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1. เป็ นหลัก สู ต รระดับประกาศนี ยบัต รวิชาชี พ ชันสู ง เพือพัฒ นากําลังคนระดับ เทคนิ คให้มีสมรรถนะ
มีคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ สามารถประกอบอาชี พได้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็ นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ
2. เป็ นหลักสูตรทีเปิ ดโอกาสให้เลือกเรี ยนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการปฏิบตั ิจริ ง
สามารถเลือกวิธีการเรี ยนตามศักยภาพและโอกาสของผูเ้ รี ยนเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนสามารถเทียบโอนผลการเรี ยน
สะสมผลการเรี ยน เที ยบโอนความรู ้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการและ
สถานประกอบอาชีพอิสระ
3. เป็ นหลักสู ตรทีมุ่งเน้นให้ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู ้เต็มภูมิ ปฏิบตั ิได้จริ ง
มีความเป็ นผูน้ าํ และสามารถทํางานเป็ นหมู่คณะได้ดี
4. เป็ นหลักสู ตรทีสนับสนุนการประสานความร่ วมมือในการจัดการศึกษาร่ วมกันระหว่างหน่ วยงานและองค์กร
ทีเกียวข้อง ทังภาครัฐและเอกชน
5. เป็ นหลักสูตรทีเปิ ดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและท้องถิ น มีส่วนร่ วมในการพัฒนาหลักสูตร
ให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์ ข องภู มิภ าค เพือเพิ มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
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จุดหมายของหลักสู ตร
1. เพือให้มีค วามรู ้ ทางทฤษฎีและเทคนิ ค เชิ งลึกภายใต้ข อบเขตของงานอาชีพ มีทัก ษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารเพือใช้ในการดํารงชีวิตและงานอาชีพ สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ มเติมหรื อ
ศึกษาต่อในระดับทีสูงขึน
2. เพือให้มีทกั ษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถบูรณาการความรู ้ ทักษะจาก
ศาสตร์ต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ สอดคล้องกับการเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี
3. เพือให้มีปัญญา มีค วามคิ ดสร้ างสรรค์ มีค วามสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ วางแผน บริ หารจัดการ
ตัด สิ น ใจ แก้ปัญหา ประสานงานและประเมิน ผลการปฏิบัติ งานอาชี พ มีทัก ษะการเรี ยนรู ้ แสวงหา
ความรู ้และแนวทางใหม่ ๆ มาพัฒนาตนเองและประยุกต์ใช้ในการสร้างงานให้สอดคล้องกับวิชาชีพและ
การพัฒนางานอาชีพอย่างต่อเนือง
4. เพือให้มีเจตคติทีดีต่ออาชีพ มีความมันใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักหน่ วยงาน สามารถทํางาน
เป็ นหมู่คณะได้ดี มีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรี ยนวิชาชีพ
5. เพือให้มีบุคลิกภาพทีดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม ซือสัตย์ มีวินยั มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทังร่ างกายและจิตใจ
เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานในอาชีพนัน ๆ
6. เพือให้เป็ นผูม้ ีพฤติกรรมทางสังคมทีดีงาม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด ทังในการทํางาน การอยูร่ ่ วมกัน
มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว องค์กร ท้องถิ นและประเทศชาติ อุทิศตนเพือสังคม เข้าใจและเห็นคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ น ตระหนักในปัญหาและความสําคัญของสิ งแวดล้อม
7. เพือให้ตระหนักและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็ นกําลังสําคัญ
ในด้านการผลิตและให้บริ การ
8. เพือให้เห็นคุณค่าและดํารงไว้ซึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ ปฏิบตั ิตนในฐานะพลเมืองดี
ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
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หลักเกณฑ์ การใช้
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรี ยนการสอนตามหลักสูตรนี ผูเ้ รี ยนสามารถลงทะเบียนเรี ยนได้ทุกวิธีเรี ยนทีกําหนด และ
นําผลการเรี ยนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่ วมกันได้ สามารถขอเทียบโอนผลการเรี ยน และขอเทียบโอนความรู ้
และประสบการณ์ได้
1.2 การจัดการเรี ยนการสอนเน้นการปฏิบตั ิจริ ง สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้หลากหลายรู ปแบบ
เพือให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจในหลักการ วิธีการและการดําเนินงาน มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานตามแบบแผน
และปรับตัวได้ภายใต้ความเปลียนแปลง สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะทางวิชาการ
ทีสัมพันธ์กบั วิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร ในการตัดสิ นใจ วางแผน แก้ปัญหาบริ หาร
จัดการ ประสานงานและประเมินผลการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม มีส่วนร่ วมในการวางแผนและพัฒนา
ริ เริ มสิ งใหม่ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ้ ืนและหมู่คณะ รวมทังมีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
เจตคติและกิจนิสยั ทีเหมาะสมในการทํางาน

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน
2.1 การจัดการศึกษาในระบบปกติสาํ หรับผูเ้ ข้าเรี ยนทีสําเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หรื อเที ยบเท่ าในประเภทวิชาและสาขาวิชาตามที หลักสู ต รกําหนด ใช้ร ะยะเวลา ปี การศึกษา
ส่วนผูเ้ ข้าเรี ยนทีสําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า และผูเ้ ข้าเรี ยนทีสําเร็ จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อเทียบเท่าต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาทีกําหนด ใช้ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า
ปี การศึกษา และเป็ นไปตามเงือนไขทีหลักสูตรกําหนด
2.2 การจัดเวลาเรี ยนให้ดาํ เนินการ ดังนี
2.2.1 ในปี การศึก ษาหนึ ง ๆ ให้แบ่ งภาคเรี ยนออกเป็ น 2 ภาคเรี ยนปกติ หรื อระบบทวิภาค
ภาคเรี ยนละ 18 สัปดาห์ รวมเวลาการวัด ผล โดยมีเวลาเรี ยนและจํานวนหน่ ว ยกิ ต ตามที กํา หนด และ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันอาจเปิ ดสอนภาคเรี ยนฤดูร้อนได้อีกตามทีเห็นสมควร
2.2.2 การเรี ยนในระบบชันเรี ยน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันเปิ ดทําการสอนไม่นอ้ ยกว่า
สัปดาห์ละ 5 วัน ๆ ละไม่เกิน 7 ชัวโมง โดยกําหนดให้จดั การเรี ยนการสอนคาบละ 60 นาที
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3. การคิดหน่ วยกิต
ให้มีจาํ นวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 83 - 90 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ดงั นี
3.1 รายวิชาทฤษฎีทีใช้เวลาในการบรรยายหรื ออภิปราย 1 ชัวโมงต่อสัปดาห์ หรื อ 18 ชัวโมงต่อภาคเรี ยน
รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.2 รายวิชาปฏิบตั ิทีใช้เวลาในการทดลองหรื อฝึ กปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการ 2 ชัวโมงต่อสัปดาห์
หรื อ 36 ชัวโมงต่อภาคเรี ยน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.3 รายวิชาปฏิบตั ิทีใช้เวลาในการฝึ กปฏิบตั ิในโรงฝึ กงานหรื อภาคสนาม 3 ชัวโมงต่อสัปดาห์ หรื อ
54 ชัวโมงต่อภาคเรี ยน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.4 การฝึ กอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ทีใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชัวโมงต่อภาคเรี ยน รวมเวลาการวัดผล
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.5 การฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ ทีใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัวโมงต่อภาคเรี ยน
รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.6 การทําโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ทีใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า ชัวโมงต่อภาคเรี ยน รวมเวลาการวัดผล
มีค่าเท่ากับ หน่วยกิต

4. โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 แบ่งเป็ น 3 หมวดวิชา และ
กิจกรรมเสริ มหลักสูตร ดังนี
4.1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
ไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
4.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
4.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
4.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
4.1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
4.1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
4.1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
4.2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
ไม่นอ้ ยกว่า 56 หน่วยกิต
4.2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน
4.2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
4.2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
4.2.4 ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
4.2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
4.4 กิจกรรมเสริ มหลักสูตร (2 ชัวโมง/สัปดาห์)
- หน่วยกิต
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หมายเหตุ
1) จํานวนหน่ ว ยกิ ต ของแต่ ละหมวดวิชาและกลุ่มวิชาในหลัก สู ต ร ให้เป็ นไปตามที กําหนดไว้
ในโครงสร้างของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา
2) การพัฒนารายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ จะเป็ นรายวิชาบังคับ
ทีสะท้อนความเป็ นสาขาวิชาตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ด้านสมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชา ซึงยึดโยง
กับมาตรฐานอาชีพ จึงต้องพัฒนากลุ่มรายวิชาให้ครบจํานวนหน่วยกิตทีกําหนด และผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนทุกรายวิชา
3) สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถจัดรายวิชาเลือกตามทีกําหนดไว้ในหลักสู ตร และ
หรื อพัฒนาเพิ มตามความต้องการเฉพาะด้านของสถานประกอบการหรื อตามยุทธศาสตร์ ภูมิภาค เพือเพิ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทังนี ต้องเป็ นไปตามเงือนไขและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
ทีประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางานกําหนด

5. การฝึ กประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ
เป็ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันกับภาคการผลิต
และหรื อภาคบริ การ หลังจากที ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ภาคทฤษฎี และการฝึ กหัดหรื อฝึ กปฏิบตั ิเบื องต้นในสถานศึกษา
อาชี วศึกษาหรื อสถาบันแล้วระยะเวลาหนึ ง ทังนี เพือเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ จ ากประสบการณ์จริ ง
ได้สมั ผัสกับการปฏิบตั ิงานอาชีพ เครื องมือ เครื องจักร อุปกรณ์ทีทันสมัย และบรรยากาศการทํางานร่ วมกัน
ส่ งเสริ มการฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ซึงจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนทําได้ คิดเป็ น
ทําเป็ นและเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนือง ตลอดจนเกิดความมันใจและเจตคติทีดีในการทํางานและการประกอบ
อาชีพอิสระ โดยการจัดฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพต้องดําเนินการ ดังนี
5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีการฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ในรู ปของ
การฝึ กงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรื อหน่ วยงานของรัฐ ในภาคเรี ยนที 3 และหรื อ
ภาคเรี ยนที 4 โดยใช้เวลารวมไม่นอ้ ยกว่า 320 ชัวโมง กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต
กรณี สถานศึก ษาอาชี ว ศึกษาหรื อสถาบันต้องการเพิ มพูน ประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ
สามารถนํารายวิชาทีตรงหรื อสัมพันธ์กบั ลักษณะงานไปเรี ยนหรื อฝึ กในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรื อ
หน่วยงานของรัฐในภาคเรี ยนทีจัดฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพได้ รวมไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคเรี ยน
5.2 การตัดสินผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยน ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอืน

6. โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
เป็ นรายวิชาที เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้ศึก ษาค้น คว้า บู ร ณาการความรู ้ ทัก ษะและประสบการณ์
จากสิ งทีได้เรี ยนรู ้ ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตังแต่การเลือกหัวข้อหรื อเรื อง
ทีจะศึกษา ทดลอง พัฒนาและหรื อประดิษฐ์คิดค้น โดยการวางแผน กําหนดขันตอนกระบวนการ ดําเนินการ
ประเมิน ผล สรุ ปและจัด ทํารายงานเพือนําเสนอ ซึ งอาจทําเป็ นรายบุ ค คลหรื อกลุ่มก็ได้ ทังนี ขึ นอยู่กบั
ลักษณะของโครงงานนัน ๆ โดยการจัดทําโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพดังกล่าวต้องดําเนินการ ดังนี
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6.1 สถานศึ กษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบันต้องจัดให้ผูเ้ รี ยนจัดทําโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิ ชาชี พ
ทีสัมพันธ์หรื อสอดคล้องกับสาขาวิชา ในภาคเรี ยนที 3 และหรื อภาคเรี ยนที 4 รวมจํานวน 4 หน่ วยกิต ใช้เวลา
ไม่ น้อยกว่า 216 ชั วโมง ทังนี สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีชั วโมงเรี ยน4 ชั วโมงต่ อสัปดาห์
กรณี ทีกําหนดให้เรี ยนรายวิชาโครงงาน 4 หน่วยกิต
หากจัดให้เรี ยนรายวิชาโครงงาน 2 หน่ วยกิต คือ โครงงาน 1 และโครงงาน 2 ให้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรื อสถาบันจัดให้มีชวโมงเรี
ั
ยนต่อสัปดาห์ทีเทียบเคียงกับเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้น
6.2 การตัดสินผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยน ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอืน

7. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
7.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริ มหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ชัวโมงต่อสัปดาห์
ทุกภาคเรี ยน เพือส่ งเสริ มสมรรถนะแกนกลางและหรื อสมรรถนะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม
ระเบียบวินัย การต่อต้านความรุ นแรง สารเสพติดและการทุจริ ต เสริ มสร้างการเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข ทะนุบาํ รุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ปลูกฝังจิตสํานึกและจิตอาสาในการอนุรักษ์
สิ งแวดล้อมและทําประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ น ทังนี โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ในการวางแผนลงมือปฏิบตั ิ
ประเมินผล และปรับปรุ งการทํางาน
สําหรับนักเรี ยนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้เข้าร่ วมกิจกรรมทีสถานประกอบการจัดขึน
7.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริ มหลักสูตร ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
จัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง

8. การปรับพืนฐานวิชาชีพ
8.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้ผเู ้ ข้าเรี ยนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง
ที สํา เร็ จ การศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อเที ยบเท่ า และผูเ้ ข้าเรี ยนที สําเร็ จ การศึ ก ษาระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อเทียบเท่า ต่างประเภทวิชา และสาขาวิชาทีกําหนด เรี ยนรายวิชาปรับพืนฐาน
วิชาชีพทีกําหนดไว้ในหลักสู ตรแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา เพือให้มีความรู ้และทักษะพืนฐานทีจําเป็ น
สําหรับการเรี ยนในสาขาวิชานัน
8.2 การจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลการเรี ยนรายวิชาปรั บพืนฐานวิชาชีพ ให้เป็ นไปตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพชันสูง
8.3 กรณี ผเู ้ ข้าเรี ยนทีมีความรู ้ และประสบการณ์ในรายวิชาปรับพืนฐานวิชาชีพทีหลักสู ตรกําหนด
มาก่อนเข้าเรี ยน สามารถขอเทียบโอนผลการเรี ยนรู ้ได้ โดยปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง
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9. การจัดแผนการเรียน
เป็ นการกําหนดรายวิชาตามโครงสร้ างหลักสู ตรที จะดําเนิ นการเรี ยนการสอนในแต่ ละภาคเรี ยน
โดยจัด อัต ราส่ ว นการเรี ยนรู ้ ภ าคทฤษฎี ต่ อภาคปฏิบัติ ในหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ประมาณ 40 : 60
ทังนี ขึนอยูก่ บั ลักษณะหรื อกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของแต่ละสาขาวิชา ซึงมีขอ้ เสนอแนะดังนี
9.1 จัดรายวิชาในแต่ละภาคเรี ยน โดยคํานึ งถึงรายวิชาทีต้องเรี ยนตามลําดับก่อน-หลัง ความง่าย-ยาก
ของรายวิชา ความต่อเนืองและเชือมโยงสัมพันธ์กนั ของรายวิชา รวมทังรายวิชาทีสามารถบูรณาการจัดการเรี ยนรู ้
ร่ วมกันในลักษณะของงาน โครงงานและหรื อชิ นงานในแต่ละภาคเรี ยน
9.2 จัดให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาบังคับในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
ในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ และกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรให้ค รบ
ตามทีกําหนดในโครงสร้างหลักสูตร
9.2.1 การจัดรายวิชาในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ควรจัดกระจายทุกภาคเรี ยน
9.2.2 การจัดรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน โดยเฉพาะรายวิชาทีเป็ นพืนฐานของ
การเรี ยนวิชาชีพควรจัดให้เรี ยนในภาคเรี ยนที 1
9.2.3 การจัดรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ควรจัดให้เรี ยนก่อนรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะ
วิชาชีพเลือกและรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
9.3 จัด ให้ผูเ้ รี ยนได้เ ลื อ กเรี ยนรายวิช าในกลุ่มสมรรถนะวิชาชี พเลื อ กและหมวดวิ ช าเลื อ กเสรี
ตามความถนัด ความสนใจ เพือสนับสนุนการประกอบอาชีพหรื อศึกษาต่อ โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพด้านสมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชาและสาขางาน
9.4 จัดรายวิชาทวิภาคีทีนําไปเรี ยนและฝึ กในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ
โดยประสานงานร่ วมกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ เพือพิจารณากําหนดภาคเรี ยน
ทีจัดฝึ กอาชีพ รวมทังกําหนดรายวิชาหรื อกลุ่มวิชาทีตรงกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ
หรื อหน่วยงานของรัฐทีนําไปร่ วมฝึ กอาชีพในภาคเรี ยนนัน ๆ
9.5 จัดรายวิชาฝึ กงานในภาคเรี ยนที 3 หรื อ 4 ครังเดียว จํานวน 4 หน่ วยกิต ชัวโมง (เฉลีย 20 ชัวโมง
ต่อสัปดาห์ต่ อภาคเรี ยน) หรื อ จัดให้ลงทะเบี ยนเรี ยนเป็ น 2 ครั ง คื อ ภาคเรี ยนที 3 จํานวน 2 หน่ วยกิ ต และ
ภาคเรี ยนที 4 จํานวน 2 หน่วยกิต รายวิชาละ ชัวโมง (เฉลีย 10 ชัวโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคเรี ยน) ตามเงือนไข
ของหลักสูตรสาขาวิชานัน ๆ
ในภาคเรี ยนทีจัดฝึ กงานนี ให้สถานศึกษาพิจารณากําหนดรายวิชาหรื อกลุ่มวิชาทีตรงกับลักษณะงาน
ของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ เพือนําไปเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิในภาคเรี ยนทีจัดฝึ กงานด้วย
การจัดฝึ กงานในภาคเรี ยนฤดูร้อนสามารถทําได้โดยต้องพิจารณาระยะเวลาในการฝึ กให้ครบ
ตามทีหลักสูตรกําหนด
9.6 จัดรายวิชาโครงงานในภาคเรี ยนที 3 หรื อ 4 ครังเดียว จํานวน หน่วยกิต ( ชัวโมงต่อสัปดาห์
ต่อภาคเรี ยน) หรื อ จัดให้ลงทะเบียนเรี ยนเป็ น ครัง คือ ภาคเรี ยนที 3 และภาคเรี ยนที 4 รวม หน่ วยกิต
( ชัวโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคเรี ยน) ตามเงือนไขของหลักสูตรสาขาวิชานัน ๆ
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9.7 จัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรในแต่ละภาคเรี ยน ภาคเรี ยนละไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัวโมงต่อสัปดาห์
9.8 จัดจํานวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภาคเรี ยน ไม่เกิน 22 หน่ วยกิต สําหรับการเรี ยนแบบเต็มเวลา
และไม่เกิน 12 หน่ วยกิต สําหรับการเรี ยนแบบไม่เต็มเวลา ส่ วนภาคเรี ยนฤดูร้อนจัดได้ไม่เกิน 12 หน่ วยกิต
ทังนี เวลาในการจัดการเรี ยนการสอนในภาคเรี ยนปกติและภาคเรี ยนฤดูร้อนโดยเฉลียไม่ควรเกิน ชัวโมง
ต่อสัปดาห์ ส่วนการเรี ยนแบบไม่เต็มเวลาไม่ควรเกิน ชัวโมงต่อสัปดาห์
หากสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันมีเหตุผลและความจําเป็ นในการจัดหน่วยกิตและเวลา
ในการจัดการเรี ยนการสอนแต่ละภาคเรี ยนที แตกต่ างไปจากเกณฑ์ข ้างต้น อาจทําได้แต่ ต ้องไม่กระทบต่อ
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

10. การศึกษาระบบทวิภาคี
เป็ นรู ปแบบการจัดการศึกษาทีเกิดจากข้อตกลงร่ วมกันระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ โดยผูเ้ รี ยนใช้เวลาส่วนหนึงในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบัน และเรี ยนภาคปฏิบัติ ในสถานประกอบการ รั ฐวิสาหกิ จ หรื อหน่ วยงานของรั ฐ เพือให้การจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ มขีดความสามารถด้านการผลิตและพัฒนากําลังคนตรงตามความต้องการของ
ผูใ้ ช้และเป็ นไปตามจุดหมายของหลักสูตร ทังนี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องดําเนินการดังนี
10.1 นํารายวิชาทวิภาคีในกลุ่มสมรรถนะวิชาชี พเลือก รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่ วยกิ ต ไปร่ วมกําหนด
รายละเอียดของรายวิชากับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่ วยงานของรัฐทีร่ วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เวลาทีใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกับ
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่ วยงานของรัฐ รวมทังสมรรถนะวิชาชีพของสาขางาน
ทังนี การกําหนดจํานวนหน่วยกิตและจํานวนชัวโมงทีใช้ฝึกอาชีพของแต่ละรายวิชาทวิภาคีให้เป็ นไปตามที
หลักสูตรกําหนด และให้รายงานการพัฒนารายวิชาดังกล่าวให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบด้วย
10.2 ร่ วมจัดทําแผนฝึ กอาชีพ พร้อมแนวการวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชากับสถานประกอบการ
รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐทีร่ วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เพือนําไปใช้ในการฝึ กอาชีพ และดําเนินการ
วัดและประเมินผลเป็ นรายวิชา
10.3 จัดแผนการเรี ยนระบบทวิภาคีตามความพร้อมของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ
ที จัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่ วมกัน โดยอาจนํารายวิชาอืนที สอดคล้องกับลักษณะงานของสถานประกอบการ
รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐนัน ๆ ไปจัดร่ วมด้วยก็ได้
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11. การเข้ าเรียน
ผูเ้ ข้าเรี ยนต้องสําเร็ จการศึกษาไม่ตากว่
ํ าระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพหรื อเทียบเท่า หรื อระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า และมีคุณสมบัติเป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง

12. การประเมินผลการเรียน
เน้นการประเมินสภาพจริ ง ทังนี ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง

13. การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
13.1 ได้รายวิชาและจํานวนหน่วยกิตสะสมในทุกหมวดวิชา ครบถ้วนตามทีกําหนดไว้ในหลักสูตร
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรี ยนทีสถานศึกษากําหนด
13.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลียสะสมไม่ตากว่
ํ า 2.00
13.3 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
13.4 ได้เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมเสริ มหลักสูตรตามแผนการเรี ยนทีสถานศึกษากําหนด และ “ผ่าน”
ทุกภาคเรี ยน

14. การพัฒนารายวิชาในหลักสู ตร
14.1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ มเติม
ในแต่ละกลุ่มวิชา เพือเลือกเรี ยนนอกเหนือจากรายวิชาทีกําหนดให้เป็ นวิชาบังคับได้ โดยสามารถพัฒนาเป็ นรายวิชา
หรื อลักษณะบูรณาการ ผสมผสานเนือหาวิชาทีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนทีเหมาะสม
โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของกลุ่มวิชานัน ๆ เพือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
14.2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถเพิ มเติมรายละเอียด
ของรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชาในการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และสามารถพัฒนารายวิชาเพิ มเติมในกลุ่มสมรรถนะ
วิชาชีพเลือกได้ ตามความต้องการของสถานประกอบการหรื อยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพือเพิ มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ทังนี ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์สาขาวิชาและสมรรถนะวิชาชีพสาขางานด้วย
14.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ มเติ มได้
ตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ น หรื อยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพือเพิ มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ และหรื อเพือการศึกษาต่อ
ทังนี การกําหนดรหัสวิชา จํานวนหน่ วยกิตและจํานวนชั วโมงเรี ยนของรายวิชาที พัฒนาเพิ มเติม
ให้เป็ นไปตามทีหลักสูตรกําหนด
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15. การปรับปรุ งแก้ ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและการอนุมัตหิ ลักสู ตร
15.1 การพัฒนาหลักสูตรหรื อการปรับปรุ งสาระสําคัญของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง ให้เป็ นหน้าทีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา
และสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
15.2 การอนุ มตั ิหลักสู ตร ให้เป็ นหน้าทีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
15.3 การประกาศใช้หลักสูตร ให้ทาํ เป็ นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
15.4 การพัฒนารายวิชาหรื อกลุ่มวิชาเพิ มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถดําเนินการได้
โดยต้องรายงานให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ

16. การประกันคุณภาพของหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ให้ทุกหลักสู ตรกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนไว้ให้ชดั เจน
อย่างน้อยประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
16.1 หลักสูตรทียึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ
16.2 ครู ทรัพยากรและการสนับสนุน
16.3 วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล
16.4 ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
ให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดให้มีการประเมิน
และรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร เพือพัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสูตรทีอยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื อง
อย่างน้อยทุก 5 ปี
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การกําหนดรหัสวิชาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563
ชื่อวิชา

1 2 3 4 5 - 6 7 8 9

ท–ป–น

ลําดับที่วิชา 01 - 99
สาขาวิชา / วิชาเรียนรวม

กลุมวิชา

3 x x 0 0

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

11
12
13
14
15
16
17
20
9X

3 0 0 0 1

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

10 กลุมวิชาเรียนรวมหลักสูตร (การจัดการอาชีพ)
20 กลุม วิชาเรียนรวมหลักสูตร (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

3 x x 0 0

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

3 x x x x

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

กลุม สมรรถนะวิชาชีพพืน้ ฐาน

กลุมวิชาภาษาไทย
กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
กลุมวิชาวิทยาศาสตร
กลุมวิชาคณิตศาสตร
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาบูรณาการ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
วิชาเลือกเสรี

00 วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพประเภทวิชา
10 กลุม วิชาเรียนรวมประเภทวิชา
0X กลุม วิชาเรียนรวมกลุม / สาขาวิชา

กลุม สมรรถนะวิชาชีพพืน้ ฐาน

00 วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชา
10 กลุมสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
20 กลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
21-49 กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก
51-79 กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี)
80 ฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ
85 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
9X วิชาเลือกเสรี

(-) รายวิชาพัฒนาโดยสวนกลาง (*) รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา
สาขาวิชา
0 วิชาเรียนรวม
ประเภทวิชา
01 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
02 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
03 ประเภทวิชาศิลปกรรม
04 ประเภทวิชาคหกรรม
05 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
06 ประเภทวิชาประมง

07
08
09
10
11

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี
ประเภทวิชาพาณิชยนาวี

หลักสูตร
3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
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(หน้ าว่าง)

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563
ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต

จุดประสงค์สาขาวิชา
1. เพือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะด้านภาษาและการสื อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
และทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพือให้มีค วามเข้าใจและสามารถประยุก ต์ใช้หลัก การบริ หารและจัด การวิชาชี พ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและหลัก การของงานอาชี พทีสัมพัน ธ์เกี ยวข้องกับการพัฒ นาวิชาชีพ ด้านเทคนิ คการผลิต
ให้ทนั ต่อการเปลียนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพือให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุ่มงานพืนฐานด้านเทคนิคการผลิต
4. เพือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และเทคโนโลยีดา้ นเทคนิคการผลิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
5. เพือให้สามารถปฏิบัติ งานวิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์และนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน
ด้านเทคนิคการผลิต
6. เพือให้สามารถปฏิบตั ิงานด้านเทคนิ คการผลิต ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทัง
การใช้ความรู ้และทักษะเป็ นพืนฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึนได้
7. เพือให้มีเจตคติ ทีดี ต่ องานอาชี พ มีค วามคิ ด ริ เริ มสร้ างสรรค์ ซื อสัต ย์สุ จ ริ ต มีร ะเบี ย บวินัย เป็ นผูม้ ี
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับ คุณวุฒิ การศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสู ง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะทีพึงประสงค์
1.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสี ยสละ ความซือสัตย์สุจริ ต
ความกตัญ ูกตเวที ความอดกลัน การละเว้นสิ งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติทีดีต่อวิชาชีพ
และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ้ ืน ประพฤติปฏิบตั ิตาม
บทบาทหน้าทีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีจิตสาธารณะ
และจิตสานึกรักษ์สิ งแวดล้อม
1.2 ด้ านคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวินยั ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษยสัมพัน ธ์ ความเชื อมันในตนเอง สนใจใฝ่ รู ้ มีค วามคิ ด ริ เริ มสร้ างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน พึงตนเอง
ต่อต้านความรุ นแรงและการทุจริ ต ปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิงานโดยคํานึ งถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ งแวดล้อม
2. ด้ านสมรรถนะแกนกลาง
2.1 ด้ านความรู้ ได้แก่
2.1.1 หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการสือสาร
2.1.2 หลักการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ
2.1.3 หลักการดํารงตนและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนในสังคม
2.1.4 หลักการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่
2.2 ด้ านทักษะ ได้แก่
2.2.1 ทักษะการสือสารและการเรี ยนรู ้โดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.2 ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ โดยใช้หลักการและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
2.2.3 ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความเป็ นพลเมือง
และหลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัย
2.3 ด้ านความสามารถในการประยุกต์ใช้ และความรับผิดชอบ ได้แก่
2.3.1 สื อสารโดยใช้ภ าษาไทย ภาษาต่ างประเทศและเทคโนโลยีส ารสนเทศในชี วิ ต
ประจําวันและในงานอาชีพ
2.3.2 แก้ไขปั ญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
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2.3.3 ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรมทางสังคมและสิทธิ
หน้าทีพลเมือง
2.3.4 พัฒนาบุคลิกภาพ สุ ขอนามัยและคุณ ลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานอาชีพและ
การอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืน
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 ด้ านความรู้ ได้แก่
3.1.1 หลักทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใต้ขอบเขตของงานอาชีพ
3.1.2 หลักการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหา
3.1.3 หลักการประสานงาน ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและบริ หารจัดการงานอาชีพ
3.1.4 หลักการด้านความปลอดภัยและข้อกําหนดกฎหมายทีเกียวข้องกับการงานอาชีพ
3.1.5 หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการเรี ยนรู ้และพัฒนางานอาชีพ
3.2 ด้ านทักษะ ได้แก่
3.2.1 ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วิธีการ เครื องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน
3.2.2 ทักษะการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน
3.2.3 ทัก ษะการวางแผน การบริ หารจัด การ การประสานงานและการประเมิน ผลการ
ปฏิบตั ิงานอาชีพ
3.2.4 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
3.2.5 ทักษะด้านสุขภาวะและความปลอดภัยตามระเบียบข้อบังคับทีเชือมโยงกันในการปฏิบตั ิงาน
3.3 ด้ านความสามารถในการประยุกต์ใช้ และความรับผิดชอบ ได้แก่
3.3.1 วางแผน ดําเนิ น งานตามหลัก การและกระบวนการ โดยคํานึ งถึงการบริ ห ารงาน
คุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และกฎหมาย
ทีเกียวข้อง
3.3.2 ปฏิบตั ิงานอาชีพด้าน เทคนิ คการผลิตตามหลักการและแบบแผนที กําหนด โดยใช้/
เลือกใช้/ปรับใช้กระบวนการปฏิบตั ิงานทีเหมาะสม
3.3.3 เลือ ก ใช้แ ละบํารุ งรั ก ษาเครื องมื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ในงานอาชี พ ตามหลัก การและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
3.3.4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพือพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
3.3.5 อ่านแบบ เขียนแบบ และวิเคราะห์แบบงาน
3.3.6 ปรับ แปรรู ปและขึนรู ปงานด้วยเครื องมือกล
3.3.7 เขียนโปรแกรมเอ็นซี
3.3.8 ตรวจสอบ และวางแผนการซ่อมบํารุ งเครื องมือกล
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สาขางานเครื องมือกล
3.3.9 ตัดสิ นใจวางแผนและแก้ไขปัญหาทีไม่คุน้ เคยหรื อซับซ้อนและเป็ นนามธรรมในงานอาชีพ
ผลิตชิ นส่วนเครื องมือกลทีไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมในบางเรื อง
3.3.10 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงานผลิตชิ นส่วนเครื องมือกล
3.3.11 การบริ หารจัดการ ประสานงานและประเมิน ผลการปฏิบตั ิ งานอาชีพผลิตชิ นส่ ว น
เครื องมือกล ด้วยตนเอง
3.3.12 อ่านแบบ เขียนแบบและวิเคราะห์แบบงานเครื องมือกล
3.3.13 ผลิตชิ นส่วนเครื องมือกล ด้วยเครื องมือกล และเครื องมือกลซีเอ็นซี
3.3.14 ตรวจสอบ ถอด และประกอบชิ นส่วนเครื องมือกล
สาขางานแม่พมิ พ์โลหะ
3.3.9 ตัดสิ นใจวางแผนและแก้ไขปัญหาทีไม่คุน้ เคยหรื อซับซ้อนและเป็ นนามธรรมในงานอาชีพ
ผลิตแม่พิมพ์โลหะทีไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมในบางเรื อง
3.3.10 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงานผลิตแม่พิมพ์โลหะ
3.3.11 การบริ หารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบตั ิงานอาชีพผลิตแม่พิมพ์โลหะ
ด้วยตนเอง
3.3.12 อ่านแบบ เขียนแบบและวิเคราะห์แบบงานแม่พิมพ์โลหะ
3.3.13 ผลิตชิ นส่วนแม่พิมพ์โลหะด้วยเครื องมือกล และเครื องมือกลซีเอ็นซี
3.3.14 ตรวจสอบ ถอดและประกอบชิ นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
3.3.15 ทดลองแม่พิมพ์โลหะ
สาขางานแม่พมิ พ์พลาสติก
3.3.9 ตัดสิ นใจวางแผนและแก้ไขปัญหาทีไม่คุน้ เคยหรื อซับซ้อนและเป็ นนามธรรมในงานอาชีพ
ผลิตแม่พิมพ์พลาสติก ทีไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมในบางเรื อง
3.3.10 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงานผลิตแม่พิมพ์พลาสติก
3.3.11 การบริ หารจัด การ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบตั ิ งานอาชี พผลิต แม่พิมพ์
พลาสติก ด้วยตนเอง
3.3.12 อ่านแบบ เขียนแบบและวิเคราะห์แบบงานแม่พิมพ์พลาสติก
3.3.13 ผลิตชิ นส่วนแม่พิมพ์พลาสติกด้วยเครื องมือกล และเครื องมือกลซีเอ็นซี
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3.3.14 ตรวจสอบ ถอด และประกอบชิ นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก
3.3.15 ทดลองแม่พิมพ์พลาสติก
สาขางานผลิตชินส่ วนยานยนต์
3.3.9 ตัดสิ นใจวางแผนและแก้ไขปัญหาทีไม่คุน้ เคยหรื อซับซ้อนและเป็ นนามธรรมในงานอาชีพ
ผลิตชิ นส่วนยานยนต์ทีไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมในบางเรื อง
3.3.10 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงานผลิตชิ นส่วนยานยนต์
3.3.11 การบริ หารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบตั ิงานอาชีพผลิตชิ นส่ วนยานยนต์
ด้วยตนเอง
3.3.12 อ่านแบบ เขียนแบบและวิเคราะห์แบบงานชิ นส่วนยานยนต์
3.3.13 ผลิตชิ นส่วนยานยนต์ ด้วยเครื องมือกล และเครื องมือกลซีเอ็นซี
3.3.14 ตรวจสอบ ถอด และประกอบชิ นส่วนแม่พิมพ์
3.3.15 ใช้แม่พิมพ์ผลิตชิ นส่วนยานยนต์
สาขางานผลิตชินส่ วนเครื องจักรกล
3.3.9 ตัดสิ นใจวางแผนและแก้ไขปัญหาทีไม่คุน้ เคยหรื อซับซ้อนและเป็ นนามธรรมในงานอาชีพ
ผลิตชิ นส่วนเครื องจักรกล ทีไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมในบางเรื อง
3.3.10 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงานผลิตชิ นส่วนเครื องจักรกล
3.3.11 การบริ หารจัดการ ประสานงานและประเมิน ผลการปฏิบตั ิ งานอาชีพผลิตชิ นส่ ว น
เครื องจักรกล ด้วยตนเอง
3.3.12 อ่านแบบ เขียนแบบและวิเคราะห์แบบงานเครื องจักรกล
3.3.13 ผลิตชิ นส่วนเครื องจักรกล ด้วยการเชือมประกอบ ใช้เครื องมือกล และเครื องมือกลซีเอ็นซี
3.3.14 ตรวจสอบ ซ่อมบํารุ ง บํารุ งรักษา และติดตังชิ นส่วนเครื องจักรกล
สาขางานโพลีเมคคานิกส์ และระบบอัตโนมัติ
3.3.9 ตัดสิ นใจวางแผนและแก้ไขปัญหาทีไม่คุน้ เคยหรื อซับซ้อนและเป็ นนามธรรมในงานอาชีพ
โพลีเมคคานิกส์และระบบอัตโนมัติ ทีไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมในบางเรื อง
3.3.10 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงานโพลีเมคคานิกส์และระบบอัตโนมัติ
3.3.11 การบริ หารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบตั ิงานอาชีพโพลีเมคคานิกส์
และระบบอัตโนมัติ ด้วยตนเอง
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3.3.12 อ่านแบบ เขียนแบบและวิเคราะห์แบบงานสร้างชุดกลไกควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ
3.3.13 สร้างและประกอบชุดกลไกควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ
3.3.14 ประกอบ ปรับ ถอด และตรวจสอบชุดกลไกควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
ผูส้ ําเร็ จ การศึ ก ษาตามหลัก สู ต รประกาศนี ยบัต รวิชาชี พ ชันสู ง พุท ธศัก ราช 2563 ประเภทวิช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิ คการผลิต จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่นอ้ ยกว่า 83 หน่ วยกิต
และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3
6
3
3
3
3

ไม่น้อยกว่า 21 หน่ วยกิต
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน
(15
2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
(21
2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 12
2.4 ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
(4
2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
(4

ไม่น้อยกว่า 56 หน่ วยกิต
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัวโมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่น้อยกว่า
83 หน่ วยกิต
โครงสร้ างนี สําหรั บผู ้สําเร็ จ การศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ยบัต รวิ ชาชี พ (ปวช.) ในประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเครื องมือกลและซ่อมบํารุ งหรื อเทียบเท่า
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สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรื อสาขาวิชาอืน
หรื อมัธยมศึก ษาตอนปลาย (ม. 6) หรื อเทียบเท่า ที ไม่มีพืนฐานวิชาชี พ จะต้องเรี ยนรายวิชาปรับพืนฐาน
วิชาชีพ ต่อไปนี
รหัสวิชา
30100-0001
30100-0002
30100-0003
30100-0004
30100-0005
30100-0006
30100-0007
30100-0008
30100-0009

ชื อวิชา
งานเทคนิคเบืองต้น
เขียนแบบเทคนิค
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
วัสดุช่าง
งานวัดละเอียด
งานชิ นส่วนเครื องกลทัวไป
งานเชือมและโลหะแผ่น
งานคอมพิวเตอร์เบืองต้น
งานเครื องมือกลเบืองต้น

ท-ป-น
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

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

ไม่ น้อยกว่า 21 หน่ วยกิต

ให้เลือ กเรี ยนรายวิช าจากทุ ก กลุ่ม วิช า ตามเงื อนไขและจํา นวนหน่ ว ยกิ ต ที กลุ่ม วิช ากํา หนด
รวมไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30000-1101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ
30000-1103 การฟังและการพูดเพือพัฒนาบุคลิกภาพ
30000-1104 ทักษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
30000*1101 ถึง 30000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ มเติม
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1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต)
ให้ เรี ยนรายวิ ช า
จํานวน หน่ ว ยกิ ต แล้ว เลื อ กเรี ยนรายวิ ช าภาษาอัง กฤษอื น
ทีสอดคล้องกับสาขาวิชาทีเรี ยนจนครบหน่วยกิตทีกําหนด
1) กลุ่มภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
30000-1201
30000-1202
30000-1203
30000-1204
30000-1205
30000-1206

ชื อวิชา
ภาษาอังกฤษเพือการสือสาร
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบตั ิงาน
การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
ภาษาอังกฤษโครงงาน
การเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านสือดิจิทลั
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

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

2) กลุ่มภาษาต่างประเทศอืน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถเลือกรายวิชาต่อไปนี ไปจัดการเรี ยนการสอน
เพิ มเติมในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ หรื อในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
30000-1218
30000-1219
30000-1220
30000-1221
30000-1222
30000-1223
30000-1224
30000-1225
30000-1226
30000-1227
30000-1228
30000-1229
30000-1230
30000-1231
30000-1232
30000-1233

ชื อวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
การสนทนาภาษาจีนเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่ น
การสนทนาภาษาญีปุ่ นเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
การสนทนาภาษาเกาหลีเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
การสนทนาภาษาเวียดนามเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
การสนทนาภาษามาเลเซียเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
การสนทนาภาษาพม่าเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
การสนทนาภาษาเขมรเพือการทํางาน
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รหัสวิชา
ชื อวิชา
30000-1234 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
30000-1235 การสนทนาภาษาลาวเพือการทํางาน
30000-1236 ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
30000-1237 การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนเพือการทํางาน
30000-1238 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพือการทํางาน
30000-1240 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมันเพือการทํางาน
30000-1242 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั งเศส
30000-1243 การสนทนาภาษาฝรั งเศสเพือการทํางาน
30000*1201 ถึง 30000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ มเติม

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

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30000-1301 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ งแวดล้อม
30000-1302 การวิจยั เบืองต้น
30000-1303 วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และการสือสาร
30000-1304 วิทยาศาสตร์งานเครื องกลและการผลิต
30000*1301 ถึง 30000*1399 รายวิชาในกลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ มเติม

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
*-*-*

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
30000-1401
30000-1402
30000-1403
30000-1404
30000-1405
30000-1406

ชื อวิชา
คณิ ตศาสตร์และสถิติเพืองานอาชีพ
คณิ ตศาสตร์เพือพัฒนาทักษะการคิด
สถิติและการวางแผนการทดลอง
แคลคูลสั 1
แคลคูลสั
แคลคูลสั

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
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รหัสวิชา
ชื อวิชา
30000-1407 คณิ ตศาสตร์อุตสาหกรรม
30000*1401 ถึง 30000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ มเติม

ท-ป-น
3-0-3
*-*-*

1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย
30000-1502 ศาสตร์พระราชา
30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย
30000*1501 ถึง 30000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.6 กลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30000-1601 การพัฒนาสุขภาพ
30000-1602 การคิดอย่างเป็ นระบบ
30000-1603 สุขภาวะกายและจิต
30000-1604 คุณภาพชีวิตเพือการทํางาน
30000-1605 มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน
30000-1606 ปัจจัยทีเกียวข้องกับมนุษย์
30000-1607 จิตวิทยาสังคมว่าด้วยคนพิการ
30000-1608 การออกกําลังกายเพือสุขภาพ
30000-1609 ลีลาศเพือพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
30000-1610 นันทนาการเพือพัฒนาคุณภาพชีวิต
30000*1601 ถึง 30000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ มเติม

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

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

ไม่ น้อยกว่า 56 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน ( 15 หน่วยกิต )
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี
กลุ่มการจัดการอาชีพ
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30001-1001 การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
30001-1051 กฎหมายทัวไปเกียวกับงานอาชีพ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการจัดการอาชีพ
กลุ่มพืนฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม
30100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ
30100-0116 การออกแบบเครื องจักรกล

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

2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ( 21 หน่วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30102-2001 เทคนิคการผลิตชิ นส่วนด้วยเครื องมือกล 1
30102-2002 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
30102-2003 โปรแกรมซีเอ็นซี
30102-2004 เทคนิคการผลิตด้วยเครื องมือกลซีเอ็นซี
30102-2005 ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
30102-2006 มาตรวิทยาอุตสาหกรรม
30102-2007 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม

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

2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึงให้ครบตามทีกําหนดในกรณี ทีต้องการให้ผเู ้ รี ยน
ได้สาขางานนัน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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2.3.1 สาขางานเครื องมือกล
รหัสวิชา
ชื อวิชา
ท-ป-น
30102-2101 เทคนิคเขียนแบบเครื องมือกล
2-3-3
30102-2102 เทคนิคการผลิตชิ นส่วนด้วยเครื องมือกล 2
1-6-3
30102-2103 เทคนิคการผลิตชิ นส่วนด้วยเครื องมือกล 3
1-6-3
30102-2104 เทคนิคการผลิตชิ นส่วนด้วยเครื องมือกล 4
1-6-3
30102-2105 เครื องมือตัดในงานอุตสาหกรรม
2-0-2
30102-2106 เทคนิคการผลิตเครื องมือตัด
0-6-2
30102-2107 ระบบการผลิตอัตโนมัติ
1-6-3
30102*2101 ถึง 30102*2199 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ * - * - *
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมภิ าค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื อวิชา
ท-ป-น
30102-5101 งานเครื องมือกล
*-*-*
30102-5102 งานเครื องมือกล
*-*-*
30102-5103 งานเครื องมือกล
*-*-*
30102-5104 งานเครื องมือกล
*-*-*
30102-51xx งานเครื องมือกล ...
*-*-*
2.3.2 สาขางานแม่พมิ พ์โลหะ
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30102-2201 เทคนิคเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ
30102-2202 กรรมวิธีการผลิตแม่พิมพ์โลหะ
30102-2203 เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ตดั และเจาะโลหะ
30102-2204 เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พบั และขึนรู ปโลหะ
30102-2205 เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์แบบต่อเนือง
30102-2206 เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ผสมและดึงขึนรู ปโลหะ
30102-2207 ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ
30102-2208 เทคนิคการซ่อมและบํารุ งรักษาแม่พิมพ์โลหะ
30102*2201 ถึง 30102*2299 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
2-3-3
3-0-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
3-0-3
1-6-3
*-*-*
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รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
30102-5201
30102-5202
30102-5203
30102-5204
30102-52xX

ชื อวิชา
งานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ
งานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ
งานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ
งานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ
งานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ …

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

2.3.3 สาขางานแม่พมิ พ์พลาสติก
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30102-2301 เทคนิคเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติก
30102-2302 ออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก 1
30102-2303 ออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก 2
30102-2304 เทคนิคการผลิตชิ นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
30102-2305 เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบสองแผ่น
30102-2306 เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบแยกด้านข้าง
30102-2307 เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบสามแผ่น
30102 -2308 เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์เป่ าพลาสติก
30102-2309 เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์อดั พลาสติก
30102-2310 เทคนิคการขัดผิวแม่พิมพ์พลาสติก
30102-2311 เทคนิคการซ่อมและบํารุ งรักษาแม่พิมพ์พลาสติก
30102-2312 เทคนิคการปรับตังเครื องฉีดพลาสติก
30102*2301 ถึง 30102*2399 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30102-5301 งานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก 1
30102-5302 งานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก 2
30102-5303 งานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก 3
30102-5304 งานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก 4
30102-53xx งานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก …
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
2-3-3
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
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
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2.3.4 สาขางานผลิตชินส่ วนยานยนต์
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30102-2401 เทคนิคเขียนแบบชิ นส่วนยานยนต์
30102-2402 กรรมวิธีการผลิตชิ นส่วนยานยนต์
30102-2403 ผลิตชิ นส่วนยานยนต์ดว้ ยแม่พิมพ์โลหะ
30102-2404 ผลิตชิ นส่วนยานยนต์ดว้ ยแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
30102-2405 ผลิตชิ นส่วนยานยนต์ดว้ ยแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
30102-2406 ผลิตอุปกรณ์ตรวจสอบชิ นส่วนยานยนต์
30102*2401 ถึง 30102*2499 รายวิชาตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30102-5401 งานเทคนิคการผลิตชิ นส่วนยานยนต์ 1
30102-5402 งานเทคนิคการผลิตชิ นส่วนยานยนต์ 2
30102-5403 งานเทคนิคการผลิตชิ นส่วนยานยนต์ 3
30102-5404 งานเทคนิคการผลิตชิ นส่วนยานยนต์ 4
30102-54xx งานเทคนิคการผลิตชิ นส่วนยานยนต์ …
2.3.5 สาขางานผลิตชินส่ วนเครื องจักรกล
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30102-2501 เทคนิคเขียนแบบชิ นส่วนเครื องจักรกล
30102-2502 เทคโนโลยีการเชือม
30102-2503 งานวางแผนผลิต และติดตังเครื องจักรกล
30102-2504 งานซ่อม และบํารุ งรักษาเครื องจักรกล
30102-2505 งานส่งกําลังเครื องจักรกล
30102-2506 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
30102*2501 ถึง 30102*2599 รายวิชาตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

