครื่ องมือกล การตกแต่งผิว
วัสดุงาน การประกอบชิ้นงาน และการปรับปรุ งสมบัติวสั ดุ
2. อธิ บายกรรมวิธีการผลิตยานยนต์ กรรมวิธีการขึ้นรู ปวัสดุ การขึ้นรู ปด้วยเครื่ องมือกล การตกแต่งผิว
วัสดุงาน การประกอบชิ้นส่ วน และการปรับปรุ งสมบัติวสั ดุ
3. ตระหนักถึงความมีระเบียบ การประหยัดและรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ กรรมวิธีการขึ้นรู ปโลหะ อโลหะ พลาสติก
วัสดุสงั เคราะห์ การหล่อ ขึ้นรู ปในสภาพร้อนและเย็น ขึ้นรู ปด้วยเครื่ องมือกลแบบมีเศษ และไม่มี
เศษ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเตรี ยมผิวชิ้นงานสําหรับงานสี การชุบเคลือบผิว ประกอบชิ้นส่ วนด้วยการต่อ
หรื อประสาน ปรับปรุ งสมบัติวสั ดุ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ กรรมวิธีการขึ้นรู ปโลหะ อโลหะ พลาสติก วัสดุ
สังเคราะห์ การหล่อ ขึ้นรู ปในสภาพร้อนและเย็น ขึ้นรู ปด้วยเครื่ องมือกลแบบมีเศษ และไม่มีเศษ การตกแต่ง
ผิวชิ้นงานด้วยการขัด การเตรี ยมผิวชิ้นงานสําหรับงานสี การชุบเคลือบผิว การประกอบชิ้นส่ วนด้วยการต่อหรื อ
ประสาน การปรับปรุ งสมบัติวสั ดุ ตระหนักถึงความมีระเบียบ การประหยัดและรักษาสภาพแวดล้อม
3102-2403

ผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ ด้วยแม่ พมิ พ์ โลหะ
1-6-3
(Die Auto Parts Production)
วิชาบังคับก่ อน : 3102-2001 เทคนิคการผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ดว้ ยแม่พิมพ์ตดั เจาะ และแม่พิมพ์ข้ ึนรู ปโลหะ
2. อ่านแบบและแยกชิ้นส่ วนจากแบบภาพประกอบแม่พิมพ์ตดั เจาะ และแม่พิมพ์ข้ ึนรู ปโลหะ สเก็ตซ์
แบบสัง่ งาน ผลิตชิ้นส่ วน วัด ตรวจสอบ อบชุบโลหะ ประกอบ ติดตั้ง ทดลอง แก้ไขแม่พิมพ์
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํา งานด้วยความรับผิดชอบ มีความประณี ต รอบคอบ ตระหนักถึง
คุณภาพงาน และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ดว้ ยแม่พิมพ์ตดั เจาะ และแม่พิมพ์ข้ ึนรู ปโลหะ
2. เลือกวัสดุแม่พิมพ์ วัสดุชิ้นงานและชิ้นส่ วนมาตรฐาน
3. ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ตดั เจาะ หรื อแม่พิมพ์ข้ ึนรู ปโลหะ
4. ปรับปรุ งสมบัติชิ้นส่ วนแม่พิมพ์
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5. วัด ตรวจสอบ ประกอบชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ตดั เจาะหรื อแม่พิมพ์ข้ ึนรู ป
6. ติดตั้ง ทดลองแม่พิมพ์ วัด ตรวจสอบขนาด ปรับ และแก้ไขแม่พิมพ์