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

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
ท-ป-น
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
*-*-*
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รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
30102-5501
30102-5502
30102-5503
30102-5504
30102-55xx

ชื อวิชา
งานเทคนิคการผลิตชิ นส่วนเครื องจักรกล 1
งานเทคนิคการผลิตชิ นส่วนเครื องจักรกล 2
งานเทคนิคการผลิตชิ นส่วนเครื องจักรกล 3
งานเทคนิคการผลิตชิ นส่วนเครื องจักรกล 4
งานเทคนิคการผลิตชิ นส่วนเครื องจักรกล …

2.3.6 สาขางานโพลีเมคคานิกส์ และระบบอัตโนมัติ
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30102-2601 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม
30102-2602 โปรแกรมควบคุมการเคลือนที
30102-2603 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
30102-2604 เทคนิคการขึนรู ปชิ นส่วนความละเอียดสูง
30102-2605 เทคนิคการประกอบเครื องจักร
* ถึง
*
รายวิชาตามความตอ้งการของสถานประกอบการ
หรื อตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30102-5601 งานโพลีเมคคานิกส์และระบบอัตโนมัติ 1
30102-5602 งานโพลีเมคคานิกส์และระบบอัตโนมัติ 2
30102-5603 งานโพลีเมคคานิกส์และระบบอัตโนมัติ 3
30102-5604 งานโพลีเมคคานิกส์และระบบอัตโนมัติ 4
30102-56xx งานโพลีเมคคานิกส์และระบบอัตโนมัติ …

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

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต นันให้สถานศึกษาร่ วมวิเคราะห์
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ เพือนํามากําหนดจุดประสงค์รายวิชา
สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา ทีสอดคล้องกันระหว่างสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกับลักษณะการ
ปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ รวมทังจํานวนหน่วยกิต และเวลาทีใช้ในการฝึ กอาชีพในแต่ละรายวิชา
เพือนําไปจัดแผนการฝึ กอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะรายวิชา
ทังนี โดยให้ใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการ ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัวโมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
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2.4 ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ( หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 30102-8001 หรื อรายวิชา 30102-8002 และ 30102-8003
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30102-8001 ฝึ กงาน
30102-8002 ฝึ กงาน 1
30102-8003 ฝึ กงาน 2

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 30102-8501 หรื อรายวิชา 30102-8502 และ 30102-8503
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30102-8501 โครงงาน
30102-8502 โครงงาน 1
30102-8503 โครงงาน 2

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่า

6

หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาทีเสนอแนะ หรื อเลือกเรี ยนจากรายวิชา
ในหลัก สู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศัก ราช 2563 ทุก ประเภทวิชา สาขาวิชา และหมวดวิชา
โดยต้องไม่เป็ นรายวิชาทีเคยศึกษามาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาทีกําหนดให้ศึกษาโดยไม่นับหน่ วยกิ ต
รวมในเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา
รหัสวิชา
ชื อวิชา
ท-ป-น
30102-9001 เทคนิคการประมาณราคา
2-0-2
30102-9002 เทคนิคการอบชุบโลหะ
2-3-3
30102-9003 เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นาํ คมตัดและอุปกรณ์จบั ยึด
0-6-2
30102-9004 กรรมวิธีการขึนรู ปและประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ
2-3-3
30102-9005 งานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิต
1-3-2
30102-9006 เทคนิคการปรับประกอบเครื องมือกล
1-3-2
ทังนี เพื อเป็ นการพัฒ นาทัก ษะการเรี ยนรู ้ และการสื อสารภาษาต่ างประเทศในศตวรรษ ที 21
สถานศึ ก ษาสามารถเลื อกเรี ย นวิ ช าภาษาอังกฤษจากรายวิ ช าต่ อ ไปนี หรื อ จากรายวิ ช าในหมวดวิ ช า
สมรรถนะแกนกลาง กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
ชื อวิชา
ท-ป-น
30000-9201 ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อมเพือการทํางาน
1-2-2
30000-9202 ภาษาอังกฤษเพือการนําเสนอ
1-2-2
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รหัสวิชา
30000-9203
30000-9204
30000-9205

ชื อวิชา
การอ่านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
การเขียนภาษาอังกฤษเพืองานอาชีพ
ภาษาอังกฤษเพืองานบริ การ

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
1-2-2

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัวโมงต่อสัปดาห์)
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
30000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
30000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
30000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
30000-2005 กิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
30000*2001 ถึง 30000*20xx กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร/กิจกรรมทีสถานศึกษา
หรื อสถานประกอบการจัด
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รายวิชาปรับพืนฐานวิชาชีพ
30100-0001
30100-0002
30100-0003
30100-0004
30100-0005
30100-0006
30100-0007
30100-0008
30100-0009

งานเทคนิคเบืองต้น
เขียนแบบเทคนิค
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
วัสดุช่าง
งานวัดละเอียด
งานชิ นส่ วนเครื องกลทัวไป
งานเชือมและโลหะแผ่น
งานคอมพิวเตอร์ เบืองต้น
งานเครื องมือกลเบืองต้น

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563
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2-0-2
1-2-2
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30100-0001

งานเทคนิคเบืองต้น

0-6-2

(Basic Technical Practice)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. รู ้ และเข้าใจเกียวกับการใช้ การบํารุ งรักษาเครื องมือและเครื องมือกลเบืองต้น
2. สามารถปฏิบตั ิงานผลิตชิ นงานตามขันตอน แก้ปัญหา และนําไปประยุกต์ใช้งานได้
3. มีเจตคติและกิ จนิสัยทีดีในการเรี ยนรู ้ และปฏิบตั ิงานด้วยความอดทน ประณี ตรอบคอบ เป็ นระเบียบ
รั บ ผิ ดชอบ ตรงต่ อ เวลา มี ความซื อสั ตย์ โดยคํานึ งถึ ง ความปลอดภัย อาชี วอนามัย การอนุ รัก ษ์
พลังงาน และสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. ใช้และบํารุ งรักษาเครื องมือ และเครื องมือกลถูกต้องตามหลักการ
2. ลับคมตัดดอกสว่าน สกัด มีดกลึงถูกต้องตามมาตรฐาน
3. ร่ างแบบบนชิ นงาน ขึนรู ป ประกอบ และปรั บชิ นงานโลหะด้วยเครื องมือและเครื องมือกลเบืองต้น
ถูกต้องตามแบบสั งงาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน การใช้ การบํารุ งรักษาเครื องมือ และเครื องมือกลเบืองต้น
งานเลื อย งานร่ างแบบ งานวัด และตรวจสอบ งานตะไบ งานสกั ด งานลับ คมตัด งานเจาะ งานทํา เกลี ย ว
งานเครื องมือกลเบืองต้น และงานประกอบตามแบบสั งงาน

30100-0002

เขียนแบบเทคนิค

1-3-2

(Technical Drawing)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการอ่านและเขียนแบบเทคนิค
2. สามารถใช้เครื องมือเขียนแบบ เขียนภาพ มิติ มิติ ภาพฉาย และแบบสั งงาน
3. มีเจตคติทีดีต่อการปฏิ บตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้ อยมี ระเบี ยบ วินยั อดทน มี กิจนิ สั ยในการทํางาน
ทีรอบคอบ และปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการอ่านแบบเทคนิคพืนฐาน
2. เขี ยนภาพสองมิติ สามมิ ติ ภาพฉาย ภาพสเกตซ์ ภาพตัด ภาพช่ วย การกําหนดขนาด และแบบ
สั งงานด้วยเครื องมือเขียนแบบตามมาตรฐานงานเขียนแบบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับหลักการอ่านแบบ การเขียนแบบเทคนิคเบืองต้น มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค
องค์ประกอบของการกําหนดขนาด อุปกรณ์เขียนแบบพืนฐาน สัญลักษณ์งานช่างอุตสาหกรรม การสร้ างรู ปทรง
เรขาคณิ ต ภาพสองมิติ สามมิติ หลักการฉายภาพ (Orthographic Projection) ภาพสเกตซ์ ภาพตัด ภาพช่วย และ
แบบสั งงาน
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30100-0003

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

1-3-2

(Electronic and Electrical Practice)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้า ใจหลัก การไฟฟ้ า และอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เบื องต้น เครื องมื อ วัด ทางไฟฟ้ า วัส ดุ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
2. สามารถติดตัง ตรวจสอบ ประกอบวงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3. มี เจตคติ ที ดี ปฏิ บ ัติ ง านอย่ า งประณี ต เรี ย บร้ อ ย มี ร ะเบี ย บวิ น ัย อดทน มี กิ จ นิ สั ย ในการทํา งาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการของทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เบืองต้น วิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
2. ใช้เครื องมือวัดทางไฟฟ้า วัสดุ อุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3. ติดตัง ตรวจสอบ ประกอบวงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติเกี ยวกับ หลัก การไฟฟ้ าและอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ เบื องต้น ความปลอดภัย เกี ยวกับไฟฟ้ า
ความต้านทาน ตัวนําฉนวน แหล่งกําเนิ ดไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า อุปกรณ์ ป้องกันและการต่อสายดิ น การทํางานของ
เครื องใช้ ไ ฟฟ้ า ขนาดเล็ก โครงสร้ า งสั ญ ลัก ษณ์ คุ ณ สมบัติ แ ละวงจรใช้ง านทางไฟฟ้ า และอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
การใช้เครื องกําเนิดสัญญาณและออสซิ ลโลสโคป การประกอบและทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เบืองต้น

30100-0004

วัสดุช่าง

2-0-2

(Materials)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลัก การจําแนกชนิ ด การแบ่ งกลุ่ ม ลักษณะ มาตรฐาน สมบัติ การใช้ งานของวัส ดุ ในงาน
อุตสาหกรรม
2. สามารถจําแนก เลือกใช้ ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติทีดีในการทํางาน มีความละเอียดรอบคอบ คํานึงถึงความปลอดภัยและสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับชนิด ลักษณะ มาตรฐาน สมบัติ การใช้งานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
2. แสดงความรู ้ เกียวกับการเลือกใช้ ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
3. แสดงความรู ้ เกียวกับการตรวจสอบ ป้องกันการกัดกร่ อนของวัสดุในงานอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี ยวกับ สมบัติ ชนิ ด มาตรฐาน กรรมวิ ธี ก ารผลิ ต การใช้ง าน วัส ดุ เชื อเพลิ ง และสารหล่ อ ลื น
วัส ดุไฟฟ้ า วัส ดุอิ เล็ก ทรอนิ กส์ วัส ดุก่ อสร้ า ง วัสดุ สั งเคราะห์ โลหะ โลหะผสม อิทธิ พลของธาตุ ต่า ง ๆ ทีมี ต่อ
โลหะผสม การตรวจสอบวัสดุเบืองต้น การกัดกร่ อนและการป้องกันวัสดุในงานอุตสาหกรรม
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30100-0005

งานวัดละเอียด

1-2-2

(Precision Measurements)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการของงานวัดละเอียด การใช้เครื องมือวัด และเครื องมือสอบขนาดชิ นส่ วนเครืองกล
2. สามารถใช้ง าน บํา รุ ง รั ก ษาเครื องมื อ วัดและเครื องมื อ สอบขนาดชิ นงานในงานอุ ต สาหกรรม
ตามมาตรฐาน
3. มีเจตคติทีดีในการทํางาน มีความละเอียดรอบคอบ คํานึงถึงความปลอดภัยและสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการวัดละเอียด การใช้เครื องมือวัดและเครื องมือสอบงานชิ นส่ วนเครื องกล
2. ใช้งาน บํารุ งรักษา เครื องมือวัด และเครื องมือสอบขนาดชิ นงานในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี ยวกั บ ห ลั ก การของงานวัด ละเอี ย ด ช นิ ด การใช้ ง าน และบํ า รุ งรั ก ษ า
เครื องมือวัดละเอียด บรรทัดเหล็กและสายวัด ฉาก ระดับนํา เวอร์ เนียร์ ไมโครมิเตอร์ อินดิเคเตอร์ เครื องมือวัดมุม
เครื องมือถ่ายขนาด เครื องมือสอบขนาด

30100-0006

งานชินส่ วนเครื องกลทัวไป

1-3-2

(General Machine Elements)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. รู ้ และเข้าใจชิ นส่ วนเครื องกล หลักการถอดประกอบ การติดตัง และการปรับตังในงานเครื องกล
2. สามารถวางแผนและปฏิ บตั ิการถอดประกอบ วัดและตรวจสอบชิ นส่ วน ติดตัง และปรับตังชิ นส่ วน
จับยึด ชิ นส่ วนทัวไปและชิ นส่ วนส่ งกําลังเครื องกล
3. มีเจตคติทีดีในการปฏิ บตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้ อย มีระเบียบวินยั อดทน มีกิจนิ สัยในการทํางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี ยวกับชิ นส่ วนเครื องกล หลักการถอดประกอบ วัดและตรวจสอบชิ นส่ วน ติดตัง
ปรับตังในงานเครื องกล
2. วางแผน เตรี ยมงาน ตรวจวิเคราะห์ การถอดประกอบ วัดและตรวจสอบชิ นส่ วน ติ ดตัง ปรั บตัง
ชิ นส่ วนจับยึด ชิ นส่ วนทัวไปและชิ นส่ วนส่ งกําลังเครื องกลตามคู่มือ
3. บํารุ งรักษาชิ นส่ วนเครื องกลตามคู่มือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับชิ นส่ วนเครื องกลเพือการจับยึดและการส่ งกําลัง ความปลอดภัยทัวไป หลักการ
ใช้เครื องมือและอุปกรณ์ช่วยถอดประกอบ การวางแผนปฏิบตั ิงาน การถอดประกอบ วัดและตรวจสอบชิ นส่ วน
การติดตัง การปรับตัง และการบํารุ งรักษาชิ นส่ วนเครื องกล
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30100-0007

งานเชือมและโลหะแผ่น

1-3-2

(Welding and Sheet Metal)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการเบืองต้นในงานเชือมและโลหะแผ่น
2. สามารถเขียนแบบแผ่นคลีในงานโลหะแผ่น เชือมอาร์ กลวดเชือมหุม้ ฟลักซ์ เชือมแก๊ส แล่นประสาน
บัดกรี อ่อนและประกอบชิ นงานโลหะแผ่น
3. มีเจตคติทีดีในการปฏิ บตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้ อย มีระเบียบวินยั อดทน มีกิจนิ สัยในการทํางาน
ด้วยความรอบคอบปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการเบืองต้นในงานเชือมและโลหะแผ่น
2. เขียนแบบแผ่นคลี ประกอบโลหะแผ่นตามแบบทีกําหนด
3. เชือมอาร์ กลวดเชือมหุม้ ฟลักส์ เชือมแก๊ส และแล่นประสานแผ่นเหล็กกล้าตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับหลักการเชือมอาร์ กลวดเชือมหุม้ ฟลักซ์ การเชือมแผ่นเหล็กกล้า การเริ มต้นอาร์ ก
การเชื อมเดิ น แนวท่ า ราบ การเชื อมรอยต่ อ ชนท่ า ราบ การเชื อมรอยต่ อ เกยท่ า ระดับ หลัก การเชื อมแก๊ ส
การประกอบชุ ดเชื อมแก๊ ส การปรั บ เปลวไฟ การสร้ างบ่ อ หลอมเหลว การเชื อมต่ อ มุ ม การเชื อมต่ อ ขอบ
การเชื อมเดิน แนวท่ าราบเติมลวด การแล่น ประสานรอยต่อ เกย การเขี ยนแบบแผ่น คลีอย่า งง่ าย การเข้าขอบ
การเข้าตะเข็บ การประกอบชิ นงานโลหะแผ่น การบัดกรี อ่อน

30100-0008

งานคอมพิวเตอร์ เบืองต้น

1-2-2

(Basic Computer)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลัก การ และกระบวนการด้านคอมพิ วเตอร์ การใช้โปรแกรมสํ าเร็ จรู ป การใช้อิน เทอร์ เน็ ต
ในงานอาชีพ
2. สามารถใช้ ร ะบบปฏิ บตั ิ ก ารคอมพิ วเตอร์ โปรแกรมสํ า เร็ จรู ป และสื บ ค้น ข้อ มู ล จัดเก็ บข้อ มู ล
สารสนเทศโดยใช้อินเทอร์ เน็ตตามลักษณะงานอาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการทํางานอย่างเป็ นระบบ รับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย และมีคุณธรรม
จริ ยธรรม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ เบืองต้น ระบบปฏิ บตั ิการ โปรแกรม
สําเร็ จรู ปและอินเตอร์ เน็ตในงานอาชีพ
2. ใช้ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็ จรู ปตามงานอาชีพ
3. สื บค้นข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศโดยใช้อินเตอร์ เน็ตตามลักษณะงานอาชีพ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการใช้คอมพิวเตอร์ เบืองต้น การใช้ระบบปฏิบตั ิการ การใช้โปรแกรมประมวลผล
คําเพือจัดทําเอกสาร การใช้โปรแกรมตารางคํานวณ การใช้โปรแกรมนําเสนอผลงาน หรื อการใช้โ ปรแกรม
สําเร็ จรู ปอืนๆ ตามลักษณะงานอาชี พ สื บค้นข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศโดยใช้อินเทอร์ เน็ต Cloud Storage
จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์ กบั งานอาชีพ

30100-0009

งานเครื องมือกลเบืองต้น

1-3-2

(Basic Machine Tools)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการทํางาน การคํานวณ ในงานเครื องมือกลเบืองต้น
2. สามารถปฏิ บ ั ติ ง านเกี ยวกั บ งานเลื อย งานลับ คมตัด งานกลึ ง งานเจาะ งานกั ด และงานไส
ด้วยเครื องมือกลเบืองต้น
3. มี เจตคติ แ ละมี กิ จนิ สั ย ที ดี ในการเรี ยนรู ้ แ ละปฏิ บตั ิ ง านด้วยความประณี ตรอบครอบ เป็ นระเบี ย บ
รั บผิ ดชอบ ตรงต่ อ เวลา มี ความซื อสั ตย์ โดยคํานึ งถึ งความปลอดภัย อาชี วอนามัย การอนุ รั ก ษ์
พลังงานและสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี ยวกับ หลัก การความปลอดภัย การทํา งาน การคํานวณ การปรั บตัง การใช้ง าน
เครื องมือกล และการบํารุ งรักษาเครื องมือกลเบืองต้น
2. เลือย ลับคมตัด กลึง เจาะ กัดและไสด้วยเครื องมือกลเบืองต้นตามแบบสั งงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี ยวกับหลักความปลอดภัย ชนิ ด ส่ วนประกอบ หลักการทํางาน การบํารุ งรั กษาในการ
ปฏิ บตั ิงานเครื องมือกลเบืองต้น การคํานวณค่า ความเร็ วรอบ ความเร็ วตัด อัตราการป้ อน องค์ประกอบทีจําเป็ นในการ
ปฏิบตั ิงานเลือย งานลับคมตัด งานตัด งานกลึง งานเจาะ งานกัดและงานไส
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
กลุ่มวิชาภาษาไทย
30000-1101
30000-1102
30000-1103
30000-1104

ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ
การฟังและการพูดเพือพัฒนาบุคลิกภาพ
ทักษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์

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

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มภาษาอังกฤษ
30000-1201
30000-1202
30000-1203
30000-1204
30000-1205
30000-1206

ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบตั ิงาน
การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
ภาษาอังกฤษโครงงาน
การเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านสือดิจิทลั
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

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

กลุ่มภาษาต่างประเทศอืน
30000-1218
30000-1219
30000-1220
30000-1221
30000-1222
30000-1223
30000-1224
30000-1225
30000-1226

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
การสนทนาภาษาจีนเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่ น
การสนทนาภาษาญีปุ่ นเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
การสนทนาภาษาเกาหลีเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
การสนทนาภาษาเวียดนามเพือการทํา งาน
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
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30000-1227
30000-1228
30000-1229
30000-1230
30000-1231
30000-1232
30000-1233
30000-1234
30000-1235
30000-1236
30000-1237
30000-1238
30000-1239
30000-1240
30000-1241
30000-1242
30000-1243

การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
การสนทนาภาษามาเลเซียเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
การสนทนาภาษาพม่าเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
การสนทนาภาษาเขมรเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
การสนทนาภาษาลาวเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
การสนทนาภาษารัสเซียเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
การสนทนาภาษาเยอรมันเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั งเศส
การสนทนาภาษาฝรั งเศสเพือการทํางาน

2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
30000-1301
30000-1302
30000-1303
30000-1304

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ งแวดล้อม
การวิจยั เบืองต้น
วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และการสือสาร
วิทยาศาสตร์งานเครื องกลและการผลิต

2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
30000-1401
30000-1402
30000-1403
30000-1404

คณิตศาสตร์และสถิติเพืองานอาชีพ
คณิตศาสตร์เพือพัฒนาทักษะการคิด
สถิตแิ ละการวางแผนการทดลอง
แคลคูลสั 1
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30000-1405
30000-1406
30000-1407

แคลคูลสั
แคลคูลสั
คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม

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

กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
30000-1501
30000-1502
30000-1503

ชีวิตกับสังคมไทย
ศาสตร์พระราชา
การเมืองการปกครองของไทย

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

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
30000-1601
30000-1602
30000-1603
30000-1604
30000-1605
30000-1606
30000-1607
30000-1608
30000-1609
30000-1610

การพัฒนาสุขภาพ
การคิดอย่างเป็ นระบบ
สุขภาวะกายและจิต
คุณภาพชีวิตเพือการทํางาน
มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน
ปัจจัยทีเกียวข้องกับมนุษย์
จิตวิทยาสังคมว่าด้วยคนพิการ
การออกกําลังกายเพือสุขภาพ
ลีลาศเพือพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
นันทนาการเพือพัฒนาคุณภาพชีวิต
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กลุ่มวิชาภาษาไทย
30000-1101

ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

3-0-3

(Occupational Thai Language Skills)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจทักษะการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสารและใช้ภาษาไทยเป็ นเครื องมือสื อสารในวิชาชี พตามหลักภาษา
เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์
3. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการใช้ภาษาไทยในวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการฟั ง การดู การพูด การอ่าน การเขียน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
และการประเมิ นค่าสารภาษาไทยเชิงวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมิ นค่าสารในงานอาชี พจากสื อประเภทต่ าง ๆ ตามหลักภาษา เหมาะสมกับ
กาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์
3. พูดนําเสนอข้อมูลเพือสื อสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ
4. เขียนเพือติดต่อกิจธุระ บันทึกข้อมูลและรายงานการปฏิบตั ิงานเชิงวิชาชี พตามหลักการใช้ภาษาไทย