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ด ้ วยแม่พิมพ์ตดั เจาะ และแม่พิมพ์ข้ ึนรู ปโลหะ กําหนดวัสดุ
แม่พิมพ์ วัสดุชิ้นงานและชิ้นส่ วนมาตรฐาน ปฏิบตั ิการผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ตดั เจาะ หรื อแม่พิมพ์ข้ ึนรู ปโลหะโดย
ใช้เครื่ องมือกลพื้นฐาน เครื่ องมือกลซี เอ็นซี ปรับปรุ งสมบัติชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ วัด ตรวจสอบ ประกอบ ชิ้นส่ วน
แม่พิมพ์ตดั เจาะหรื อแม่พิมพ์ข้ ึนรู ป ติดตั้ง ทดลองด้วยเครื่ องปั๊มโลหะ (Press Machine) วัด ตรวจสอบขนาด
วิเคราะห์คุณภาพชิ้นส่ วนยานยนต์ ปรับ และแก้ไขแม่พิมพ์ บํารุ งรักษาเครื่ องมือกล ปฏิบตั ิงานตามหลักความ
ปลอดภัย
3102-2404

ผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ ด้วยแม่ พมิ พ์ ฉีดพลาสติก
1-6-3
(Injection Mold Auto Part Production)
วิชาบังคับก่ อน : 3102-2001 เทคนิคการผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ดว้ ยแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
2. ผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ดว้ ยแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบ ปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณภาพของงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ดว้ ยแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก กําหนดวัสดุแม่พิมพ์ วัสดุ
ชิ้นงานและชิ้นส่ วนมาตรฐาน
2. ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกโดยใช้เครื่ องมือกลพื้นฐาน เครื่ องมือกลซี เอ็นซี
3. ปรับปรุ งสมบัติชิ้นส่ วนแม่พิมพ์
4. วัด ตรวจสอบ ประกอบชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ติดตั้ง ทดลองด้วยเครื่ องฉี ดพลาสติก
5. วัด ตรวจสอบขนาดชิ้นส่ วนยานยนต์ แก้ไขแม่พิมพ์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ดว้ ยแม่พิมพ์ ฉี ดพลาสติก กําหนดวัสดุแม่พิมพ์ วัสดุชิ้นงาน
และชิ้นส่ วนมาตรฐาน ปฏิบตั ิการผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกโดยใช้เครื่ องมือกลพื้นฐาน เครื่ องมือกลซี เอ็นซี
ปรับปรุ งสมบัติชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ วัด ตรวจสอบ ประกอบชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ติดตั้ง ทดลองด้วยเครื่ องฉี ด
พลาสติก วัด ตรวจสอบขนาด วิเคราะห์คุณภาพชิ้นส่ วนยานยนต์ ปรับ และแก้ไขแม่พิมพ์ บํารุ งรักษาเครื่ องมือกล
ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
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3102-2405

ผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ ด้วยแม่ พมิ พ์ ฉีดโลหะ
1-6-3
(Production Auto Part with of Die Casting)
วิชาบังคับก่ อน : 3102-2001 เทคนิคการผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการฉี ด การผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ดว้ ยแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
2. ผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ดว้ ยแม่พิมพ์ฉีดโลหะและทดลองฉี ด
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบ ปลอดภัย มีความตระหนักถึง คุณภาพของงาน มี
จริ ยธรรมในการสรุ ปและรายงานผล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ดว้ ยแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
2. ผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
3. เลือกวัสดุแม่พิมพ์ วัสดุชิ้นงานและชิ้นส่ วนมาตรฐาน
4. วัด ตรวจสอบ ประกอบชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ติดตั้ง ทดลองด้วยเครื่ องฉี ด
5. ตรวจสอบขนาดและคุณภาพชิ้นส่ วน ปรับ และแก้ไขแม่พิมพ์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ดว้ ยแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ปฏิบตั ิการผลิตชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
โดยใช้เครื่ องมือกลพื้นฐาน เครื่ องมือกลซี เอ็นซี กําหนดวัสดุแม่พิมพ์ วัสดุชิ้นงานและชิ้นส่ วนมาตรฐาน ปรับปรุ ง
สมบัติชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ วัด ตรวจสอบ ประกอบชิ้นส่ วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ติดตั้ง ทดลองด้วยเครื่ องฉี ดโลหะ
ตรวจสอบขนาดและคุณภาพชิ้นส่ วน วิเคราะห์ชิ้นส่ วนยานยนต์ ปรับและแก้ไขแม่พิมพ์ บํารุ งรักษาเครื่ องมือกล
ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
3102-2406

ผลิตอุปกรณ์ ตรวจสอบชิ้นส่ วนยานยนต์
1-3-2
(Checking Fixture Auto Parts)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการตรวจสอบชิ้นส่ วนยานยนต์ที่ผลิตด้วยแม่พิมพ์
2. ผลิตอุปกรณ์ตรวจสอบชิ้นส่ วนยานยนต์ที่ผลิตด้วยแม่พิมพ์
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบ ปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณภาพของงาน มี
จริ ยธรรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการอ่านแบบชิ้นส่ วนยานยนต์ (Part Drawing) อุปกรณ์ตรวจสอบชิ้นส่ วนยาน
ยนต์ (Checking Fixture)
2. ออกแบบและเขียนแบบอุปกรณ์ตรวจสอบชิ้นส่ วนยานยนต์ (Checking Fixture)
3. ผลิตอุปกรณ์ตรวจสอบชิ้นส่ วนยานยนต์
4. วัด ตรวจสอบ ทดลองอุปกรณ์ตรวจสอบชิ้นส่ วนยานยนต์ และปรับแก้ไข
คําอธิบายรายวิชา
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ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการอ่านแบบชิ้นส่ วนยานยนต์ (Part Drawing) ที่ผลิตด้วยแม่พิมพ์ และชิ้นส่ วน
ยานยนต์ที่ จะนํามาตรวจสอบ เลือกวัสดุ ออกแบบและเขียนแบบ ผลิตอุปกรณ์ตรวจสอบ ชิ้นส่ วน ยานยนต์
(Checking Fixture) วัด ตรวจสอบ ทดลองอุปกรณ์ตรวจสอบชิ้นส่ วนยานยนต์ วิเคราะห์ชิ้นงานปรับแก้ไขอุปกรณ์
ตรวจสอบชิ้นส่ วนยานยนต์ ปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ต รอบคอบและปลอดภัย
3102-2407

ระบบการผลิตอัตโนมัติ
1-6-3
(Computer Integrated Manufacturing)
วิชาบังคับก่ อน : 3102-2002 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3102-2004 เทคนิคการผลิตด้วยเครื่ องมือกลซี เอ็นซี
3100-2007 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกอุตสาหกรรม
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของระบบการผลิตอัตโนมัติโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม
2. เขียนโปรแกรมควบคุมระบบจัดเก็บ เคลื่อนย้ายวัสดุ ควบคุมเครื่ องมือกลซี เอ็นซี แขนกล (Robotic
Arm) ระบบตรวจสอบชิ้นส่ วนยานยนต์ และระบบควบคุมอัตโนมัติอื่น ๆ
3. มีกิจนิสยั การทํางานเป็ นกลุ่มด้วยความอุตสาหะ รอบคอบ และยึดหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการควบคุมการผลิตอัตโนมัติ ด้วยคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรมชิ้นส่ วน
ยานยนต์ และวางแผนขั้นตอนการทํางาน
2. เขียนโปรแกรมควบคุมระบบการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายวัสดุ วัด ตรวจสอบชิ้นส่ วนยานยนต์ วิเคราะห์
และแก้ไขโปรแกรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการควบคุมการผลิตอัตโนมัติ ด้วยคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
ชิ้นส่ วนยานยนต์ วางแผนขั้นตอนการทํางาน เขียนโปรแกรมควบคุมระบบการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายวัสดุ เขียน
โปรแกรมควบคุมแขนกล (Robotic Arm) ควบคุมเครื่ องมือกลซี เอ็นซี ผลิต ชิ้ นส่ วนยานยนต์
เขียน
โปรแกรมควบคุม วัด ตรวจสอบ ชิ้นส่ วนยานยนต์ เขียนโปรแกรม ควบคุมระบบวิเคราะห์ แก้ไขโปรแกรม
ปฏิบตั ิงานเป็ นกลุ่มด้วยความอุตสาหะ รอบคอบ และยึดหลักความปลอดภัย
3102-2408