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับหลักการฟั ง การดู การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากสือประเภทต่าง ๆ การพูดนําเสนอข้อมูลเพือสือสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ
การเขีย นเพือกิ จ ธุ ร ะ การจดบันทึ กข้อมู ลและเขีย นรายงานการปฏิ บัติ งานเชิ งวิ ช าชี พ และจรรยาบรรณในการใช้
ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

30000-1102

การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ

3-0-3

(Occupational Writing and Speaking)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิ งวิชาชีพ
2. สามารถเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพในรู ปแบบต่าง ๆ
3. มีจรรยาบรรณในการเขียนและการพูดภาษาไทยในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวิชาชี พตามหลักการ
2. สืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพือวางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวิชาชี พ
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3. วางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิ งวิชาชี พตามหลักการ
4. เขียนและพูดภาษาไทยเชิงวิชาชี พในรู ปแบบต่าง ๆ
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับหลักการพูดและการเขียนภาษาไทยเชิ งวิชาชี พ เทคนิ คการเขียนและพูดเชิ งวิ ช าชี พ
การสื บค้นข้อมู ลจากแหล่ งที หลากหลาย การวางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิ งวิ ชาชี พ การเขียนและพู ด
ภาษาไทยเชิงวิชาชีพรู ปแบบต่าง ๆ จรรยาบรรณในการพูดและการเขียนภาษาไทยในอาชี พ

30000-1103

การฟังและการพูดเพือพัฒนาบุคลิกภาพ

3-0-3

(Listening and Speaking for Personality Development)
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการฟังและการพูดภาษาไทยเพือพัฒนาบุคลิกภาพ
2. สามารถฟังอย่างลึกซึงและพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ
3. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการใช้ภาษาไทยเพือพัฒนาบุคลิกภาพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการฟั งและการพูดภาษาไทยเพือพัฒนาบุคลิกภาพ
2. ฟังอย่างลึกซึ งและสรุ ปใจความสําคัญจากการฟัง
3. พูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักการ
4. ใช้ภาษาไทยเพือพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับหลักการฟั งและการพูดภาษาไทยเพือพัฒนาบุคลิ กภาพ การฟังอย่างลึกซึ งและสรุ ป
ใจความสําคัญจากการฟัง เทคนิ คและศิลปะการพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ มารยาทในการฟังและการพูด การพัฒนา
บุคลิกภาพในการฟังและการพูด

30000-1104

ทักษะภาษาไทยเชิงสร้ างสรรค์

3-0-3

(Creative Thai Language Skills)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดู และการคิดวิเคราะห์
2. สามารถแสดงความคิดผ่านทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
3. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการใช้ภาษาไทย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการฟั ง การพูด การอ่าน การเขียน การดู การคิดวิเคราะห์ภาษาไทย
2. พูดและเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์รูปแบบต่าง ๆ
3. วิเคราะห์สุนทรี ยภาพทางภาษาของวรรณคดี วรรณกรรม เพลงไทยหรื อเพลงพืนบ้านจากการฟัง การดู และ
การอ่าน
4. นําความรู ้ทีได้จากการศึกษาการพูดหรื องานเขียนเชิงสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับหลักการฟั ง การพูด การอ่าน การเขียน การดูและการคิดวิเคราะห์ภาษาไทย การฟั ง
การดู และการอ่านเพือวิเคราะห์สุนทรี ยภาพทางภาษาจากวรรณคดี วรรณกรรม เพลงไทย หรื อเพลงพื นบ้าน การแสดง
ความคิดด้วยการพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรู ปแบบต่าง ๆ การนําความรู ้ทีได้จากการศึกษาการพูดหรื องานเขีย น
เชิงสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
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กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
กลุ่มภาษาอังกฤษ
30000-1201

ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร

2-2-3

(English for Communication)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารในชีวิตประจําวัน
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื องมือสื อสารในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารในชี วิตประจําวัน
2. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
3. อ่าน และสรุ ปใจความสําคัญของข้อมูลจากสื อสิ งพิมพ์และสื อออนไลน์
4. เขียนข้อมูลบุคคล บันทึก และข้อความบนสือสังคมออนไลน์
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือการสื อสารในชีวิตประจําวัน
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติเกี ยวกับ ทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพือการสื อสารในชี วิ ต ประจํ าวั น
การสอบถามและให้ขอ้ มูลบุคคล สถานที เวลา และสภาพอากาศ การสนทนาทางโทรศัพท์ การอ่านข้อมูลจากสื อสิ งพิมพ์
และสื อออนไลน์ การเขียนข้อมู ลบุคคล บันทึก และข้อความบนสื อสังคมออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือการสือสารในชีวิตประจําวัน

30000-1202

ภาษาอังกฤษสํ าหรับการปฏิบตั ิงาน

1-2-2

(English -on-the-Job)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั งิ าน
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็ นเครื องมือในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยทีดีในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชี พ และการศึกษาต่อ
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้ เกียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั งิ าน
พูดสือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงาน
อ่านเอกสาร คูม่ ือการปฏิบตั ิงาน
เขียนรายงานการปฏิบตั ิงานและโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
นําเสนอขันตอนในการปฏิบตั งิ าน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงาน

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในการปฏิบัติง าน การให้ขอ้ มู ลหรื อ
คําแนะนําเกียวกับการปฏิบัติงาน การอ่านเอกสาร คู่มือ การอ่านและโต้ตอบจดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์ หรื อสื อสั งคม
ออนไลน์ การนําเสนอขันตอนการปฏิบตั ิงาน การเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการ
พัฒนาภาษาอังกฤษ

30000-1203

การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

1-2-2

(English Conversation in the Workplace)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจรู ปแบบและวิธีการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็ นเครื องมือในการสื อสารในสถานประกอบการ
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยทีดีในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชี พ และการศึกษาต่อ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
สนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสถานประกอบการตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
ให้ขอ้ มูลทางธุรกิจ สินค้าหรื อบริ การของสถานประกอบการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการสนทนาในสถานประกอบการเกียวกับเรื องราว เหตุการณ์ กฎ ระเบียบ สถานที ตําแหน่ ง
หน้าที ความรั บผิ ดชอบ ข้อมู ลทางธุ ร กิ จ สิ นค้าและบริ การ การรายงานข้อมู ล การอธิ บายขันตอนการปฏิ บั ติ งาน
การแลกเปลี ยนข้อมู ล การแสดงความคิ ด เห็ น และการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื อพัฒ นาทักษะการสนทนา
ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
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30000-1204

ภาษาอังกฤษโครงงาน

0-2-1

(English Project Work)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการทําโครงงาน
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้ในการจัดทําโครงงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชี พและการศึกษาต่อ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดทําโครงงาน
2. เขียนโครงร่างของโครงงาน
3. เขียนรายงานผลของโครงงาน
4. นําเสนอโครงงานโดยใช้สือประกอบ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการทําโครงงาน
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กียวกับการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในการจัดทําโครงงาน การเลือกหัวข้อการศึ กษา
สื บค้น และบันทึ กข้อมู ลที เกี ยวข้อง การเขียนโครงร่ าง (Proposal) ของโครงงาน การจัดทําโครงงาน การรายงานผล
การจัดทําสื อประกอบการนําเสนอ การนําเสนอโครงงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ในการทําโครงงาน

30000-1205

การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื อดิจิทัล

0-2-1

(English Learning through Digital Media)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจวิธีการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื อดิจิทลั
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็ นเครื องมือในการสื บค้นข้อมูลและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการเรี ยนรู ้ ภาษาอังกฤษผ่านสื อดิจิทลั
2. สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้ ภาษาอังกฤษผ่านสือดิจิทลั
3. เลือกใช้และเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษผ่านสือดิจิทลั ด้วยตนเอง
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คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติเกียวกับการฟั ง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษผ่ านสื อดิจิ ท ัลที หลากหลาย การเรี ย นจาก
แอพพลิ เ คชั น เว็บไซต์ บทเรี ย นอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ หลักสู ตรออนไลน์ และสือสั งคมออนไลน์ใ นการพัฒนาทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษเพือการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง

30000-1206

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3-0-3

(English for Industrial Technology)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครืองมือสื อสารในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เ้ กียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. สนทนาในสถานการณ์งานอาชีพด้านอุตสาหกรรมตามมารยาทสังคม
3. พูดแสดงขันตอนการปฏิบตั ิงานช่างอุตสาหกรรม
4. สรุ ปใจความสําคัญเรืองทีอ่านเกียวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากสือสิ งพิมพ์และสือออนไลน์
5. เขียนบันทึก และรายงานการปฏิบตั ิงานในงานช่างอุตสาหกรรม
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานช่างอุตสาหกรรม
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิ บ ัติเ กี ยวกับการฟั ง พู ด อ่ า น เขีย นภาษาอังกฤษเกี ยวกับเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม
คําศัพท์เ ทคนิ ค การสนทนาในสถานการณ์งานอาชีพ ด้านอุ ตสาหกรรม การพูดแสดงขันตอนการปฏิบ ัติงาน
ช่า งอุ ตสาหกรรม การสาธิ ตและการนํา เสนอ การอ่านข้อมูล เอกสาร คู่มือ กฎ ระเบียบ ข้อ ปฏิบตั ิ คํา เตือน
และข้อ ห้า มเพื อความปลอดภัย การเขียนบัน ทึก รายงานการปฏิ บตั ิ ง าน ข้อ ความบนสื อสังคมออนไลน์
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
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กลุ่มภาษาต่ างประเทศอืน
30000-1218

ภาษาและวัฒนธรรมจีน

2-0-2

(Chinese Language and Culture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษาและวัฒนธรรมจี น
2. ใช้ภาษาจีนไปใช้เป็ นเครื องมื อในการสื อสารในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับภาษาและวัฒนธรรมจี น
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาจีน
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาความรู้ เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมจีน ระบบเสี ยงและไวยากรณ์ภาษาจี น
กลาง ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียนอักษร คํา วลี และประโยคภาษาจีน การอ่าน และการเขียนข้อความ
การสนทนาในชีวิตประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาจีน

30000-1219

การสนทนาภาษาจีนเพือการทํางาน

2-0-2

(Chinese Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1218 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาจีนเพือการทํางาน
2. สามารถนําภาษาจีนไปใช้เป็ นเครื องมือสือสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาจีนเพือการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษาจีนเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มูลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาจีนเพือการทํางาน
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คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับการสนทนาภาษาจี นกลางเพือการทํา งาน การถามตอบเกี ยวกับตนเอง และผู ้อืน
การให้ขอ้ มูลเกียวกับสถานที ทํางาน การสนทนาเกียวกับหน้าที ความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินค้าและบริ การ ขันตอน
การปฏิบตั ิงาน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาจีนเพือการทํางาน

30000-1220

ภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่ น

2-0-2

(Japanese Language and Culture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่ น
2. สามารถนําภาษาญีปุ่ นไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาญีปุ่ นในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่ น
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาญีปุ่ น
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาความรู ้ เ บื องต้นเกี ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรมญี ปุ่ น ระบบเสี ย งและไวยากรณ์
ภาษาญีปุ่ น ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขีย นอักษร คํา วลี และประโยคภาษาญีปุ่ น การอ่านและเขีย น
ข้อความ การสนทนาในชีวิตประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาญีปุ่ น

30000-1221

การสนทนาภาษาญีปุ่ นเพือการทํางาน

2-0-2

(Japanese Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1220 ภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่ น
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาญีปุ่ นสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาญีปุ่ นไปใช้เป็ นเครื องมือสื อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาญีปุ่ นในการทํางาน
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษาญีปุ่นเพือการทํางาน
ให้ขอ้ มูลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาญีปุ่ นเพือการทํางาน

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการสนทนาภาษาญีปุ่ นเพือการทํางาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผูอ้ ืน การให้
ข้อมูลเกียวกับสถานที ทํางาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ ขันตอนการ
ปฏิบตั งิ าน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาญีปุ่ นเพือการทํางาน

30000-1222

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

2-0-2

(Korean Language and Culture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2. สามารถนําภาษาเกาหลีไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาเกาหลี
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาความรู ้ เบื องต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ระบบเสี ยง และไวยากรณ์ ภาษา
เกาหลี ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอักษร คํา วลี และประโยคภาษาเกาหลี การอ่านและเขียนข้อความ
การสนทนาในชีวิตประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาเกาหลี

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563
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30000-1223

การสนทนาภาษาเกาหลีเพือการทํางาน

2-0-2

(Korean Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1222 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาเกาหลีสําหรั บการทํางาน
2. สามารถนําภาษาเกาหลีไปใช้เป็ นเครื องมือสือสารในการปฏิบตั งิ าน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาเกาหลีในการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษาเกาหลีเพือการทํางาน
ให้ขอ้ มูลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีเพือการทํางาน

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการสนทนาภาษาเกาหลีเพือการทํางาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผูอ้ ืน การให้
ข้อมูลเกียวกับสถานที ทํางาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ ขันตอนการ
ปฏิบตั งิ าน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีเพือการทํางาน

30000-1224

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม

2-0-2

(Vietnamese Language and Culture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2. สามารถนําภาษาเวียดนามไปใช้เป็ นเครื องมื อในการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับภาษา และวัฒนธรรมเวียดนาม
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563
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คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาความรู ้ เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม ระบบเสี ยง และไวยากรณ์
ภาษาเวียดนาม ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอักษร คํา วลี และประโยคภาษาเวียดนาม การสนทนาใน
ชีวิตประจําวัน การอ่านข้อความ เรื องสัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม

30000-1225

การสนทนาภาษาเวียดนามเพือการทํางาน

2-0-2

(Vietnamese Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1224 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาเวียดนามสําหรั บการทํางาน
2. สามารถนําภาษาเวียดนามไปใช้เป็ นเครื องมื อสือสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาเวียดนามในการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษาเวียดนามเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มู ลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเวียดนามเพือการทํางาน
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับการสนทนาภาษาเวียดนามเพือการทํางาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผู ้อืน
การให้ขอ้ มูลเกียวกับสถานที ทํางาน การสนทนาเกียวกับหน้าที ความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินค้าและบริ การ ขันตอน
การปฏิบตั ิงาน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเวียดนามเพือการทํางาน

30000-1226

ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย

2-0-2

(Indonesian Language and Culture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
2. สามารถนําภาษาอินโดนี เซี ยไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาอินโดนีเซียในชีวิตประจําวัน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับภาษา และวัฒนธรรมอินโดนีเซี ย
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซี ย
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาความรู ้เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษา และวัฒนธรรมอินโดนี เซี ย ระบบเสี ยงและไวยากรณ์ ภาษา
อินโดนี เซี ย ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียนอักษร คํา วลี และประโยคภาษาอินโดนีเซี ย การสนทนาใน
ชีวิตประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซี ย

30000-1227

การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพือการทํางาน

2-0-2

(Indonesian Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1226 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาอินโดนีเซี ยสําหรั บการทํางาน
2. สามารถนําภาษาอินโดนี เซี ยไปใช้เป็ นเครื องมือสือสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาอินโดนีเซียในการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษาอินโดนีเซี ยเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มู ลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียเพือการทํางาน
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กียวกับการสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพือการทํางาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผูอ้ ืน การ
ให้ขอ้ มูลเกียวกับสถานทีทํางาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินค้าและบริ การ ขันตอนการ
ปฏิบตั งิ าน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซี ยเพือการทํางาน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563
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30000-1228

ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย

2-0-2

(Malaysian Language and Culture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซี ย
2. สามารถนําภาษามาเลเซี ยไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษามาเลเซี ยในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจําวัน ตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียในชีวิตประจําวัน
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาความรู ้เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย ระบบเสี ยงและไวยากรณ์ภาษา
มาเลเซี ย ปฏิ บตั ิการฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขีย นอักษร คํา วลี และประโยคภาษามาเลเซี ย การสนทนาใน
ชีวิตประจําวัน การอ่านข้อความ เรื องสัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษามาเลเซี ย

30000-1229

การสนทนาภาษามาเลเซียเพือการทํางาน

2-0-2

(Malaysian Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1228 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษามาเลเซียสําหรั บการทํางาน
2. สามารถนําภาษามาเลเซี ยไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษามาเลเซี ยในการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษามาเลเซียเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มู ลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษามาเลเซี ยเพือการทํางาน
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิ คการผลิ ต

54
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กียวกับการสนทนาภาษามาเลเซียเพือการทํางาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผูอ้ นื การให้
ข้อมูลเกียวกับสถานที ทํางาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ ขันตอนการ
ปฏิบตั งิ าน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียเพือการทํางาน

30000-1230

ภาษาและวัฒนธรรมพม่า

2-0-2

(Burmese Language and Culture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษาและวัฒนธรรมพม่า
2. สามารถนําภาษาพม่ าไปใช้เป็ นเครื องมือในการสือสารในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับภาษา และวัฒนธรรมพม่ า
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจําวัน ตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาพม่า
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาความรู ้เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมพม่า ระบบเสี ยงและไวยากรณ์ภาษาพม่ า
ปฏิ บตั ิ การฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขีย นอักษร คํา วลี และประโยคภาษาพม่ า การอ่า นและเขีย นข้อ ความ
การสนทนาในชีวิตประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาพม่า

30000-1231

การสนทนาภาษาพม่ าเพือการทํางาน

2-0-2

(Burmese Conversation for Work )

วิชาบังคับก่อน : 30000-1230 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาพม่ าสําหรั บการทํางาน
2. สามารถนําภาษาพม่ าไปใช้เป็ นเครื องมือสือสารในการปฏิบตั งิ าน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาพม่าในการทํางาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษาพม่าเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มู ลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาพม่าเพือการทํางาน
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการสนทนาภาษาพม่ าเพือการทํางาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผูอ้ ืน การให้
ข้อมูลเกียวกับสถานที ทํางาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ ขันตอนการ
ปฏิบตั งิ าน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาพม่าเพือการทํางาน

30000-1232

ภาษาและวัฒนธรรมเขมร

2-0-2

(Khmer Language and Culture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษา และวัฒนธรรมเขมร
2. สามารถนําภาษาเขมรไปใช้เป็ นเครื องมือในการสือสารในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับภาษา และวัฒนธรรมเขมร
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจําวัน ตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาเขมร
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาความรู้ เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมเขมร ระบบเสี ยงและไวยากรณ์ ภาษา
เขมร ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่านและเขีย นอักษร คํา วลี และประโยคภาษาเขมร การอ่านและเขีย นข้อ ความ
การสนทนาในชีวิตประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาเขมร
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30000-1233

การสนทนาภาษาเขมรเพือการทํางาน

2-0-2

(Khmer Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1232 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาเขมรสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาเขมรไปใช้เป็ นเครื องมือสือสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาเขมรในการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษาเขมรเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มู ลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเขมรเพือการทํางาน
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการสนทนาภาษาเขมรเพือการทํางาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผูอ้ ื น การให้
ข้อมูลเกียวกับสถานที ทํางาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ ขันตอนการ
ปฏิบตั งิ าน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเขมรเพือการทํางาน

30000-1234

ภาษาและวัฒนธรรมลาว

2-0-2

(Laotian Language and Culture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษาและวัฒนธรรมลาว
2. สามารถนําภาษาลาวไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาลาวในชีวิตประจําวันและการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับภาษา และวัฒนธรรมลาว
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาลาว
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563
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คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาความรู ้เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมลาว ระบบเสี ยงและไวยากรณ์ภาษาลาว
ปฏิ บตั ิ ก ารฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขี ย นอักษร คํา วลี และประโยคภาษาลาว การอ่า นและเขี ย นข้อ ความ
การสนทนาในชีวิตประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาลาว

30000-1235

การสนทนาภาษาลาวเพือการทํางาน

2-0-2

(Laotian Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1234 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาลาวสําหรั บการทํางาน
2. สามารถนําภาษาลาวไปใช้เป็ นเครื องมือสื อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาลาวในการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษาลาวเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มู ลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาลาวเพือการทํางาน
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับการสนทนาภาษาลาวเพือการทํางาน การถามตอบเกี ยวกับตนเองและผูอ้ ืน การให้
ข้อมูลเกียวกับสถานที ทํางาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ ขันตอนการ
ปฏิบตั งิ าน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาลาวเพือการทํางาน

30000-1236

ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์

2-0-2

(Filipino Language and Culture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษา และวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
2. สามารถนําภาษาฟิ ลิปิโนไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในชี วติ ประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาฟิ ลปิ ปิ นส์ในชีวิตประจําวัน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับภาษา และวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวติ ประจําวัน ตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาฟิ ลิปิโน
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาความรู้ เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์ ระบบเสี ยง และไวยากรณ์
ภาษาฟิ ลิปิโน ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอักษร คํา วลี และประโยคภาษาฟิ ลิปิโน การอ่านและเขีย น
ข้อความ การสนทนาในชีวิตประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาฟิ ลิปิโน

30000-1237

การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนเพือการทํางาน

2-0-2

(Filipino Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1236 ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาฟิ ลิปิโนไปใช้เป็ นเครื องมือสื อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มู ลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฟิ ลิปิโนเพือการทํางาน
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนเพือการทํางาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผูอ้ ืน การให้
ข้อมูลเกียวกับสถานที ทํางาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ ขันตอนการ
ปฏิบตั งิ าน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฟิ ลิปิโนเพือการทํางาน
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30000-1238

ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย

2-0-2

(Russian Language and Culture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษาและวัฒนธรรมรั สเซีย
2. สามารถนําภาษารัสเซี ยไปใช้เป็ นเครื องมื อในการสือสารในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษารัสเซี ยในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับภาษาและวัฒนธรรมรัสเซี ย
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษารัสเซี ย
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาความรู้ เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซี ย ระบบเสี ยงและไวยากรณ์ภาษา
รัสเซี ย ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอักษร คํา วลี และประโยคภาษารัสเซีย การอ่านและเขียนข้อความ
การสนทนาในชีวิตประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษารัสเซี ย

30000-1239

การสนทนาภาษารัสเซียเพือการทํางาน

2-0-2

(Russian Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1238 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษารัสเซี ยสําหรั บการทํางาน
2. สามารถนําภาษารัสเซี ยไปใช้เป็ นเครื องมื อสื อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษารัสเซี ยในการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษารัสเซี ยเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มู ลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษารัสเซี ยเพือการทํางาน
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คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับการสนทนาภาษารั สเซียเพือการทํางาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผูอ้ ืน การให้
ข้อมูลเกียวกับสถานที ทํางาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ ขันตอนการ
ปฏิบตั งิ าน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษารัสเซียเพือการทํางาน

30000-1240

ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน

2-0-2

(German Language and Culture)
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจภาษา และวัฒนธรรมเยอรมัน
2. สามารถนําภาษาเยอรมันไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนลีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาความรู ้ เบื องต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน ระบบเสี ยงและไวยากรณ์
ภาษาเยอรมัน ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียนอักษร คํา วลี และประโยคภาษาเยอรมัน การอ่านและเขี ย น
ข้อความ การสนทนาในชีวิตประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน

30000-1241

การสนทนาภาษาเยอรมันเพือการทํางาน

2-0-2

(German Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1240 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาเยอรมันไปใช้เป็ นเครื องมือสื อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาเยอรมันในการทํางาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษาเยอรมันเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มู ลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเยอรมันเพือการทํางาน
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กียวกับการสนทนาภาษาเยอรมันเพือการทํางาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผูอ้ นื การให้
ข้อมูลเกียวกับสถานที ทํางาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ ขันตอนการ
ปฏิบตั งิ าน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเยอรมันเพือการทํางาน

30000-1242

ภาษาและวัฒนธรรมฝรังเศส

2-0-2

(French Language and Culture)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมฝรั งเศส
2. สามารถนําภาษาฝรั งเศสไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในชี วติ ประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาฝรั งเศสในชีวิตประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับภาษาและวัฒนธรรมฝรั งเศส
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวิตประจําวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาฝรั งเศส
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาความรู ้เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมฝรั งเศส ระบบเสียง และไวยากรณ์ภาษา
ฝรั งเศส ปฏิบตั ิ การฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่ านและเขี ยนอักษร คํา วลี และประโยคภาษาฝรั งเศส การอ่านและเขีย น
ข้อความ การสนทนาในชีวิตประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาฝรั งเศส
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30000-1243

การสนทนาภาษาฝรังเศสเพือการทํางาน

2-0-2

(French Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1242 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั งเศส
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาฝรั งเศสสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาฝรั งเศสไปใช้เป็ นเครื องมือสือสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการใช้ภาษาฝรั งเศสในการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษาฝรั งเศสเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มู ลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฝรั งเศสเพือการทํางาน
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการสนทนาภาษาฝรั งเศสเพือการทํางาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผูอ้ ืน การให้
ข้อมูลเกียวกับสถานที ทํางาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ ขันตอนการ
ปฏิบตั งิ าน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฝรั งเศสเพือการทํางาน
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
30000-1301

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิงแวดล้อม

2-2-3

(Natural Resource, Energy and Environmental Management)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการจัดการทรั พยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ งแวดล้อม
2. สามารถคํานวณ ทดลอง แก้ปัญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในงานอาชี พ
3. มีเจตคติทดีี ต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ งแวดล้อม และงานอาชีพทีเกียวข้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับทรั พยากรธรรมชาติ สิ งแวดล้อม นิเวศวิทยา แร่ ธาตุ พลังงาน ปิ โตรเลียมและผลิตภัณฑ์
สารเคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน การอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
2. คํานวณข้อมูลเกียวกับผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานตามหลักการและทฤษฎี
3. ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ปัญหาเกี ยวกับทรั พยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ งแวดล้อมตามกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้เรื องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ งแวดล้อมในงานอาชีพ

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติก ารจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ งแวดล้อม เกี ยวกับทรั พยากรธรรมชาติ
สิ งแวดล้อม นิเวศวิ ทยา แร่ ธาตุ พลังงาน ปิ โตรเลี ยมและผลิตภัณฑ์ สารเคมี ในอุ ตสาหกรรม ผลกระทบจากการใช้
ทรั พยากรธรรมชาติและพลังงาน การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ และการจัดการพลังงาน
และสิ งแวดล้อมในงานอาชีพ

30000-1302

การวิจัยเบืองต้น

2-2-3

(Introduction to Research)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจขันตอนและวิธีการดําเนินการวิจยั เบืองต้น
2. สามารถเขียนโครงร่ างการวิจัย วางแผนดําเนินการวิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูล สรุปและเขียนรายงานการวิจยั
3. มีเจตคติทีดีต่อการวิจยั และและกิจนิสยั ทีดีในการปฏิบตั ิงานวิจัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับขันตอนและวิธีดาํ เนิ นการวิจยั เบืองต้น
2.
3.
4.
5.
6.