เครื่องมือตัดในงานอุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์
(Cutting Tool in Industry Auto Parts)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหน้าที่และองค์ประกอบต่าง ๆ ของคมตัด สมบัติของวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่ องมือตัด
2. ออกแบบเครื่ องมือตัดเหมาะสมกับการใช้งาน
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างมีระเบียบ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ หลักการทํางานขอ งคมตัด มุมเครื่ องมือตัด สมบัติของวัสดุที่ใช้ในการผลิต
เครื่ องมือตัด กรรมวิธีข้ ึนรู ปเครื่ องมือตัด การอบชุบ ชนิด ประเภท สมบัติ หน้าที่ของเครื่ องมือตัด
2. เลือกใช้วสั ดุในการผลิตเครื่ องมือตัด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการทํางานของคมตัด มุมเครื่ องมือตัด สมบัติของวัสดุที่ใช้ในการผลิตเครื่ องมือตัด กรรมวิธี
ขึ้นรู ปเครื่ องมือตัด การอบชุบ ชนิด ประเภท สมบัติ หน้าที่ของเครื่ องมือตัด ออกแบบ และเลือกใช้วสั ดุในการ
ผลิตเครื่ องมือตัด มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างมีระเบียบ ตรงต่อเวลา
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชี พ
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
3102-800X
วิชาฝึ กงาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

*-*-X
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ฝึ กประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ
3102-800X

วิชาฝึ กงาน
*-*-X
(On-the-Job Training)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบ ั ติงานอาชีพ และมีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถ านประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อ
แหล่งวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถาน ประกอบอาชีพ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผ่านความ
เห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงานตลอด
ระยะเวลาการฝึ กงาน
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วิชาโครงการ
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โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3102-850X

วิชาโครงการ

*-*-X

(Project)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุ ปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรู ปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การบูรณาการความรู ้ และทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ
ที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการปฏิบตั ิงานเชิงระบบ
การเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงานโครงการ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ ดําเนินการ
เป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด
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สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
3102-9001
3102-9002
3102-9003

เทคนิคการประมาณราคา
เทคนิคการอบชุบโลหะ
เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นาํ คมตัดและอุปกรณ์จบั ยึด

2-0-2
2-3-2
0-6-2

กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
3000-9201
3000-9202
3000-9203
3000-9204
3000-9205
3000-9206
3000-9207
3000-9208
3000-9209
3000-9210
3000-9211
3000-9212
3000-9213
3000-9214
3000-9215
3000-9216
3000-9217
3000-9218
3000-9219
3000-9220
3000-9221
3000-9222
3000-9223
3000-9224
3000-9225
3000-9226

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
การสนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
การสนทนาภาษาญี่ปุ่นสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
การสนทนาภาษาเกาหลีสาํ หรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
การสนทนาภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซี ย
การสนทนาภาษาอินโดนีเซี ยสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซี ย
การสนทนาภาษามลายูสาํ หรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
การสนทนาภาษาพม่าสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
การสนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
การสนทนาภาษาลาวสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซี ย
การสนทนาภาษารัสเซี ยสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
การสนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
การสนทนาฝรั่งเศสสําหรับการทํางาน
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สาขาเทคนิคการผลิต
3102-9001

เทคนิคการประมาณราคา
(Estimate Cost Technique)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการแยกแบบชิ้นงานการผลิตเพื่อการประมาณราคา
2. แยกแบบงาน จําแนกขั้นตอนการผลิต คํานวณเวลาการผลิต ประมาณราคา
3. มีความละเอียดรอบคอบ และทํางานอย่างเป็ นระบบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการแยกแบบชิ้นงานการผลิต การประมาณราคาวัตถุดิบ
2. คํานวณเวลางานการผลิต การวิเคราะห์ตน้ ทุน วัสดุคงคลัง
3. ประมาณราคาการผลิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแบบชิ้นงานการผลิต การประมาณราคาวัตถุดิบ การคํานวณเวลางานการผลิต
การวิเคราะห์ตน้ ทุน กําไร ขาดทุน วัสดุคงคลัง การทําเอกสารประมาณราคาการผลิต กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3102-9002