เขียนโครงร่างการวิจยั
วางแผนการดําเนิ นการวิจยั
รวบรวม วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล
สรุ ปผลการวิจัย
เขียนรายงานการวิจยั

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิขนตอนและวิ
ั
ธีการดําเนิ นการวิจยั เบืองต้น เกียวกับความหมายและความสําคัญ ของการวิ จ ัย
ประเภทของงานวิจัย การเลือกหัวข้อ กําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจยั การกําหนดสมมติฐาน การเขีย น
โครงร่ างการวิจยั สถิติการวิจยั การสร้างเครื องมือรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลข้อมู ล
การสรุ ปผลการวิจยั และการเขียนรายงานการวิจยั

30000-1303

วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื อสาร

2-2-3

(Science for Electrical, Electronic and Communication Works)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในงานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิ กส์ และการสื อสาร
2. สามารถคํานวณ ทดลอง แก้ปัญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใ น
งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื อสาร
3. มีเจตคติทีดีต่อวิทยาศาสตร์ งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสือสาร และกิจนิสยั ทีดีในงานอาชี พ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับเวกเตอร์ แรง และสมดุลของแรง คลืนแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า สารละลาย
ปฏิกริ ิ ยาเคมี และไฟฟ้าเคมี
2. คํานวณข้อมู ลเกียวกับเวกเตอร์ แรง คลืนแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า สารละลาย ตามหลักการและ
ทฤษฎี
3. ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ปัญหา เกียวกับแรงและสมดุลของแรง คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า สารละลาย ปฏิกริ ิ ยาเคมี
และไฟฟ้าเคมี ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้เรื องวิทยาศาสตร์ งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิ กส์ และการสื อสารในงานอาชี พ
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คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั วิ ิทยาศาสตร์ งานไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื อสาร เกียวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุลของ
แรง คลืนแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า สารละลาย ปฏิกริ ิ ยาเคมี และไฟฟ้าเคมี และการประยุกต์ใช้ ในงานอาชี พ
ทีเกียวข้อง

30000-1304

วิทยาศาสตร์ งานเครื องกลและการผลิต

2-2-3

(Science for Mechanical and Production Works)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ ในงานเครื องกลและการผลิต
2. สามารถคํานวณ ทดลอง แก้ปัญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใ น
งานเครื องกล และการผลิต
3. มีเจตคติทีดีต่อวิทยาศาสตร์ งานเครื องกล และการผลิต และกิจนิสยั ทีดีในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การเคลือนที โมเมนต์และทอร์ ก โมเมนตัม สมบัติ
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ปริ มาณ สารสัมพันธ์ ความร้ อนและการถ่ายโอนความร้ อน ปิ โตรเลีย มและ
ผลิตภัณฑ์
2. คํานวณข้อมู ลเกียวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การเคลือนที โมเมนต์และทอร์ กโมเมนตัม สมบัติ
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ปริ มาณสารสัมพันธ์ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน ตามหลักการและ
ทฤษฎี
3. ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ปัญหา เกียวกับแรงและสมดุลของแรง การเคลือนที โมเมนต์ และทอร์ ก โมเมนตัม
สมบัติของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ปริ มาณสารสัมพันธ์ ความร้อน และการถ่ายโอนความร้ อน ปิ โตรเลี ยม
และผลิตภัณฑ์ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. ประยุกต์ใช้ความรู ้เรื องวิทยาศาสตร์ งานเครื องกลและการผลิตในงานอาชีพ

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิวิทยาศาสตร์ งานเครื องกลและการผลิตเกียวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การเคลื อนที
โมเมนต์และทอร์ ก โมเมนตัม สมบัติของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ปริ มาณสารสัมพันธ์ ความร้อนและการถ่า ยโอน
ความร้อน ปิ โตรเลียม และผลิตภัณฑ์ และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพทีเกียวข้อง
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
30000-1401

คณิตศาสตร์ และสถิตเิ พืองานอาชีพ

3-0-3

(Mathematics and Statistics for Careers)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจสถิติพนฐาน
ื
ตรรกศาสตร์ และกําหนดการเชิงเส้น
2. สามารถนําความรู ้เกียวกับสถิติพนฐาน
ื
ตรรกศาสตร์ และกําหนดการเชิงเส้นไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ใช้คา่ กลาง และการวัดการกระจายตามลักษณะของข้อมูล
ใช้คา่ มาตรฐานในการเปรียบเทียบข้อมู ล
ประยุกต์ตรรกศาสตร์ ในการให้เหตุผลจากสถานการณ์ทีกําหนด
ประยุกต์กาํ หนดการเชิงเส้นในงานอาชี พ

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เกี ยวกับสถิ ติพนฐาน
ื
ตรรกศาสตร์ และกําหนดการเชิ ง เส้ น
และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

30000-1402

คณิตศาสตร์ เพือพัฒนาทักษะการคิด

3-0-3

(Mathematics for Thinking Skills Development)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
2. สามารถนําความรู ้เกียวกับทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ในงานอาชีพ
ให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ในงานอาชีพ
สือสารสือความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนําเสนอข้อมูลในงานอาชีพ
เชือมโยงความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ในงานอาชี พ
ประยุกต์ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ในงานอาชีพ
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คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับการฝึ กทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เกียวกับ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการให้เ หตุ ผ ล
ทักษะในการสื อสารและสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ ทักษะในการเชื อมโยงความรู ้ ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และทักษะ
การคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

30000-1403

สถิติและการวางแผนการทดลอง

3-0-3

(Statistics and Experimental Design)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจสถิติพนฐาน
ื
การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ ความแปรปรวน การใช้โปรแกรม
สําเร็จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการวางแผนการทดลอง
2. สามารถนําความรู ้เกียวกับ สถิติพนฐาน
ื
การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ ความแปรปรวน
การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการวางแผนการทดลองไปประยุกต์ใช้ในงานอาชี พ
3. มีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ใช้คา่ กลางและการวัดการกระจายตามลักษณะของข้อมู ล
ประมาณค่าพารามิเตอร์ ของประชากร
ทดสอบค่าเฉลียของประชากร
วิเคราะห์ความแปรปรวนของประชากร
ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีกําหนด
ประยุกต์การวางแผนการทดลองในงานอาชี พ

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์เกียวกับ สถิติพนฐาน
ื
การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล และการวางแผน การทดลอง และการ
ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
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30000-1404

แคลคูลสั

3-0-3

(Calculus 1)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจความคิดรวบยอดเกียวกับทฤษฏีบททวินามเศษส่ วนย่อย ลิมิตและความต่อเนืองของฟั งก์ชันอนุ พนั ธ์
ฟังก์ชนั พีชคณิ ตอนุ พนั ธ์ฟังก์ชนั อดิศยั การประยุกต์ของอนุพนั ธ์อินทิกรั ลฟั งก์ชันพีชคณิ ตอินทิกรัลฟั งก์ช ัน
อดิศยั และอินทิกรัลจํากัดเขต
2. สามารถนําความรู ้เรื องทฤษฏี บททวิ นามเศษส่ วนย่อย ลิมิตและความต่ อเนื องของฟั งก์ชันอนุ พนั ธ์ ของ
ฟังก์ชนั อินทิกรัลของฟังก์ชนั และอินทิกรั ลจํากัดเขตไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดําเนินการเกียวกับการกระจายทวินาม และเศษส่วนย่อย
ดําเนินการเกียวกับลิมิต และตรวจสอบความต่อเนือง และอัตราการเปลียนแปลงของฟั งก์ชนั
ดําเนินการเกียวกับอนุ พนั ธ์ของฟังก์ชนั พีชคณิ ต และฟังก์ชนั อดิศยั
ดําเนินการเกียวกับอนุ พนั ธ์อนั ดับสู ง และประยุกต์อนุพนั ธ์ในงานอาชีพ
ดําเนินการเกียวกับอินทิกรั ลฟังก์ชันพีชคณิ ตและฟั งก์ชนั อดิศยั
ดําเนินการเกียวกับอินทิกรั ลจํากัดเขต และประยุกต์ใช้ในงานอาชี พ

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทักษะการคิ ดคํานวณ และการแก้ปัญหาเกียวกับทฤษฏีบททวินามเศษส่ วนย่อย ลิมิต และความ
ต่อเนืองของฟังก์ชนั อนุพนั ธ์ ฟังก์ชนั พีชคณิ ต และฟังก์ชันอดิศยั การประยุกต์ของอนุพนั ธ์อินทิกรัลฟั งก์ชันพีชคณิ ตและ
ฟังก์ชนั อดิศยั อินทิกรัลจํากัดเขตและการประยุกต์ และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

30000-1405

แคลคูลสั

3-0-3

(Calculus 2)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1404 แคลคูลสั 1

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจความคิดรวบยอดเกียวกับเทคนิคการอินทิเกรตอินทิกรั ลไม่ตรงแบบเรขาคณิ ตวิเคราะห์ในปริ ภูมิสามมิ ติ
ฟังก์ชนั หลายตัวแปร ลิมิต และความต่อเนืองของฟังก์ชันหลายตัวแปร การหาอนุพนั ธ์ยอ่ ยและอินทิกรั ลหลายชัน
2. สามารถนําความรู ้ เรื องเทคนิ คอินทิเกรตอินทิ กรั ลไม่ ตรงแบบเรขาคณิ ตวิเคราะห์ในปริ ภูมิสามมิ ติ ฟังก์ชัน
หลายตัวแปร ลิมิต และความต่อเนืองของฟั งก์ชนั หลายตัวแปร การหาอนุ พนั ธ์ยอ่ ยและอินทิกรั ลหลายชันไป
ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

ดําเนินการเกียวกับเทคนิคการอินทิเกรต และอินทิกรั ลไม่ตรงแบบ
ดําเนินการเกียวกับระบบพิกดั ฉากในปริ ภมู ิสามมิติ
ดําเนินการเกียวกับฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื องของฟังก์ชนั หลายตัวแปร
ดําเนินการเกียวกับอนุ พนั ธ์ยอ่ ยของฟังก์ชนั หลายตัวแปร และประยุกต์ใช้ในงานอาชี พ
ดําเนินการเกียวกับอินทิกรั ลหลายชัน และประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทักษะการคิดคํานวณ และการแก้ปัญหาเกียวกับเทคนิคการอินทิเกรทอินทิกรัลไม่ตรงแบบเลขาคณิ ต
วิเคราะห์ในปริ ภูมิสามมิ ติ ฟังก์ชนั หลายตัวแปร ลิมิต และความต่อเนืองของฟั งก์ช ันหลายตัวแปร การหาอนุพนั ธ์ ย่อย
อินทิกรัลหลายชัน และการประยุกต์ และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

30000-1406

แคลคูลสั

3-0-3

(Calculus 3)
วิชาบังคับก่อน : 30000-1405 แคลคูลสั 2

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจความคิ ดรวบยอดเกียวกับลําดับ อนุ กรมสมการเชิ งอนุ พนั ธ์เชิงเส้นอันดับหนึ ง สมการเชิ งอนุ พ นั ธ์
เชิงเส้นอันดับ n และการแปลงลาปลาซ
2. สามารถนําความรู ้เรื องลําดับ อนุกรมสมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงเส้นอันดับหนึงสมการเชิงอนุ พนั ธ์เชิ งเส้นอันดับ n
และการแปลงลาปลาซไปประยุกต์ใช้ในงานอาชี พ
3. มีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์

สมรรถนะรายวิชา
1. ดําเนินการเกียวกับลําดับ
2. ดําเนินการเกียวกับอนุกรม
3. ดําเนินการเกียวกับสมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงเส้นอันดับหนึ งและอันดับ n
4. ดําเนินการเกียวกับการแปลงลาปลาซ
5. ประยุกต์สมการเชิงอนุพนั ธ์ในงานอาชี พ
คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทักษะการคิ ดคํานวณ และการแก้ปัญหาเกียวกับลําดับ อนุ กรม สมการเชิ งอนุ พนั ธ์เชิ งเส้นอันดับ
หนึง สมการเชิ งอนุพนั ธ์เชิ งเส้นอันดับ n การแปลงลาปลาซ และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
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30000-1407

คณิตศาสตร์ อตุ สาหกรรม

3-0-3

(Industrial Mathematics)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจความคิดรวบยอดเกียวกับเมทริ กซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ เส้นตรง ภาคตัดกรวย ฟังก์ชนั พีชคณิ ต และฟังก์ช ัน
อดิศยั
2. สามารถดําเนินการเกียวกับเมทริ กซ์ ดีเทอร์ มิแนนต์ เส้นตรง ภาคตัดกรวย ฟังก์ชนั พีชคณิ ต ฟังก์ชนั อดิศ ยั
และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดําเนินการเกียวกับเมทริ กซ์ และอินเวอร์ สการคูณของเมทริ กซ์จากเงือนไขทีกําหนด
หาค่าดีเทอร์ มิแนนต์ของเมทริ กซ์จากเงือนไขทีกําหนด
ประยุกต์การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ในงานอาชีพ
คํานวณหาระยะทาง จุดกึงกลาง และความชันของเส้นตรงจากเงือนไขทีกําหนด
สร้างสมการเส้นตรงในรู ปทัวไป และประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
สร้างสมการ เขียนกราฟ และวิเคราะห์หาส่ วนประกอบของภาคตัดกรวยจากสมการทีกําหนด
ดําเนินการเกียวกับฟังก์ชันพีชคณิ ต และฟังก์ชนั อดิศยั จากเงือนไขทีกําหนด

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เกี ยวกับเมทริ กซ์ ดีเทอร์ มิแนนต์ ภาคตัดกรวย ฟั งก์ ชัน
พีชคณิต และฟังก์ชนั อดิศยั และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
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กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
30000-1501

ชีวิตกับสังคมไทย

3-0-3

(Life and Thai Society)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับสังคม ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย
2. สามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปลียนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทย
3. ตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับสังคม วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมในการพัฒนางาน
พัฒนาคนและสังคม สันติวฒั นธรรม ความเป็ นพลเมื องดี เศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาการทุจริ ต และความ
ร่ วมมือกับประเทศต่าง ๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ งแวดล้อม
2. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปลียนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทยกับสังคมโลก
3. ประยุกต์ใช้ความรู ้เกียวกับคุณธรรม จริ ยธรรม ศาสนธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจ
พอเพียง ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการทุจริ ต ปัญหาสังคม การดําเนินชีวิตตามบทบาทหน้าทีการเป็ น
พลเมืองดี

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับสังคม การจัดระเบียบทางสังคม ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย หลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมเพือพัฒนาคน พัฒนางานและสังคม สันติวฒั นธรรม ความเป็ นพลเมืองดี เศรษฐกิจพอเพียง ปั ญหาการทุจ ริ ต
ความร่ วมกับประเทศต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ งแวดล้อมเพือการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ สุข สถานการณ์
การเปลียนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทย และสังคมโลก
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30000-1502

ศาสตร์ พระราชา

3-0-3

(The King’s Philosophy)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิธีการของศาสตร์ พระราชา
2. ประยุกต์ใช้ศาสตร์ พระราชาในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริ ย์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิธีการของศาสตร์ พระราชา
2. ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนวทางในการดําเนินชีวิต
3. ประยุกต์ใช้ศาสตร์ พระราชาในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการของศาสตร์ พระราชา การประยุกต์ศาสตร์ พระราชาใน
การดําเนินชี วิต หลักการทรงงาน และพระบรมราโชบาย/พระราชปณิ ธาน ตามรอยด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั
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30000-1503

การเมืองการปกครองของไทย

3-0-3

(Thai Politics and Administration)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจวิวฒั นาการการเมืองการปกครองของไทย สภาพปั ญหาทางการเมือง ปั ญหาการทุจริ ต แนวทางการ
แก้ไข และการพัฒนาประเทศ ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข
2. สามารถปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข ภายใต้หลักสุจริ ตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที ดีในการมีส่วนร่ วมทางการเมื องการปกครอง การแก้ไขปั ญหาทางการเมือง ปั ญหา
การทุ จริ ต และการพัฒนาประเทศ ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริ ย์
ทรงเป็ นประมุข

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี ยวกับวิวฒั นาการการเมื องการปกครองไทย สภาพปั ญหาทางการเมื อง ปั ญหาการทุ จ ริ ต
แนวทางการแก้ ไ ข และการพัฒ นาประเทศตามหลั ก การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย อัน มี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
2. มีส่วนร่ วมในการเมื องการปกครอง การแก้ไขปั ญหาทางการเมื อง ปัญหาการทุจริ ต และการพัฒนาประเทศ
ตามสิ ทธิ บทบาทหน้าทีอย่างสร้ างสรรค์ตามแบบอย่างของพลเมื องทีดี ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิ จ
พอเพียง และตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
3. ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมื องดีตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุ ข
ภายใต้หลักสุ จริ ต และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับวิวฒั นาการการเมื องการปกครองไทยสมัยสุ โขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสิ นทร์ ถึงการเปลียนแปลง
การปกครอง พ.ศ.
การเมืองการปกครองไทยหลังการเปลียนแปลงการปกครอง พ.ศ.
ถึงปั จจุ บนั วิกฤตทาง
การเมืองและสังคม พ.ศ. 475 ถึงปัจจุบนั การบริ หารราชการแผ่นดิน นโยบายการบริ หารประเทศของรัฐบาล พรรค
การเมือง การเลือกตัง องค์กรอิสระตามรั ฐธรรมนูญ แนวนโยบายพืนฐานแห่งรั ฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ การบริหารกิจการบ้านเมื องทีดีภายใต้หลักสุจริ ต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิกฤตเศรษฐกิจ และปั ญหา การทุจริ ต
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
30000-1601

การพัฒนาสุ ขภาพ

2-0-2

(Health Improvement)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเทคนิควิธีและทักษะการพัฒนาสุ ขภาพในการดํารงชีวิต
2. สามารถปฏิบตั ิงานภายใต้สถานการณ์ทีเปลียนแปลงและจัดการกับปั ญหา/ข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี
3. มี คุณธรรม จริ ยธรรม จิ ตสาธารณะและหลักการดํา เนิ นชี วิ ตตามหลั กของปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
และเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานในอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้ เกียวกับเทคนิควิธีและทักษะการพัฒนาสุ ขภาพในการดํารงชีวิต
วิเคราะห์สภาพการเปลียนแปลงของสังคมทีมีผลกระทบกับสุ ขภาพของตนเอง
พัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามลักษณะงาน
ปฏิบตั กิ ารช่วยฟื นคืนชีพขันพืนฐาน
แก้ปัญหา/ข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี
ใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์และไตร่ ตรองอย่างเป็ นระบบในการทํางาน

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับเทคนิ ควิ ธีและทักษะการพัฒนาสุ ขภาพ สิ งคุกคามสุ ขอนามัยในการดํารงชีวิต และการทํางาน
การเพิมประสิทธิ ภาพการทํางาน สารเสพติด โภชนาการกับการเกิดกลุม่ โรค NCD ปฏิบตั ิการช่วยฟื นคืนชีพขันพืนฐาน
ภัยคุกคามรู ปแบบใหม่ สิทธิและระบบการบริ การสุ ขภาพ สุขภาพผูบ้ ริ โภค ทักษะการแก้ปัญหา/ข้อขัดแย้งอย่างสันติวิธี
กระบวนการคิด วิเคราะห์ และไตร่ ตรองอย่างเป็ นระบบ

30000-1602

การคิดอย่างเป็ นระบบ

2-0-2

(Systematic Thinking)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการและกระบวนการพืนฐานในการคิดอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถคิดอย่างเป็ นระบบในการจัดลําดับงาน การตัดสิ นใจ การจัดการกับความเสี ยงและการแก้ปัญหา
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยทีดีในการดําเนินชีวิต และประกอบอาชีพด้วยความรอบคอบ และมีเหตุผล

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิ คการผลิ ต

75

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการและกระบวนการพืนฐานในการคิดอย่างเป็ นระบบ
ประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ปัญหาทีอาจจะเกิดขึนอย่างเป็ นระบบ
วิเคราะห์การตัดสิ นใจและผลทีตามมา
ประยุกต์ใช้เทคนิ คการคิดอย่างเป็ นระบบในการแก้ปัญหา

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับหลักการและกระบวนการพืนฐานในการคิดอย่างเป็ นระบบ ประเภทและวัตถุ ประสงค์ของ
คําถามทีใช้ในการรวบรวมข้อมู ล ขันตอนและแนวคิดของกระบวนการประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์การตัดสิ นใจ
ปั ญหาที อาจจะเกิ ดขึนโดยใช้ท ักษะกระบวนการกลุ่ ม การะบวนการคิ ดอย่า งมี วิ จ ารณญาณ กระบวนการสื บ ค้น
กระบวนการมีส่วนร่ วม และการตังคําถาม

30000-1603

สุ ขภาวะกายและจิต

2-0-2

(Healthy Body and Mind)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการทีส่ งเสริ มสุ ขภาวะกายและจิต
2. สามารถใช้กิจกรรมทางพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพือพัฒนาทักษะชีวิตและสุ ขภาพของตนเอง
3. มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม จิตสาธารณะและหลักการดําเนิ นชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการทีส่ งเสริ มสุขภาวะกายและจิต
เลือกกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและสุขภาพเหมาะสมกับตนเอง
พัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามลักษณะงาน
ปฏิบตั กิ ารช่วยฟื นคืนชีพขันพืนฐาน
เป็ นผูน้ าํ และมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมเพือส่งเสริ มสุขภาพทีสัมพันธ์กบั ชุมชน

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับหลักการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการ การเลือกกิจกรรมพัฒนาทักษะชี วิต
และสุขภาพ การจัดกิจกรรมเสริ มสร้ างสัมพันธภาพทีดีกบั ครอบครัว เพือนและสังคม สิ งแวดล้อมทีเกียวข้องกับสุ ขภาพ
กระบวนการเรี ยนรู ้ เรื องเพศ สารเสพติด อุบตั ภิ ยั โภชนาการกับการเกิดกลุ่มโรค NCD สุขภาพผูบ้ ริ โภค การปฏิบตั ิการ
ช่วยฟื นคืนชี พขันพืนฐาน และการจัดกิจกรรมเพือส่ งเสริ มสุ ขภาพทีสัมพันธ์กบั ชุมชน
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30000-1604

คุณภาพชีวติ เพือการทํางาน

2-0-2

(Quality of Life at Work)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับปัจจัย สุ ขอนามัย และสิ งแวดล้อมในการทํางาน และความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. สามารถจัดการปั ญหาโดยสันติวิธแี ละทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข
3. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลักการดําเนินชีวิตสอดคล้องตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้ เกียวกับปัจจัย สุ ขอนามัยและสิ งแวดล้อมในการทํางาน
วิเคราะห์ความต้องการของตนเองเพือวางเป้ าหมายชีวิต
มีทกั ษะการเป็ นผูน้ าํ
จัดการกับปั ญหา/ข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี
วางแผนดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม และจิตสาธารณะสอดคล้องตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาเกี ยวกับ ปั จจัย สุ ขอนามัย และสิ งแวดล้อมในการทํางานที ถู กสุ ข ลักษณะและปลอดภัย แรงจู งใจที
เกียวข้องกับการทํางาน ความแตกต่างระหว่างบุคคล การได้รับการยอมรั บนับถือ ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าใน
หน้าทีการงานตามลักษณะของงาน ทักษะการเป็ นผูน้ าํ การจัดการกับปั ญหา/ข้อขัดแย้ง โดยสันติวิธี การอยูร่ ่ วมกันใน
สังคมอย่างมี ความสุ ข การหลีกเลียงพฤติกรรมเสี ยงต่อความรุ นแรงและสิ งเสพติด

30000-1605

มนุษยสั มพันธ์ ในการทํางาน

2-0-2

(Human Relations at Work)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจความสําคัญและหลักมนุษยสัมพันธ์และธรรมชาติของมนุษย์
2. สามารถพัฒนาตนเองและชุมชนตามกระบวนการทางจิ ตวิทยาและหลักธรรม
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีในการพัฒนาตนและชุมชน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้ เกียวกับหลักมนุ ษยสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้ในการทํางาน
วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของมนุษย์ในสังคม
เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน
นํากระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรมมาใช้ในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชี พ
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คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กียวกับความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทาง
จิตวิทยาเพือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพือความก้าวหน้าในชีวิตและการทํางาน การนํา
หลักธรรมมาใช้ในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

30000-1606

ปัจจัยทีเกียวข้องกับมนุษย์

2-0-2

(Human Factors)

Course Objectives
The trainees will be able to apply concepts learned in human factors training in the performance of their
role-playing duties and responsibility.

Course Competencies
1. Demonstrate basic concepts and definitions of human factors.
2. Identify human factors issues and limitations in maintenance operations; human errors interactions and the
“Dirty Dozen”.
3. Perform communication skills.
4. Perform team work skills.

Course Description
Maintenance Resource Management (MRM) and Human Factors:
- Human Factors and Maintenance Resource Management,
- Human Factors: Awareness Phase,
- Human Factors: Practice and Feedback Phase,
- Human Factors: Continual Reinforcement Phase.

30000-1607

จิตวิทยาสังคมว่าด้ วยคนพิการ

2-0-2

(Social Phychology of Disability)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจสาเหตุ ประเภทและสถานการณ์ ความพิการในประเทศไทย
2. สามารถปกป้ องรั กษาสิ ทธิของคนพิการอันเป็ นจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ทีดีต่อคนพิการ และตระหนักถึงสิ ทธิความเท่าเทียมของมนุ ษย์

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิ คการผลิ ต
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับสาเหตุของและการจัดประเภทของความพิการในประเทศไทย
2. แสดงความรู ้ เกียวกับการปกป้องรั กษาสิ ทธิ ของคนพิการ
3. แสดงความรู ้ เกียวกับเทคนิคการให้คาํ ปรึ กษา การประเมินและกิจกรรมบําบัดสําหรับคนพิการ

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับสาเหตุและประเภทของความพิการ สถานการณ์ ความพิการในประเทศไทย ปั ญหาสุ ขภาพจิ ต
และโรคทางจิตเวช สังคมวิทยาของคนพิการ กระบวนการทางจิตใจเมื อเกิดความสู ญเสี ยในคนพิการ การปกป้ องรั กษา
สิทธิของคนพิการ พระราชบัญญัติทีเกียวข้อง เทคนิคการให้คาํ ปรึ กษา การประเมิ นและกิจกรรมบําบัดสําหรับคนพิการ

30000-1608

การออกกําลังกายเพือสุ ขภาพ

0-2-1

(Exercises for Health)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและการใช้กิจกรรมทางพลศึกษาในการส่งเสริ มความสมบูรณ์ทางกาย
2. สามารถเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอ้ ืนด้วยกิจกรรมทางพลศึกษา
3. มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และจิตสาธารณะเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการและการใช้กจิ กรรมทางพลศึกษาในการส่ งเสริ มความสมบูรณ์ทางกาย
จัดกิจกรรมเพือเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายตามลักษณะงานได้อย่างปลอดภัย
จัดทําโครงการออกกําลังกายเพือพัฒนาสุ ขภาพ
วางแผนแก้ปัญหาด้านสุ ขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี ยวกับ หลักการและกิจกรรมทางพลศึ กษา การเล่นกี ฬาเพือส่ ง เสริ ม สุ ขภาพ การจั ดทํา
โครงการออกกําลังกายเพือพัฒนาสุ ขภาพ การวางแผนแก้ปัญหาด้านสุ ขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเองและ
ผูอ้ ืน ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาและการออกกําลังกาย การส่ งเสริ มบุคลิกภาพ มนุ ษยสัมพันธ์ ภาวะผูน้ าํ และการมี
นําใจนักกีฬา

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิ คการผลิ ต
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30000-1609

ลีลาศเพือพัฒนาสุ ขภาพและบุคลิกภาพ

0-2-1

(Social Dance for Health and Personality Development)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักปฏิบตั ิการลีลาศเบืองต้น
2. สามารถเต้นลีลาศเพือเข้าสังคมและนันทนาการ
3. มีบคุ ลิกภาพทีดีและมีมารยาทในการเข้าสังคม

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้ เกียวกับหลักปฏิบตั ิการลีลาศเบืองต้น
เต้นลีลาศได้อย่างมีความเชื อมันในตนเอง
เตรี ยมความพร้ อมทางด้านบุคลิกภาพและมารยาทในการการเข้าสังคม
เป็ นผูน้ าํ และมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมทางสังคม

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กียวกับประวัติและความรู ้ พืนฐานของกิจกรรมลีลาศ การลีลาศเพือเข้าสังคม การลีลาศเพือ
นันทนาการ มารยาทในการเข้าสังคม มนุษยสัมพันธ์ และการปรั บปรุ งบุคลิกภาพ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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30000-1610

นันทนาการเพือพัฒนาคุณ ภาพชีวิต

0-2-1

(Recreation for Life Quality Development)

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการนํากิจกรรมนันทนาการไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. สามารถใช้กิจกรรมนันทนาการเพือพัฒนาสุ ขภาวะตามลักษณะงานอาชี พ
3. มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และจิตสาธารณะสอดคล้องตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้ เกียวกับการพัฒนาตนเองตามหลักนันทนาการ
ใช้กจิ กรรมนันทนาการทีเหมาะสมในการพัฒนาตนเองและสังคม
ปฏิบตั กิ ารฟื นคืนชีพขันพืนฐาน
มีทกั ษะในการสือสาร
วางแผนดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม และจิตสาธารณะสอดคล้องตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง

คําอธิบ ายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับ ความสําคัญ ขอบข่ าย ประโยชน์ ประเภท และรู ปแบบของกิจกรรมนันทนาการ
หลักการเลือกกิจ กรรมนันทนาการในชีวิ ตประจําวันให้สอดคล้องกับสุ ขลักษณะและปลอดภัย เหมาะสมกับตนและ
สังคม ปฏิบตั กิ ารฟื นคืนชีพขันพืนฐานและทักษะในการสื อสาร การวางแผนดําเนิ นชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสูง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิ คการผลิ ต
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน
 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน
กลุ่มบริหารและจัดการวิชาชีพ
30001-1001
การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
30001-1051
กฎหมายทัวไปเกียวกับงานอาชีพ

1-2-2
1-0-1

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
30001–2001
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการจัดการอาชีพ

2-2-3

 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน
30100-0101
กลศาสตร์วิศวกรรม
30100-0105
ความแข็งแรงของวัสดุ
30100-0116
การออกแบบเครื องจักรกล

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

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

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
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คําอธิบายรายวิชา
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน
 กลุ่มบริหารและจัดการวิชาชีพ
30001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

1-2-2

(Quality Administration in Organization)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้า ใจหลัก การจัด การองค์ ก าร หลัก การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพและเพิ มผลผลิ ต และหลัก การเพิ ม
ประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
2. สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ห ลัก การจัด การองค์ ก าร การเพิ มประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ก าร และการเพิ ม
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานในการจัดการงานอาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยทีดีในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี ยวกับหลัก การจัดการองค์ก าร หลัก การบริ หารงานคุ ณ ภาพและเพิ มผลผลิต และ
หลักการเพิ มประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
2. วางแผนการจัดการองค์การและเพิ มประสิ ทธิ ภาพขององค์การตามหลักการ
3. กําหนดแนวทางจัดการความเสี ยงและความขัดแย้งในงานอาชีพตามหลักการและสถานการณ์
4. เลือกกลยุทธ์เพือเพิ มประสิ ทธิ ภาพการทํางานตามหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ มผลผลิต
5. ประยุกต์ใช้กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี ยวกับหลักการจัดองค์การ การเพิ มประสิ ทธิ ภาพขององค์การ การบริ หารงานคุณภาพและเพิ ม
ผลผลิต การจัดการความเสี ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์การ กลยุทธ์การเพิ มประสิ ทธิ ภาพการทํางาน การนํา
กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
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30001-1051

กฎหมายทัวไปเกียวกับงานอาชีพ

1-0-1

(Occupational Regulation and Laws)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจข้อกําหนดและกฎหมายทีเกี ยวข้องกับงานอาชี พด้านการผลิตและการบริ การ ความปลอดภัย
สิ งแวดล้อมและทรัพย์สินทางปั ญญา
2. สามารถนําข้อกําหนดและกฎหมายทีเกียวข้องไปปฏิบตั ิในงานอาชีพ
3. มีกิจนิสัยและเจตคติทีดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ
ตามข้อกําหนดและกฎหมายทีเกียวข้อง

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี ยวกับข้อกําหนดและกฎหมายทีเกี ยวข้องกับงานอาชีพการผลิตและการบริ การ ความ
ปลอดภัย สิ งแวดล้อมและทรัพย์สินทางปั ญญา
2. ปฏิบตั ิตามวิธีการและขันตอนของกฎหมายทีเกียวข้องกับงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับข้อกําหนดและกฎหมายทีเกียวข้องกับงานอาชีพการผลิตและการบริ การในสาขาวิชาทีเรี ยน
กฎหมายเกียวกับความปลอดภัย สิ งแวดล้อมและทรัพย์สินทางปั ญญา

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
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 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
30001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการจัดการอาชีพ

2-2-3

(Information Technology for Works)
จุดประสงค์รายวิชา เพือให้

1. เข้าใจเกียวกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ การ
สื บค้นและสื อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสื บค้น จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่าน จัดดําเนิ นการข้อมูลสารสนเทศ นําเสนอและสื อสารข้อมูล
สารสนเทศในงานอาชี พโดยใช้คอมพิ วเตอร์ และอุปกรณ์ โทรคมนาคม และโปรแกรมสําเร็ จรู ปที
เกียวข้อง
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการจัดการอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี ยวกับหลักการและกระบวนการสื บค้น จัดดํา เนิ นการและสื อสารข้อมูลสารสนเทศใน
งานอาชีพ โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ และ
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทีเกียวข้อง
2. ใช้คอมพิ วเตอร์ แ ละอุ ปกรณ์ โ ทรคมนาคมในการสื บค้น และสื อสารข้อ มู ล สารสนเทศผ่ า นระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
3. จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดําเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นําเสนอและสื อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เกี ยวกับคอมพิ วเตอร์ และอุปกรณ์ โทรคมนาคม ระบบเครื อ ข่ ายคอมพิ วเตอร์ และ
สารสนเทศ การสื บ ค้น ข้อ มู ล สารสนเทศ การจัด เก็ บ ค้น คื น ส่ ง ผ่ า นและจัด ดํา เนิ น การข้อ มู ล สารสนเทศ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการนําเสนอและสื อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
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 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน
30100-0101

กลศาสตร์ วศิ วกรรม

3-0-3

(Engineering Mechanics)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักสถิตศาสตร์ การใช้เวกเตอร์ ช่วยในการหาขนาดแรงในโครงสร้ างและชิ นส่ วนเครื องกล
2. สามารถวิเคราะห์แรงในโครงสร้ างและชิ นส่ วนเครื องกล และสามารถแก้ปัญหาสถิตศาสตร์ วศิ วกรรม
ทีเกียวข้องกับสาขาวิชาชีพ
3. มี เ จตคติ ทีดี ในการสื บค้น ความรู ้ แ ละใช้เ หตุ ผลทางวิทยาศาสตร์ ในการแก้ปัญ หา มี ความละเอียด
รอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้ เกียวกับการหาขนาดแรง โมเมนต์บนระนาบโดยใช้วธิ ี กราฟิ คและคํานวณ
แสดงความรู ้ เกียวกับการวิเคราะห์แรงในโครงสร้ างและชิ นส่ วนเครื องกล
แสดงความรู ้ เกียวกับการหาจุดศูนย์ถ่วง เซนทรอยด์ และค่าโมเมนต์ความเฉื อยของรู ปทรงเรขาคณิ ต
แสดงความรู ้ เกียวกับการหาแรงเสี ยดทานในเครื องจักรกล

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี ยวกับ หลัก สถิ ต ศาสตร์ ระบบของแรง โมเมนต์ แ ละแรงคู่ ค วบ สมดุ ล ของวัต ถุ แ ข็ง เกร็ ง
จุดศูนย์ถ่วงและจุดเซนทรอยด์ แผนภาพวัตถุอิสระ โมเมนต์ความเฉื อย หลักการวิเคราะห์โครงสร้ างแรงเสี ยดทาน
และวิธีการงานเสมือน
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30100-0105

ความแข็งแรงของวัสดุ
(Strength of Materials)

3-0-3

วิชาบังคับก่อน : 30100-0101 กลศาสตร์ วศิ วกรรม

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจแนวคิดของความเค้นและความเครี ยด และสมบัติดา้ นความแข็งแรงของวัสดุ
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักความแข็งแรงของวัสดุในการออกแบบ ตรวจสอบ และตรวจพินิจชิ นส่ วน
โครงสร้ างและเครื องจักรกล
3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้ และใช้หลักเหตุผลของกลศาสตร์ ของแข็งในการแก้ปัญหา
มีความตระหนักถึงความปลอดภัยและความคุม้ ค่าของวัสดุ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการของความเค้น ความเครี ยดและสมบัติดา้ นความแข็งแรงของวัสดุ
2. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการคํานวณความแข็งแรงของชิ นส่ วนเนืองจากอุณหภูมิ การต่อกันโดยใช้แนว
เชือมและหมุดยํา
3. แสดงความรู ้ เ กี ยวกับหลัก การคํา นวณความแข็ง แรงของภาชนะความดัน เพลารั บแรงและทอร์ ก
คานรับแรง และโมเมนต์ดดั

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี ยวกับ แนวคิดและองค์ประกอบของความเค้นและความเครี ยด ความสัมพันธ์ ระหว่างความเค้น
และความเครี ยดของวัสดุ กฎสภาพยืดหยุ่นของฮุก มอดูลสั ความยืดหยุ่น ความเค้นเนื องจากอุณหภูมิเปลียนแปลง
ความเค้นในวัสดุซึงต่อกันโดยการเชื อมและโดยการใช้ห มุดยํา ความเค้นในภาชนะความดัน การบิดของเพลา
ทฤษฎีของคาน แผนภาพแรงเฉื อนและโมเมนต์ดดั ความเค้นดัดและความเค้นเฉื อนในคาน การหาระยะแอ่นตัว
ของคานโดยวิธีโมเมนต์ร่วมกับพืนที พืนฐานการรวมความเค้น การประยุกต์ความรู ้ ในงานอาชีพ
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30100-0116

การออกแบบเครืองจักรกล

3-0-3

(Machine Design)

วิชาบังคับก่อน : 3100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ
จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการออกแบบเครื องจักรกล
2. สามารถคํานวณและออกแบบเครื องจักรกล
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีต่อการศึกษาเรี ยนรู ้ และปฏิบตั งิ านด้วยความรอบคอบ ปลอดภัยและประหยัด

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการการออกแบบชิ นส่ วนเครื องจักรกลและเลือกใช้วสั ดุ
2. คํานวณและออกแบบชิ นส่ วนซึงมีความเค้นผสมและใช้ทฤษฎีความเสี ยหาย ชิ นส่ วนภายใต้ภาระความล้า
3. คํานวณและออกแบบเครื องจักรกล

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี ยวกับ หลักการออกแบบเครื องจักรกลโดยพิจารณาสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสี ยหาย และความล้า
การออกแบบชิ นส่ วนเครื องจักรกลอย่างง่าย รอยต่อด้วยหมุดยําและสลักเกลียว ลิ ม สลัก เพลา เพลาเรี ยว สปริ ง
และสกรู ส่งกําลัง การทําโครงงานออกแบบเครื องจักรกล
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
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คําอธิบายรายวิชา
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
30102-2001
30102-2002
30102-2003
30102-2004
30102-2005
30102-2006
30102-2007

เทคนิคการผลิตชิ นส่วนเครื องมือกล 1
เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมซีเอ็นซี
เทคนิคการผลิตด้วยเครื องมือกลซีเอ็นซี
ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์.
มาตรวิทยาอุตสาหกรรม
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

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

สาขาวิชา เทคนิคการผลิต

91

คําอธิบายรายวิชา
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
30102-2001

เทคนิคการผลิตชินส่ วนด้ วยเครื องมือกล 1

1-6-3

(Machine Tool Production Technique 1)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการใช้เครื องมือกลในการผลิตชิ นส่ วนเครื องมือกล
2. ปฏิบตั ิการผลิตและตรวจสอบชิ นส่ วนเครื องมือกลได้ตามมาตรฐาน
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สัย ในการทํา งานด้ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ มี ค วามประณี ต รอบคอบ ปลอดภัย
โดยตระหนักถึงคุณภาพงาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับการวางแผน กําหนดลําดับขันการผลิต
2. ผลิตชิ นส่ วนเครื องมือกล ลูกเบียว เฟื องตรง เฟื องสะพาน เกลียวหลายปาก รางเลือน
3. วัด ตรวจสอบ ตามแบบสั งงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี ยวกับการวางแผน กําหนดลําดับขันการผลิต และผลิตชิ นส่ วนเครื องมือกล ลูกเบียว
เฟื องตรง เฟื องสะพาน เกลียวหลายปาก รางเลือน ใช้เครื องมือกลและเครื องมือเล็ก (Hand Tools) ทีเหมาะสม
ตามลักษณะงาน วัด ตรวจสอบตามแบบสั งงาน บํารุ งรักษาเครืองมือกล ปฏิบตั งิ านตามหลักความปลอดภัย

30102-2002

เขียนแบบด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2-3-3

(Computer Aided Drawing)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบเครื องมือกล
2. มีทกั ษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างรู ปชิ นส่ วนเครื องมือกลสามมิติ
3. มีทกั ษะในการเขียนแบบและพิมพ์แบบสั งงาน แบบภาพประกอบ และแบบขันตอนการประกอบชิ นส่ วน
เครื องมือกล
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัยโดยตระหนักถึง
คุณภาพงาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับหลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนแบบ
2. ติดตังโปรแกรม ใช้โปรแกรมเขียนรู ปชิ นส่ วนเครื องมือกลสามมิติ ภาพถอดประกอบชิ นส่ วนสามมิติ
(Explode View)
3. กําหนดขนาด (Dimension) พิกดั ความเผือ พิกดั งานสวม สัญลักษณ์ผิวงาน กําหนดสัญลักษณ์ GD&T
ตารางรายการแบบ (List of Part)
4. พิมพ์แบบสั งงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เกี ยวกับหลัก การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เขี ยนแบบ การติดตังโปรแกรม การใช้
โปรแกรมเขียนรู ปชิ นส่ วนเครื องมือกลสามมิติ แสดงขันตอนการประกอบชิ นส่ วน แบบสั งงาน ภาพฉายมุมที1
ภาพฉายมุ มที 3 ภาพตัดเต็ม ภาพตัดครึ ง ภาพตัดเลือนแนว (Offset Section) ภาพตัดเฉพาะส่ วน (Broken Out
Section) ภาพตัดหมุน (Revolve Section) ภาพตัดย่อส่ วนความยาว ภาพช่วย (Auxiliary View) ภาพขยายเฉพาะ
ส่ วน (Detail View) การกําหนดขนาด (Dimension) พิ กดั ความเผือ พิ ก ัดงานสวม สั ญ ลักษณ์ ผิ วงาน กําหนด
สัญ ลักษณ์ GD&T ตารางรายการแบบ (List of Part) ภาพ ประกอบสามมิติ ภาพถอดประกอบชิ นส่ วนสามมิ ติ
(Explode View) พิมพ์แบบสั งงาน ปฏิบตั ิงานอย่างมีระเบียบแบบแผน