เทคนิคการอบชุบโลหะ
2-3-3
(Heat Treatment Technique)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการของกระบวนการปรับปรุ งสมบัติโลหะ
2. เตรี ยมเครื่ องมือ และปฏิบตั ิการปรับปรุ งสมบัติชิ้นส่ วนด้วยกรรมวิธีชุบแข็ง (Hardening) อบคืนตัว
(Tempering) อบปกติ (Normalizing) อบอ่อน (Annealing) ชุบผิวแข็ง (Surface Hardening)
3. ปฏิบตั ิการทดสอบความแข็งแบบร็ อคเวล (Rockwell) แบบบริ เนล (Brinell) และแบบวิกเกอร์
(Vickers)
4. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบ ปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณภาพของงาน
ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคการอบชุบ การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค แผนภาพสมดุล (Equilibrium
Diagram)
2. ปรับปรุ งสมบัติชิ้นส่ วนด้วยกรรมวิธีทางความร้อน
3. ทดสอบความแข็งวัสดุ
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ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับเทคนิคการอบชุบ การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค แผนภาพสมดุล
(Equilibrium Diagram) เลือกใช้วสั ดุ ปฏิบตั ิการปรับปรุ งสมบัติชิ้นส่ วนด้วยกรรมวิธีชุบแข็ง (Hardening) อบคืน
ตัว (Tempering) อบปกติ (Normalizing) อบอ่อน (Annealing) ชุบผิวแข็ง (Surface Hardening) ทดสอบความแข็ง
แบบร็ อคเวล (Rockwell) แบบบริ เนล (Brinell) และแบบวิกเกอร์ (Vickers) ปฎิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
3102-9003

เทคนิคการผลิตอุปกรณ์ นําคมตัดและอุปกรณ์ จบั ยึด
1-6-3
(Jig and Fixture Production Technique)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการออกแบบอุปกรณ์นาํ คมตัดและอุปกรณ์จบั ยึด (Jig and Fixture)
2. เลือกใช้วสั ดุ ชิ้นส่ วนมาตรฐาน ผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์นาํ คมตัดและอุปกรณ์จบั ยึด
3. วัด ตรวจสอบ ประกอบ ทดลองการใช้งาน และแก้ไข บํารุ งรักษาอุปกรณ์นาํ คมตัดและอุปกรณ์จบั
ยึด
4. มีเจตคติที่ดีในการทํางาน ละเอียด รอบคอบ สร้างสรรค์ ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับอุปกรณ์นาํ คมตัดและอุปกรณ์จบั ยึด
2. ออกแบบอุปกรณ์นาํ คมตัดและอุปกรณ์จบั ยึด (Jig and Fixture)
3. เลือกใช้วสั ดุ ชิ้นส่ วนมาตรฐาน ผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์นาํ คมตัดและอุปกรณ์จบั ยึด
4. วัด ตรวจสอบ ประกอบ ทดลองการใช้งาน และแก้ไข
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับอุปกรณ์นาํ คมตัดและอุปกรณ์จบั ยึด ออกแบบอุปกรณ์นาํ คมตัดและอุปกรณ์
จับยึด (Jig and Fixture) เลือกใช้วสั ดุ ชิ้นส่ วนมาตรฐาน ผลิตชิ้นส่ วนอุปกรณ์นาํ คมตัด และอุปกรณ์จบั ยึด อบชุบ
ชิ้นส่ วน วัด ตรวจสอบ ประกอบ ทดลองการใช้งาน และแก้ไข บํารุ งรักษาอุปกรณ์นาํ คมตัดและอุปกรณ์จบั ยึด
บํารุ งรักษาเครื่ องมือกล ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
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กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
3000-9201