30102-2003

โปรแกรมซีเอ็นซี

2-3-3

(CNC Program)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรม เอ็นซี ควบคุมเครื องมือกลซีเอ็นซี
2. เขียนโปรแกรมงานกัด งานกลึง และจําลองการทํางานของโปรแกรม (Simulation)
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย โดย
ตระหนักถึงคุณภาพงาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับหลักการทํางานเครื องมือกลซีเอ็นซี
2. วางแผนงานและลําดับขันตอน เขียนโปรแกรมเอ็นซี งานกัดและงานกลึง
3. ปฏิบตั ิงานกัดด้วยคําสังการเคลือนทีแบบเส้นตรง เส้นโค้ง โปรแกรมย่อย (Sub Program) และ
คําสั งวัฏจักร ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมงานกัด
4. ปฏิบตั ิงานกลึงด้วยคําสั งการเคลือนทีแบบเส้นตรง เส้นโค้ง โปรแกรมย่อย (Sub Program) และ
คําสั งวัฏจักรแบบ Straight Taper Face คําสั งวัฏจักรอืน ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมงานกลึง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิงานเกียวกับหลักการทํางานเครื องมือกลซีเอ็นซี วางแผนงานและลําดับขันตอน การเขียน
โปรแกรมเอ็นซี งานกัดและงานกลึง เลือกใช้เครื องมือตัด ชดเชยรั ศมีเครื องมือตัด กําหนดศู นย์งาน การเขี ยน
โปรแกรมเอ็นซี และจําลองการทํางานของโปรแกรม (Simulation) ปฏิบตั ิงานกัดด้วยคําสั งการเคลือนทีแบบเส้ นตรง
เส้นโค้ง โปรแกรมย่อย (Sub Program) และคําสั งวัฏจักร Mirror Scaling Datum Shift Drilling Tapping Boring
Slot and Pocket ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมงานกัด ปฏิ บตั ิ งานกลึ งด้วยคําสั งการเคลือนที แบบเส้ นตรง เส้ นโค้ง
โปรแกรมย่อย (Sub Program) และคําสั งวัฏจักรแบบ Straight Taper Face คําสั งวัฏจักร (Cycle) Turning Facing
Pattern Repeating Contour Finishing Threading Drilling Grooving Part-off ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมงานกลึง

30102-2004

เทคนิคการผลิตด้ วยเครื องมือกลซีเอ็นซี

1-6-3

(CNC Machine Production Technique)

วิชาบังคับก่ อน : 30102-2003 โปรแกรมซีเอ็นซี

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการทํางานเครื องกัดและเครื องกลึงซี เอ็นซี การควบคุม บํารุ งรักษาเครื องมือกลและอุปกรณ์
2. มีทกั ษะในการป้อนโปรแกรมเอ็นซีกบั ชุดควบคุมบนเครื องกัดและเครื องกลึงซี เอ็นซี เลือกใช้เครื องมือ
ตัด (Cutting Tools) ทดลองงานกัด งานกลึง กับเครื องมือกลซี เอ็นซี
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีความประณี ต รอบคอบ ปลอดภัย โดย
ตระหนักถึงคุณภาพงาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้ เกี ยวกับหลัก การทํา งานเครื องกัดและเครื องกลึง ซี เอ็น ซี วางแผนการผลิต กําหนด
ขันตอนการทํางาน
2. เตรี ยมวัสดุ เลือกใช้เครื องมือตัด กําหนดเงือนไขการตัดเฉือน จับยึดชิ นงาน ปรับตังเครื องมือตัด (SetUp Tool)
3. กัดและกลึงชิ นส่ วนด้วยคําสั ง เส้น ตรง เส้ น โค้ง โปรแกรมย่อ ย (Sub Program) โปรแกรมวัฎจัก ร
(Cycle) ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับหลักการทํางานเครื องกัดและเครื องกลึง ซี เอ็นซี วางแผนการผลิต ลําดับ
ขันตอนการทํางาน เตรี ยมวัสดุ เลือกใช้เครื องมือตัด กําหนดเงือนไขการตัดเฉื อน การจับยึดชิ นงาน การปรับตัง
เครื องมือตัด (Set-Up Tool) การปรับตังศูนย์ชิ นงาน (Set-Up Work Piece ) การป้อนโปรแกรมเอ็นซี กบั ชุดควบคุม
(Control Panel) งานกัดและงานกลึง ด้วยคําสั ง เส้ นตรง เส้ นโค้ง โปรแกรมย่อย (Sub Program) โปรแกรมวัฎจักร
(Cycle) ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม ขึนรู ปชิ นส่ วนด้วยเครื องกัด เครื องกลึงซี เอ็นซี ใช้เครื องมือวัด ตรวจสอบ
บํารุ งรักษาเครื องมือกลซี เอ็นซี และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563
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30102-2005

ออกแบบและผลิตด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2-3-3

(Computer Aided Design and Manufacturing)

วิชาบังคับก่ อน : 30102-2004 เทคนิคการผลิตด้วยเครื องมือกลซี เอ็นซี

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ออกแบบและผลิต
2. ใช้โปรแกรมออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับงาน 2 มิติ และ 3 มิติ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย โดย
ตระหนักถึงคุณภาพงาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับหลักการทํางานและโครงสร้างโปรแกรม CAD / CAM
2. สร้างภาพชิ นงาน 2 มิติ 3 มิติ และสร้างโปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path) ด้วยคําสั งตามลักษณะงานกัด
และงานกลึง
3. ตรวจสอบและจําลองการทํางาน (Simulation) งานกัดและงานกลึง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กียวกับหลักการทํางานและโครงสร้ างโปรแกรม CAD/CAM สร้ างภาพชิ นงาน 2 มิติ
และชิ นงาน 3 มิติ ด้วยคําสั งสร้างวัตถุ ปรับปรุ งแก้ไขวัตถุ การรับ-ส่ งไฟล์ชิ นงาน (Import-Export File)สร้ าง
โปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path) งานกัด 2 มิติ 3 มิติ ด้วยคําสั งตามลักษณะงาน Face Contour Drill Pocket
สร้ างโปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path) งานกลึง ด้วยคําสังตามลักษณะงาน Face Turning Drill Bore Groove
Thread สร้างโปรแกรม NC-Code ตรวจสอบและจําลองการทํางาน (Simulation) งานกัดและงานกลึง และ
ปฏิบตั งิ านตามหลักความปลอดภัย

30102-2006

มาตรวิทยาอุตสาหกรรม

2-2-3

(Industry Metrology)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจประวัติความเป็ นมาและความสําคัญของการวัด มาตรฐานการวัด ระบบหน่วยวัด ความหมาย
ของสัญลักษณ์ GD&T และหลักการทํางานของเครื องมือวัดสามแกน (CMM)
2. ใช้เครื องมือวัด บํารุ งรักษาเครื องมือวัดและอุปกรณ์ ตลอดจนสอบเทียบเครื องมือวัดด้านมิติ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบ ปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน การสรุ ป
รายงานผลการวัด
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับประวัติความเป็ นมาและความสําคัญของการวัด การสอบเทียบในงานมาตรวิทยา
บทบาทความสําคัญของกฎหมายและพระราชบัญญัติเกียวกับการชังตวงวัดของประเทศไทย มาตรฐาน
ISO 9000 ISO 14000 และ HACCP
2. แสดงความรู้เกียวกับหลักการวัด มาตรฐานการวัด ระบบหน่วยวัด ความหมายของสัญลักษณ์ GD&T
นิยามศัพท์มาตรวิทยา วิธีการวัด ค่าความผิดพลาดในการวัด ใช้สถิติในการวัด ตรวจสอบ หาค่าความไม่แน่ นอน
(Uncertainty) มาตรฐาน ISO/IEC 17025
3. ใช้และบํารุ งรักษาเครื องมือวัดด้านมิติ
4. สอบเทียบเครื องมือวัดด้านมิติ ตามขันตอนการสอบเทียบ (Calibrate Procedures) บํารุ งรักษาเครื องมือ
และอุปกรณ์

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับประวัติความเป็ นมาและความสําคัญของการวัด การสอบเทียบในงานมาตรวิทยา
บทบาทความสําคัญของกฎหมายและพระราชบัญญัติเกียวกับการชังตวงวัดของประเทศไทย มาตรฐาน ISO 9000
ISO 14000 และ HACCP หลักการวัด มาตรฐานการวัด ระบบหน่วยวัด ความหมายของสัญลักษณ์ GD&T นิยามศัพท์
มาตรวิทยา วิธีการวัด ค่าความผิดพลาดในการวัด การใช้สถิติในการวัดตรวจสอบ การหาค่าความไม่แน่ น อน
(Uncertainty) มาตรฐาน ISO/IEC 17025 สําหรั บห้องปฏิ บตั ิการ การรักษาสภาพแวดล้อมของห้องปฏิ บตั ิการ การใช้
และบํารุ งรั ก ษาเครื องมื อ วัด ด้า นมิ ติ สอบเที ย บเครื องมื อ วัดด้า นมิ ติ ตามขันตอนการสอบเที ย บ (Calibrate
Procedures) การบํารุ งรักษาเครื องมือ อุปกรณ์และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

30102-2007

นิวแมติกส์ และไฮดรอลิกส์ อุตสาหกรรม

2-2-3

(Pneumatics and Hydraulic Industrial)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบควบคุม
2. สามารถออกแบบ ติดตัง บํารุ งรักษาระบบนิวแติกส์และระบบไฮดรอลิกส์ แบบเชิงกลและแบบไฟฟ้า
ในงานอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติทีดีในการสื บเสาะหาความรู ้เกียวกับการทํางานของระบบนิวแมติกส์ และไฮดรอลิกส์
มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับการออกแบบและติดตังระบบนิวแมติกส์ หลักการทํางานของระบบนิวแมติกส์
อุปกรณ์ในระบบนิวแมติกส์ ปั มลม วาล์ว อุปกรณ์ รวมทังระบบสุ ญญากาศ
2. เขียนผังวงจรนิวแมติกส์และการแสดงการเคลือนที
3. ออกแบบ เขียนวงจรนิวแมติกส์ควบคุมการทํางานด้วยรี เลย์ไฟฟ้าและโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC)
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4. แสดงความรู้เกียวกับการออกแบบและติดตังระบบไฮครอลิกส์ หลักการทํางานของระบบไฮดรอลิกส์
อุปกรณ์ในระบบไฮครอลิกส์ นํามันไฮดรอลิกส์ ชุดต้นกําลัง วาล์ว
5. ออกแบบ เขียนวงจรไฮดรอลิกส์ ควบคุมด้วยรี เลย์ไฟฟ้าและโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC)
6. บํารุ งรักษาและแก้ไขปัญหาของระบบนิวแมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์ส์

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการออกแบบและติดตังระบบนิ วแมติกส์ หลักการทํางานของระบบนิวแมติกส์ อุปกรณ์ใน
ระบบนิวแมติกส์ ปั มลม วาล์ว อุปกรณ์ รวมทังระบบสุ ญญากาศ การเขียนผังวงจร นิวแมติกส์ และการแสดงการเคลือนที
การออกแบบและเขียนวงจรนิวแมติกส์ แบบทํางานต่อเนื อง ออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้า ออกแบบและเขียนวงจรนิวแมติกส์ ที
ควบคุมการทํางานด้วยรี เลย์ไฟฟ้า โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC) การบํารุ งรักษาและแก้ไขปั ญหาของระบบนิวแม
ติกส์
ศึกษาและปฏิบตั ิการออกแบบและติดตังระบบไฮครอลิกส์ หลักการทํางานของระบบไฮดรอลิกส์ อุปกรณ์ใน
ระบบไฮครอลิกส์ นํามันไฮดรอลิกส์ ชุ ดต้นกําลัง วาล์ว และอุปกรณ์ การเขียนผังวงจรไฮดรอลิกส์ การออกแบบ เขียน
วงจรไฮดรอลิ กส์ ควบคุ มด้วยรี เลย์ไฟฟ้ า โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC) การบํารุ งรั กษาและแก้ไขปั ญหาของ
ระบบไฮดรอลิกส์

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
สาขางานเครื องมือกล
รหัสวิชา
30102-2101
30102-2102
30102-2103
30102-2104
30102-2105
30102-2106
30102-2107

ชื อวิชา
เทคนิคเขียนแบบเครื องมือกล
เทคนิคการผลิตชิ นส่วนด้วยเครื องมือกล 2
เทคนิคการผลิตชิ นส่วนด้วยเครื องมือกล 3
เทคนิคการผลิตชิ นส่วนด้วยเครื องมือกล 4
เครื องมือตัดในงานอุตสาหกรรม
เทคนิคการผลิตเครื องมือตัด
ระบบการผลิตอัตโนมัติ

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

งานเครื องมือกล ...

*-*-*

รายวิชาทวิภาคี
30102-51xx

สาขางานแม่ พมิ พ์โลหะ
รหัสวิชา
30102-2201
30102-2202
30102-2203
30102-2204
30102-2205
30102-2206
30102-2207
30102-2208

ชื อวิชา
เทคนิคเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ
กรรมวิธีการผลิตแม่พิมพ์โลหะ
เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ตดั และเจาะโลหะ
เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พบั และขึนรู ปโลหะ
เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์แบบต่อเนือง
เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ผสมและดึงขึนรู ปโลหะ
ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ
เทคนิคการซ่อมและบํารุ งรักษาแม่พิมพ์โลหะ

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

งานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ ...

*-*-*

รายวิชาทวิภาคี
30102-52xx
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สาขางานแม่ พมิ พ์พลาสติก
รหัสวิชา
30102-2301
30102-2302
30102-2303
30102-2304
30102-2305
30102-2306
30102-2307
30102 -2308
30102-2309
30102-2310
30102-2311
30102-2312

ชื อวิชา
เทคนิคเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติก
ออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก 1
ออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก 2
เทคนิคการผลิตชิ นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบสองแผ่น
เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบแยกด้านข้าง
เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบสามแผ่น
เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์เป่ าพลาสติก
เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์อดั พลาสติก
เทคนิคการขัดผิวแม่พิมพ์พลาสติก
เทคนิคการซ่อมและบํารุ งรักษาแม่พิมพ์พลาสติก
เทคนิคการปรับตังเครื องฉีดพลาสติก

ท-ป-น
2-3-3
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

งานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก …

*-*-*

รายวิชาทวิภาคี
30102-53XX

สาขางานผลิตชินส่ วนยานยนต์
รหัสวิชา
30102-2401
30102-2402
30102-2403
30102-2404
30102-2405
30102-2406

ชื อวิชา
เทคนิคเขียนแบบชิ นส่วนยานยนต์
กรรมวิธีการผลิตชิ นส่วนยานยนต์
ผลิตชิ นส่วนยานยนต์ดว้ ยแม่พิมพ์โลหะ
ผลิตชิ นส่วนยานยนต์ดว้ ยแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ผลิตชิ นส่วนยานยนต์ดว้ ยแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
ผลิตอุปกรณ์ตรวจสอบชิ นส่วนยานยนต์

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

งานเทคนิคการผลิตชิ นส่วนยานยนต์ …

*-*-*

รายวิชาทวิภาคี
30102-54xx

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563
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สาขางานผลิตชินส่ วนเครื องจักรกล
รหัสวิชา
30102-2501
30102-2502
30102-2503
30102-2504
30102-2505
30102-2506

ชื อวิชา
เทคนิคเขียนแบบชิ นส่วนเครื องจักรกล
เทคโนโลยีการเชือม
งานวางแผนผลิต และติดตังเครื องจักรกล
งานซ่อม และบํารุ งรักษาเครื องจักรกล
งานส่งกําลังเครื องจักรกล
ระบบควบคุมอัตโนมัติ

ท-ป-น
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3

งานเทคนิคการผลิตเครื องจักรกล …

*-*-*

รายวิชาทวิภาคี
30102-55xx

สาขางานโพลีเมคคานิกส์ และระบบอัตโนมัติ
รหัสวิชา
30102-2601
30102-2602
30102-2603
30102-2604
30102-2605

ชื อวิชา
มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม
โปรแกรมควบคุมการเคลือนที
เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
เทคนิคการขึนรู ปชิ นส่วนความละเอียดสูง
เทคนิคการประกอบเครื องจักร

ท-ป-น
2-3-3
1-3-2
1-3-2
1-6-3
1-3-2

งานโพลีเมคคานิกส์และระบบอัตโนมัติ …

*-*-*

รายวิชาทวิภาคี
30102-56xx
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คําอธิบายรายวิชา
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก สาขางานเครืองมือกล
30102-2101

เทคนิคเขียนแบบเครืองมือกล

2-3-3

(Machine Tool Drawing Technique)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการอ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ นตามมาตรฐาน
2. สเก็ตซ์ อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ แบบภาพแยกชิ นของชิ นส่ วนอุปกรณ์เครื องมือกลตามมาตรฐาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการทา งานด้วยความรับผิดชอบ มีความประณี ต รอบคอบ ตระหนักถึง
คุณภาพงาน ประหยัดและรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับมาตรฐานงานเขียนแบบเครื องมือกล แบบสั งงานการผลิตหลักการอ่านและเขียนแบบ
ภาพประกอบ ภาพแยกชิ น
2. สเก็ตซ์ อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ นของชิ นส่ วนและอุปกรณ์เครื องมือกลตามมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับมาตรฐานงานเขียนแบบเครื องมือกล แบบสั งงานการผลิต หลักการ สเก็ตซ์
อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ นของชิ นส่ วนเครื องมือกลแบบสั งงานการผลิตชิ นส่ วนและอุปกรณ์
เครื องมือกลตามมาตรฐาน ตระหนักถึงคุณภาพงาน มีความประณี ต รอบคอบ

30102-2102

เทคนิคการผลิตชินส่ วนด้ วยเครื องมือกล 2

1-6-3

(Machine Tool Technique 2)

วิชาบังคับก่ อน : 30102-2001 เทคนิคการผลิตชิ นส่ วนด้วยเครื องมือกล 1

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการใช้เครื องมือกล เครื องมือเฉพาะอย่าง ในการผลิตชิ นส่ วนเครื องมือกล
2. ผลิตชิ นส่ วนเครื องมือกลทีซับซ้อน และตรวจสอบให้ได้ตามมาตรฐานกําหนด
3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณี ตรอบคอบ ปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพงาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการผลิตชิ นส่ วนด้วยเครื องมือกล การเลือกใช้เครื องมือกลและอุปกรณ์
ช่วยงาน (Attachment)
2. ผลิตเฟื องเฉี ยง เฟื องหนอนเกลียวหนอน เฟื องดอกจอก เพลาส่ งกําลัง เพลาเรี ยวตามมาตรฐาน
3. วัด ตรวจสอบชิ นส่ วนด้วยเครื องมือวัดละเอียด

4. บํารุ งรักษาเครื องมือกล และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับการผลิตชิ นส่ วนด้วยเครื องมื อกล เลื อ กใช้เครื องมื อกลและอุปกรณ์ ช่วยงาน
(Attachment) ทีเหมาะสมตามลักษณะงาน ผลิตเฟื องเฉี ยง เฟื องหนอนเกลียวหนอน เฟื องดอกจอก เพลาส่ งกําลัง
เพลาเรี ยวตามมาตรฐานด้วยเครื องเจียกลม วัด ตรวจสอบชิ นส่ วนด้วยเครื องมือวัดละเอียดบํารุ งรักษาเครื องมือกล
และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

30102-2103

เทคนิคการผลิตชินส่ วนด้ วยเครื องมือกล 3

1-6-3

(Machine Tool Technique 3)

วิชาบังคับก่ อน : 30102-2102 เทคนิคการผลิตชิ นส่ วนด้วยเครื องมือกล 2

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการ วิธีการและเทคนิคการใช้เครื องมือกลเพือผลิตชิ นส่ วนเครื องมือกล
2. ใช้เครื องมือกลในการผลิตชิ นส่ วนเครื องมือกล ประกอบเป็ นชุดตรวจสอบตามมาตรฐานทีกําหนด
3. มีกิจนิสัยในการทํางานเป็ นกลุ่มด้วยความ อุตสาหะรอบคอบและปลอดภัย โดยคํานึงถึงคุณภาพ
ของผลงาน สรุ ปและเขียนรายงานการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการผลิตชิ นส่ วนเครื องมือกล การเลือกใช้เครื องมือกล
2. ผลิตชิ นส่ วนเครื องมือกลทีประกอบเป็ นชุด ระบบส่ งกําลัง ระบบป้อนอัตโนมัติ
3. เลือกอุปกรณ์ช่วยงานชนิดพิเศษตามลักษณะงานทีผลิต
4. วัด ตรวจสอบชิ นส่ วนด้วยเครื องมือวัดละเอียด
5. บํารุ งรักษาเครื องมือกล และปฏิบตั งิ านตามหลักความปลอดภัย

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิบตั ิเกียวกับการผลิตชิ นส่ วนเครื องมือกลเลือกใช้เครื องมือกลตามความเหมาะสม เน้นการผลิต
ชิ นส่ วนเครื องมื อกลที ประกอบเป็ นชุ ด ระบบส่ ง กํา ลัง ระบบป้ อนอัตโนมัติ เลื อ กอุ ปกรณ์ ช่วยงานชนิ ดพิเศษ
ตามลักษณะงานทีผลิต วัด ตรวจสอบชิ นส่ วนด้วยเครื องมือวัดละเอียด บํารุ งรั กษาเครื องมือกลและปฏิ บตั ิง าน
ตามหลักความปลอดภัย
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30102-2104

เทคนิคการผลิตชินส่ วนด้ วยเครื องมือกล 4

1-6-3

(Machine Tool Technique 4)

วิชาบังคับก่ อน : 30102-2103 เทคนิคการผลิตชิ นส่ วนด้วยเครื องมือกล 3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการวิเคราะห์แบบ และวางแผนการผลิตชิ นส่ วนตามแบบ
2. วิเคราะห์และผลิตชิ นส่ วน ตรวจสอบ ประกอบ แก้ไขชิ นส่ วนเครื องมือกลตามมาตรฐาน สรุ ป
และเขียนรายงานการทํางาน
3. มีกิจนิสัยในการทํางานเป็ นกลุ่มด้วยความอุตสาหะ รอบคอบและปลอดภัย โดยคํานึงถึงคุณภาพ
ของผลงาน

สมรรถนะรายวิชา
1.แสดงความรู ้ เกียวกับการอ่านแบบ การวิเคราะห์แบบ การวางแผนการผลิต
2. ผลิตชิ นส่ วนประกอบเป็ นชุดเครื องมือกลตามแผนงานทีกําหนด
3. วัด ตรวจสอบ ประกอบ ทดลอง ปรับแต่ง แก้ไข
4. จัดทําคู่มือการใช้งาน และการบํารุ งรักษา
5. เขียนรายงานนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กียวกับการอ่านแบบ การวิเคราะห์แบบ การวางแผนการผลิตโดยเน้นการทํางานเป็ นกลุ่ม
ในการผลิตชิ นส่ วนประกอบเป็ นชุดเครื องมือกลตามแผนงานทีกําหนด วัด ตรวจสอบ ประกอบทดลอง ปรับแต่ง
แก้ไข จัดทําคู่มือการใช้งาน และการบํารุ งรักษา สรุ ปเขียนรายงานนําเสนอผลงานและปฏิบตั ิงานตามหลักความ
ปลอดภัย

30102-2105

เครื องมือตัดในงานอุตสาหกรรม

2-0-2

(Cutting Tool in Industry)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหน้าทีและองค์ประกอบต่างๆ ของคมตัด สมบัติของวัสดุทีใช้ผลิตเครื องมือตัด
2. ออกแบบเครื องมือตัดได้เหมาะสมกับการใช้งาน
3. มีเจตคติทีดีในการศึกษาเรี ยนรู ้ มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประณี ตรอบคอบ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการทํางานของคมตัด มุมเครื องมือตัด สมบัติของวัสดุทีใช้ในการผลิต
เครื องมือตัด กรรมวิธีขึนรู ปเครื องมือตัด การอบชุบและการเคลือบผิวแข็ง ชนิดประเภท สมบัติ
หน้าทีของเครื องมือตัด
2. เลือกใช้วสั ดุในการผลิตเครื องมือตัด
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