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
(Chinese Language and Culture)
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน
2. สามารถนําภาษาจีนไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในงานอาชีพและการศึกษาต่อ

2-0-2

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาจีนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมจีน ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ภาษาจีน ฝึ กการฟังและพูดภาษาจีน ฝึ กการเขียนและอ่านอักษรจีน การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน
3000-9202

การสนทนาภาษาจีนสํ าหรับการทํางาน
(Chinese Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาจีนสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาจีนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาเลือกเสรี

99
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟังและพูดภาษาจีนกลาง ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมู ลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน
3000-9203

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2-0-2
(Japanese Language and Culture)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาญี่ปุ่นจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อโสตทัศน์
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ญี่ปุ่น ฝึ กฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น ฝึ กเขียนและอ่านอักษรญี่ปุ่น
การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่น
3000-9204

การสนทนาภาษาญี่ปุ่นสํ าหรับการทํางาน
(Japanese Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาญี่ปุ่นสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาญี่ปุ่นไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทํางาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาเลือกเสรี

100
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาญี่ปุ่นจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลั กฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ
การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่น
3000-9205

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
(Korean Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2. สามารถนําภาษาเกาหลีไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาเกาหลีจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากร ณ์เกาหลี ฝึ กฟังและพูดภาษาเกาหลี ฝึ กเขียนและอ่านอักษรเกาหลี การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเกาหลี
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หมวดวิชาเลือกเสรี

101
3000-9206

การสนทนาภาษาเกาหลีสําหรับการทํางาน
(Korean Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเกาหลีสาํ หรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาเกาหลีจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลั กฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟังและพูดภาษาเกาหลี ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ และ
การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเกาหลี
3000-9207

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
(Vietnamese Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาเวียดนามจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
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หมวดวิชาเลือกเสรี

102
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟังและพูดภาษาเวียดนาม ฝึ กเขียนและอ่านอักษรเวียดนาม การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเวียดนาม
3000-9208

การสนทนาภาษาเวียดนามสํ าหรับการทํางาน
(Vietnamese Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาเวียดนามจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่างๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟังและพูดภาษาเวียดนาม ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การทํางาน การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเวียดนาม
3000-9209

ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
(Bahasa Indonesia Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซี ย
2. สามารถนําภาษาอินโดนีเซี ยไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอินโดนีเซี ยในชีวิตประจําวัน
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หมวดวิชาเลือกเสรี

103
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาอินโดนีเซี ยจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาช น ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟังและพูดภาษาอินโดนีเซี ย ฝึ กเขียนและอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอินโดนีเซี ย
3000-9210

การสนทนาภาษาอินโดนีเซียสํ าหรับการทํางาน
(Bahasa Indonesia Conversation for Work )

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอินโดนีเซี ยสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอินโดนีเซี ยในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาอินโดนีเซี ยจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟังและพูดภาษาอินโดนีเซี ย ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอินโดนีเซี ย
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3000-9211

ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
(Bahasa Malayu Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซี ย
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษามลายูในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษามลายูจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟังและพูดภาษามลายู การเขียนและอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษามลายู
3000-9212

การสนทนาภาษามลายูสําหรับการทํางาน
(Bahasa Malayu Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษามลายูสาํ หรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษามลายูไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษามลายูในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษามลายูจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่างๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟังและพูดภาษามลายู ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษามลายู
3000-9213

ภาษาและวัฒนธรรมพม่ า
(Burmese Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมพม่า
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาพม่าจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้เ บื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟังและพูดภาษาพม่า ฝึ กเขียนและอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาพม่า
3000-9214

การสนทนาภาษาพม่ าสํ าหรั บการทํางาน
(Burmese Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพม่าสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาพม่าไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจําวันและการทํางาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาพม่าจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา เกี่ยวกับ การฟังและพูดภาษาพม่า ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น ก ารเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
การกรอกแบบฟอร์มในเอกสารต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาพม่า
3000-9215

ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
(Khmer Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเขมร
2. สามารถนําภาษาเขมรไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาเขมรจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อโสตทัศน์
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟังและพูดภาษาเขมร ฝึ กเขียนและอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเขมร
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3000-9216

การสนทนาภาษาเขมรสํ าหรับการทํางาน
(Khmer Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเขมรสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาเขมรไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเขมรในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาเขมรจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามทีกาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟังและพูดภาษาเขมร ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ ผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเขมร
3000-9217

ภาษาและวัฒนธรรมลาว
(Lao Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศลาว
2. สามารถนําภาษาลาวไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาลาวในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาลาวจากสื่ อโสตทัศน์
3. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน
4. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยง และระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟังและพูดภาษาลาว ฝึ กเขียนและอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาลาว
3000-9218

การสนทนาภาษาลาวสํ าหรับการทํางาน
(Lao Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาลาวสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาลาวไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาลาวในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาลาวจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์การทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ จากสื่ อโสตทัศน์
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา เกี่ยวกับ การฟังและพูดภาษาลาว ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาลาว
3000-9219

ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
(Filipino Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศฟิ ลิปปิ นส์
2. สามารถนําภาษาฟิ ลิปิโนไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในชีวิตประจําวัน
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาฟิ ลิปิโนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อโสตทัศน์
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟังและพูดภาษาฟิ ลิปิโน ฝึ กเขียนและอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฟิ ลิปิโน
3000-9220

การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนสํ าหรับการทํางาน
(Filipino Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาฟิ ลิปิโนไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาฟิ ลิปิโนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟังและพูดภาษาฟิ ลิปิโน ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฟิ ลิปิโน
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3000-9221

ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
(Russian Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศรัสเซี ย
2. สามารถนําภาษารัสเซี ยไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษารัสเซี ยในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษารัสเซี ยจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟังและพูดภาษารัสเซี ย ฝึ กเขียนและอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษารัสเซี ย
3000-9222

การสนทนาภาษารัสเซียสํ าหรับการทํางาน
(Russian Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษารัสเซี ยสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษารัสเซี ยไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษารัสเซี ยในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษารัสเซี ยจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา เกี่ยวกับ การฟังและพูดภาษารัสเซี ย การอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษารัสเซี ย
3000-9223

ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
(German Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเยอรมัน
2. สามารถนําภาษาเยอรมันไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาเยอรมันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ การฟังและพูดภาษาเยอรมัน การเขียนและการอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเยอรมัน
3000-9224

การสนทนาภาษาเยอรมันสํ าหรับการทํางาน
(German Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเยอรมันเพื่อการทํางาน
2. สามารถนําภาษาเยอรมันไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน การทํางานและการศึกษาต่อ
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาเยอรมันจากสื่ อโสตทัศน์จากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟังและพูดภาษาเยอรมัน การอ่านคําและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ
การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่า นป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเยอรมัน
3000-9225

ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
(French language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส
2. เพื่อให้สามารถนําภาษาฝรั่งเศสไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาฝรั่งเศสจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้ เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ การฟังและพูดภาษาฝรั่งเศส การเขียนและอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฝรั่งเศส
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การสนทนาภาษาฝรั่งเศสสํ าหรับการทํางาน
(French Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทํางาน
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาฝรั่งเศสจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา เกี่ยวกับ การฟังและพูดภาษาฝรั่งเศส การอ่าน และเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฝรั่งเศส
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3000-2001
3000-2002
3000-2003
3000-2004

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
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3000-200X

กิจกรรมองค์ การวิชาชีพ …
(Vocational Activities ..)

0-2-0

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน องค์กร
ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพต ามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิ เกี่ยวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรม พัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ
เพื่อ พัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดําเนินการ ติดตาม ประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนา
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยใน การจัดและ
ร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
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