104
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการทํางานของคมตัด มุมเครื องมือตัด สมบัติของวัสดุทีใช้ในการผลิตเครื องมือตัดกรรมวิธีขนึ
รู ปเครื องมือตัด การอบชุบและการเคลือบผิวแข็ง ชนิดประเภท สมบัติ หน้าทีของเครื องมือตัด ออกแบบ และ
เลือกใช้วสั ดุในการผลิตเครื องมือตัด มีกิจนิสัยในการทํางานอย่างมีระเบียบ ตรงต่อเวลา

30102-2106

เทคนิคการผลิตเครื องมือตัด

0-6-2

(Cutting Tool Production Technique)

วิชาบังคับก่ อน : 30102-2105 เครื องมือตัดในงานอุตสาหกรรม

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการคํานวณชุดเฟื องทด ติดตังชุดหัวแบ่งและประกอบชุดเฟื องสําหรับผลิตเครื องมือตัด
2. ผลิตเครื องมือตัดแบบไม่ขึนคม แบบขึนคม แบบคมตัดเลือย (Spiral) แบบเปลียนคมตัด
(Inserted) และแบบพิเศษ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบ ปลอดภัย บํารุ งรักษาเครื องมือ เครื องมือกลและ
อุปกรณ์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการคํานวณชุดเฟื องทด ติดตังหัวแบ่งและประกอบชุดเฟื องสําหรับผลิต
เครื องมือตัด
2. ผลิตเครื องมือตัดแบบคมตัดเดียว แบบหลายคมตัด แบบคมตัดเลือย (Spiral) แบบเปลียนคมตัด
(Inserted) และแบบพิเศษ (Special)

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิการคํานวณชุดเฟื องทด ติดตังหัวแบ่งและประกอบชุดเฟื องสําหรับผลิตเครื องมือตัด ผลิตเครื องมือ
ตัดแบบคมตัดเดียว Convex Cutter Concave Cutter ผลิตเครื องมือตัดแบบหลายคมตัด Slotting Cutter Side and Face
Cutter เครื องมือตัดแบบคมตัดเลือย (Spiral) Twist Drill Plain Milling Helical Cutter ผลิตเครื องมือตัดแบบเปลียน
คมตัด (Inserted) เครื องมือตัดแบบพิเศษอืนๆ บํารุ งรักษา เครื องมือกล อุปกรณ์ และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
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30102-2107

ระบบการผลิตอัตโนมัติ

1-6-3

(Computer Integrated Manufacturing)

วิชาบังคับก่ อน : 30102-2002 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
30102-2004 เทคนิคการผลิตด้วยเครื องมือกลซี เอ็นซี
30100-2007 นิวแมติกส์ และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของระบบการผลิตอัตโนมัติโดยใช้คอมพิวเตอร์ ควบคุม
2. เขียนโปรแกรมควบคุมระบบจัดเก็บ เคลือนย้ายวัสดุ ควบคุมเครื องมือกลซี เอ็นซี แขนกล
(Robotic Arm) ระบบตรวจสอบชิ นงาน และระบบควบคุมอัตโนมัติอืนๆ
3. มีกิจนิสัยการทํางานเป็ นกลุ่มด้วยความอุตสาหะ รอบคอบ และยึดหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการควบคุมการผลิตอัตโนมัติ ด้วยคอมพิวเตอร์ ในงานอุตสาหกรรม
และวางแผนขันตอนการทํางาน
2. เขียนโปรแกรมควบคุมระบบการจัดเก็บและเคลือนย้ายวัสดุ วัด ตรวจสอบชิ นงาน วิเคราะห์และ
แก้ไขโปรแกรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับหลักการควบคุมการผลิตอัตโนมัติ ด้วยคอมพิวเตอร์ ในงานอุตสาหกรรมวางแผน
ขันตอนการทํางาน เขียนโปรแกรมควบคุมระบบการจัดเก็บและเคลือนย้ายวัสดุ เขียนโปรแกรมควบคุมแขนกล
(Robotic Arm) ควบคุ ม เครื องมื อ กลซี เ อ็น ซี ผ ลิ ต ชิ นงาน เขี ย นโปรแกรมควบคุ ม วัด ตรวจสอบชิ นงาน
เขียนโปรแกรมควบคุมระบบวิเคราะห์และแก้ไขโปรแกรม ปฏิ บตั ิงานเป็ นกลุ่มด้วยความอุตสาหะ รอบคอบ และ
ยึดหลักความปลอดภัย

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

106

รายวิชาทวิภาคี
30102-51xx

งานเครื องมือกล …

*-*-*

(Machine Tools work …)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านงานเครื องมือกล
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิ บตั ิการและแก้ไขปั ญหาในการ
ดําเนินงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านงานเครื องมือกลในสถานประกอบการตามภาระงานทีรับผิดชอบ
3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชี พและมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีวินยั
ตรงต่อเวลา ขยัน ซื อสัตย์ อดทน และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านงานเครื องมือกล
เตรี ยมความพร้ อมส่ วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามข้อกําหนด
วางแผน เตรี ยมการดําเนินงานทางด้านงานเครื องมือกลตามหลักการและกระบวนการ
ปฏิบตั งิ านระดับเทคนิคทางด้านงานเครื องมือกลตามหลักการ กระบวนการ และภาระงานทีรับผิดชอบ
บันทึก สรุ ป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านงานเครื องมือกลในสถานประกอบการ การเตรี ยม
ความพร้ อมส่ วนบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผน การดําเนิ นงาน การประเมินผลและแก้ไขปั ญหาในการ
ดําเนินงาน การบันทึก สรุ ป จัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏิบตั ิงานอาชีพ
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลักษณะงาน สมรรถนะทีต้องการและเวลาทีใช้ฝึก
เพือจัดทํารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกําหนดขอบเขตการฝึ กอาชีพ รวมทังแนวทางการวัดและประเมินผล
ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน)
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สาขางานแม่ พมิ พ์โลหะ
30102-2201

เทคนิคเขียนแบบแม่พมิ พ์โลหะ

2-3-3

(Die Drawing Technique)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการอ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ นตามมาตรฐาน
2. สเก็ตซ์แบบ อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ นของชิ นส่ วนแม่พิมพ์โลหะตามมาตรฐาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีความละเอียด รอบคอบ ตระหนักถึง
คุณภาพงาน ประหยัดและรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี ยวกับมาตรฐานในงานเขียนแบบแม่ พิมพ์โลหะ แบบสั งงานการผลิต หลักการ
สเก็ตซ์ แบบ อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ นทีใช้สั งงานการผลิตตามมาตรฐานของ
ชิ นส่ วนแม่พิมพ์โลหะ
2. สเก็ ตซ์ แบบ อ่ านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ นที ใช้สั งงานการผลิตตามมาตรฐานของชิ นส่ วน
แม่พิมพ์โลหะ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับมาตรฐานในงานเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ แบบสั งงานการผลิต หลักการอ่าน
และเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ นทีใช้สั งงานการผลิตตามมาตรฐานของชิ นส่ วนแม่พิมพ์ตดั โลหะ แม่พิมพ์
ต่อเนือง แม่พิมพ์ขึนรู ป สเก็ตซ์แบบ เขียนแบบสั งงานการผลิตชิ นส่ วนแม่พิมพ์โลหะตามมาตรฐาน ตระหนักถึง
คุณภาพงาน มีความละเอียด รอบคอบ

30102-2202

กรรมวิธีการผลิตแม่พมิ พ์โลหะ

3-0-3

(Die Manufacturing)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจชนิด ประเภท แม่พิมพ์โลหะและเครื องปั มโลหะ
2. เข้าใจเลือกใช้วสั ดุผลิตแม่พิมพ์โลหะ วัสดุชิ นงาน การปรับปรุ งสมบัติวสั ดุ การใช้เครื องมือกล
พืนฐาน การใช้เครื องมือกลซีเอ็นซี ผลิตชิ นส่ วนแม่พิมพ์โลหะ การปรับและประกอบ ติดตัง ทดลอง
แม่พิมพ์โลหะโดยเครื องปั มโลหะ (Press Machine)
3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดี มีความรับผิดชอบ มีความละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

108
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี ยวกับการเลื อกใช้วสั ดุ สํา หรั บผลิ ตแม่ พิมพ์โลหะ วัส ดุ ชิ นงานและเครื องมื อตัด
สําหรั บผลิตแม่พิมพ์โลหะ การเลือกใช้ชิ นส่ วนมาตรฐาน การวางแผนการผลิต การตรวจสอบ
ข้อบกพร่ องและการแก้ไข
2. แสดงความรู ้ เกียวกับการใช้เครื องมือกลผลิตชิ นส่ วนแม่พิมพ์โลหะ การปรับและประกอบ ติดตัง
ทดลองแม่พิมพ์กบั เครื องปั มโลหะ (Press Machine)

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกียวกับชนิ ดของแม่พิมพ์โลหะและเครื องปั มโลหะ การเลือกใช้วสั ดุสําหรับผลิตแม่พิมพ์โลหะ
วัส ดุ ชิ นงานและเครื องมื อตัดสํา หรั บผลิ ตแม่ พิมพ์โลหะ การเลื อกใช้ชิ นส่ วนมาตรฐาน การวางแผนการผลิต
การตรวจสอบข้อบกพร่ องและการแก้ไข การบํารุ งรักษาแม่พิมพ์ การใช้เครื องมือกลผลิตชิ นส่ วนแม่พิมพ์โลหะ
การปรับและประกอบ ติดตัง ทดลองแม่พิมพ์กบั เครื องปั มโลหะ (Press Machine)

30102-2203

เทคนิคการผลิตแม่พมิ พ์ตดั และเจาะโลหะ

1-6-3

(Blanking and Piercing Die Production Technique)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการออกแบบ ผลิตแม่พิมพ์ตดั ชิ นส่ วนมาตรฐานแม่พิมพ์โลหะ งานผลิตแม่พิมพ์ตดั และ
เจาะ (Blanking and Piercing Die) การปรับแต่ง หลักการวัดและตรวจสอบชิ นส่ วนตามแบบ
2. ออกแบบและผลิตชิ นส่ วนแม่พิมพ์โลหะ ปรับประกอบชุดแม่พิมพ์ ชุดพันซ์และดาย ติดตัง ทดลอง
วิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาชิ นงาน
3. มีเจตคติและกิ จนิสัยทีดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีความละเอียด รอบคอบ ตระหนักถึง
คุณภาพงาน และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับการออกแบบ ผลิตชิ นส่ วนแม่พิมพ์โลหะ ปรับประกอบชุดแม่พิมพ์ ชุดพันช์
และดาย ตามแบบ
ใช้เครื องมือวัดและตรวจสอบชิ นส่ วนแม่พิมพ์โลหะ
อบชุบชิ นส่ วนแม่พิมพ์ ปรับแต่งพันช์ และดาย ประกอบแม่พิมพ์
ติดตัง ทดลองบนเครื องปั มโลหะ (Press Machine)
ตรวจสอบวิเคราะห์ชิ นงาน และปรับแก้ไขแม่พิมพ์โลหะ

2.
3.
4.
5.
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบตั ิการออกแบบ ผลิตชิ นส่ วนแม่พิมพ์โลหะ ปรับประกอบชุดแม่พิมพ์ ชุดพันช์และดาย
ตามแบบ ใช้เครื องมือทีเหมาะสมกับลักษณะงาน วัด ตรวจสอบชิ นส่ วนแม่พิมพ์โลหะ ปรั บแต่งพันช์และดาย
อบชุ บชิ นส่ วน ประกอบแม่พิมพ์ ติดตัง ทดลองบนเครื องปั มโลหะ (Press Machine) ตรวจสอบวิเคราะห์แก้ไข
ปั ญหาชิ นงาน ปรับแก้ไขแม่พิมพ์โลหะ และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
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30102-2204

เทคนิคการผลิตแม่พมิ พ์พบั และขึนรูปโลหะ

1-6-3

(Bending and Forming Die Production Technique)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการออกแบบ ผลิตแม่พิมพ์พบั และขึนรู ปโลหะ ชิ นส่ วนมาตรฐานแม่พิมพ์โลหะ งานผลิต
แม่พิมพ์พบั และขึนรู ปโลหะ การปรับแต่ง หลักการวัดและตรวจสอบชิ นส่ วนตามแบบ
2. ออกแบบ ผลิตชิ นส่ วนแม่พิมพ์โลหะ ปรั บประกอบชุดแม่พิมพ์ ชุ ดพันซ์ และดาย ติดตัง ทดลอง
วิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาชิ นงาน
3. มีเจตคติและกิ จนิสัยทีดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีความละเอียด รอบคอบ ตระหนักถึง
คุณภาพงาน และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการออกแบบ ผลิตชิ นส่ วนแม่พิมพ์โลหะ ปรั บประกอบชุดแม่พิมพ์ ชุ ดพันช์
และดาย
2. ใช้เครื องมือวัดและตรวจสอบชิ นส่ วนแม่พิมพ์โลหะ
3. อบชุบชิ นส่ วนแม่พิมพ์ ปรับแต่งพันช์ และดาย ประกอบแม่พิมพ์
4. ติดตัง ทดลองบนเครื องปั มโลหะ (Press Machine)
5. ตรวจสอบวิเคราะห์ชิ นงาน และปรับแก้ไขแม่พิมพ์โลหะ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิการออกแบบ ผลิตชิ นส่ วนแม่พิมพ์พบั และขึนรู ปโลหะ ปรั บประกอบชุ ดแม่พิมพ์
ชุ ดพันช์และดายตามแบบ ใช้เครื องมือวัดและตรวจสอบชิ นส่ วนแม่พิมพ์โลหะ ปรั บแต่งพันช์และดาย อบชุ บ
ชิ นส่ วน ประกอบแม่พิมพ์ ติดตัง ทดลองบนเครื องปั มโลหะ (Press Machine) ตรวจสอบวิเคราะห์แก้ไขปั ญหา
ชิ นงาน ปรับแก้ไขแม่พิมพ์โลหะ และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

30102-2205

เทคนิคการผลิตแม่พมิ พ์แบบต่อเนือง

1-6-3

(Progressive Die Production Technique)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการออกแบบ ผลิตแม่พิมพ์แบบต่อเนื อง (Progressive Die) การทดลองและการแก้ไข
แม่พิมพ์
2. ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์แบบต่อเนือง ผลิตชิ นส่ วน วัด ตรวจสอบ อบชุบชิ นส่ วน ประกอบ
ติดตัง ทดลองและแก้ไขแม่พิมพ์
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยทีดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีความละเอียด รอบคอบ ตระหนักถึง
คุณภาพงาน และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

110
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับการออกแบบและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ นแม่พิมพ์แบบต่อเนือง
(Progressive Die)
2. ผลิตชิ นส่ วน วัด ตรวจสอบ อบชุบชิ นส่ วน ประกอบแม่พิมพ์
3. ติดตังและทดลองกับเครื องปั มโลหะ (Press Machine)
4. ตรวจสอบ วิเคราะห์ชิ นงานและปรับแก้ไขแม่พิมพ์

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการออกแบบและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ นแม่พิมพ์แบบต่อเนื อง
(Progressive Die) ผลิตชิ นส่ วน วัด ตรวจสอบ อบชุ บชิ นส่ วน ประกอบแม่พิมพ์ ติดตังและทดลองกับเครื องปั ม
โลหะ (Press Machine) ตรวจสอบ วิเคราะห์ชิ นงานและปรับแก้ไขแม่พิมพ์ และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

30102-2206

เทคนิคการผลิตแม่พมิ พ์ผสมและดึงขึนรู ปโลหะ

1-6-3

(Compound and Drawing Die Production Technique)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจการออกแบบ ผลิตแม่พิมพ์ผสมและดึงขึนรู ปโลหะ (Compound and Drawing Die) การทดลอง
และการแก้ไขแม่พิมพ์
2. ออกแบบ เขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ นส่ วนแม่พิมพ์ผสมและดึงขึนรู ปโลหะ ผลิตชิ นส่ วน
วัด ตรวจสอบ อบชุบชิ นส่ วน ประกอบ ติดตัง ทดลองและแก้ไขแม่พิมพ์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีความละเอียด รอบคอบ ตระหนักถึง
คุณภาพงาน และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับการอ่านแบบ เขียนแบบ การผลิตแม่พิมพ์ผสมและดึงขึนรู ปโลหะ (Compound
and Drawing Die)
ผลิตชิ นส่วน วัด ตรวจสอบ อบชุบชิ นส่ วนแม่พิมพ์
ประกอบ ติดตัง ทดลองกับเครื องปั มโลหะ
ตรวจสอบวิเคราะห์ชิ นงานและปรับแก้ไขแม่พิมพ์
ทําเอกสารควบคุมการผลิตแม่พิมพ์

2.
3.
4.
5.
คําอธิบายรายวิชา

ศึ กษาและปฏิบตั ิเกียวกับการออกแบบ เขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ นส่ วน ผลิตแม่พิมพ์ผสม
และดึงขึนรู ปโลหะ (Compound and Drawing Die) วัด ตรวจสอบ อบชุ บชิ นส่ วน ประกอบ ติดตัง ทดลองกับ
เครื องปั มโลหะ ตรวจสอบวิเคราะห์ชิ นงานและปรับแก้ไขแม่พิมพ์ และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
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30102-2207

ออกแบบแม่พมิ พ์โลหะ

3-0-3

(Die Design)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจขันตอนการออกแบบแม่พิมพ์โลหะ การทํางานของเครื องปั มโลหะ (Press Machine)
หน้าทีของชิ นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
2. ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ โดยใช้ชิ นส่วนมาตรฐาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีมคี วามรับผิดชอบ มีความละเอียด รอบคอบ ตระหนักถึงคุณภาพงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับชนิดแม่พิมพ์โลหะ ชือและหน้าทีของชิ นส่ วนแม่พิมพ์ การเลือกใช้วสั ดุผลิต
แม่พิมพ์ วัสดุชิ นงานและชิ นส่ วนมาตรฐาน คํานวณแรงตัด คํานวณค่าความเผือ การวางตําแหน่ง
ชิ นงาน (Strip Lay Out)
2. ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์เดียว (Single Die) แม่พิมพ์ขึนรู ป (Form Die) แม่พิมพ์แบบต่อเนือง
(Progressive Die)

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี ยวกับชนิ ดแม่พิมพ์โลหะ ชื อและหน้าทีของชิ นส่ วนแม่พิมพ์ การเลือกใช้วสั ดุผลิตแม่พิมพ์
วัสดุชิ นงานและชิ นส่ วนมาตรฐาน คํานวณแรงตัด คํานวณค่าความเผือ การวางตําแหน่งชิ นงาน (Strip Lay Out)
ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์เดียว (Single Die) แม่พิมพ์ขึนรู ป (Form Die) แม่พิมพ์แบบต่อเนือง (Progressive
Die) โครงสร้ างและหลักการทํางานของชนิ ดเครื องปั มโลหะ (Press Machine) วิธีป้อนวัสดุชิ นงาน การบังคับ
ตําแหน่งงานชิ น การปลดชิ นงาน การจับยึดชุดแม่พิมพ์เข้ากับเครื องปั มโลหะ (Press Machine) มีความรับผิดชอบ
มีความละเอียด รอบคอบ ตระหนักถึงคุณภาพงาน
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30102-2208

เทคนิคการซ่ อมและบํารุ งรักษาแม่พมิ พ์โลหะ

1-6-3

(Die Maintenance Technique)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการซ่ อม ปรับ เปลียนชิ นส่ วน บํารุ งรักษาและหาสาเหตุขอ้ บกพร่ องของแม่พิมพ์โลหะ
2. ปฏิ บตั ิการซ่ อม ปรั บ เปลียนชิ นส่ วน บํารุ งรั กษา หาสาเหตุขอ้ บกพร่ องของแม่พิมพ์โลหะ และ
แก้ไขข้อบกพร่ อง
3. มีเจตคติและกิ จนิสัยทีดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีความละเอียด รอบคอบ ตระหนักถึง
คุณภาพงาน และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้ เกียวกับแบบภาพประกอบของแม่พิมพ์โลหะ ถอด ประกอบแม่พิมพ์ เข้าใจลักษณะ
2.
3.
4.
5.

และหาสาเหตุขอ้ บกพร่ องของแม่พิมพ์
เตรี ยม และผลิตชิ นส่ วนทดแทนด้วยเครื องมือกล
ปรับแต่ง ตรวจสอบและทดสอบการทํางาน
ทําทะเบียนประวัติการบํารุ งรักษา ระบบการจัดเก็บแม่พิมพ์
ทําแผนบํารุ งรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) วิธีการบํารุ งรักษาแม่พิมพ์ การบํารุ งรักษา
ระบบนิวแมติกส์ และไฮดรอลิกส์

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิบตั ิเกียวกับแบบภาพประกอบของแม่พิมพ์โลหะ ถอด ประกอบแม่พิมพ์ เข้าใจลักษณะ
และสาเหตุข้อบกพร่ องของแม่ พิมพ์ เตรี ย มและผลิตชิ นส่ วนทดแทนด้วยเครื องมื อกล เชื อมพอกผิวแม่พิมพ์
ปรั บแต่ง ตรวจสอบและทดสอบการทํางาน จัดทําทะเบียนประวัติการบํารุ งรักษา ระบบการจัดเก็บแม่พิมพ์ ทํา
แผนบํารุ งรักษาเชิงป้ องกัน (Preventive Maintenance) วิธีการบํารุ งรักษาแม่พิมพ์ การบํารุ งรักษาระบบนิวเมติกส์
และไฮดรอลิกส์ ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
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รายวิชาทวิภาคี
30102-52xx

งานเทคนิคการผลิตแม่พมิ พ์โลหะ …

*-*-*

(Die Production Technique work …)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านงานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิ บตั ิการและแก้ไขปั ญหาในการ
ดําเนินงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านงานเทคนิ คการผลิตแม่พิมพ์โลหะในสถานประกอบการตามภาระงาน
ทีรับผิดชอบ
3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชี พและมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีวินยั
ตรงต่อเวลา ขยัน ซื อสัตย์ อดทน และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านงานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ
เตรี ยมความพร้ อมส่ วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามข้อกําหนด
วางแผน เตรี ยมการดําเนินงานทางด้านงานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะตามหลักการและกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานระดับเทคนิคทางด้านงานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะตามหลักการ กระบวนการ และ
ภาระงานทีรับผิดชอบ
5. บันทึก สรุ ป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับงานอาชี พระดับเทคนิ ค ทางด้านงานเทคนิ คการผลิตแม่พิมพ์โลหะในสถานประกอบการ การเตรี ยมความพร้ อมส่ วนบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลและ
แก้ไขปั ญหาในการดําเนินงาน การบันทึก สรุ ป จัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏิบตั ิงานอาชีพ
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลักษณะงาน สมรรถนะทีต้องการและเวลาทีใช้ฝึก
เพือจัดทํารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกําหนดขอบเขตการฝึ กอาชีพ รวมทังแนวทางการวัดและประเมินผล
ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน)
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สาขางานแม่ พมิ พ์พลาสติก
30102-2301

เทคนิคเขียนแบบแม่พมิ พ์พลาสติก

2-3-3

(Mold Drawing Technique)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการอ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ นตามมาตรฐาน
2. สเก็ตซ์ อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ แบบภาพแยกชิ นของชิ นส่ วนแม่พิมพ์พลาสติกตาม
มาตรฐาน
3. มีเจตคติและกิ จนิสัยทีดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีความประณี ต รอบคอบ ตระหนักถึง
คุณภาพงาน ประหยัดและรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้ เกียวกับมาตรฐานในงานเขียนแบบแม่ พิมพ์พลาสติก แบบสั งงานการผลิต หลักการ
สเก็ตซ์ อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ นทีใช้สั งงานการผลิตตามมาตรฐาน
2. สเก็ตซ์ อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ นทีใช้สั งงานการผลิตตามมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กียวกับมาตรฐานในงานเขียนแบบแม่พมิ พ์พลาสติก แบบสั งงานการผลิต หลักการ
สเก็ตซ์ อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ นทีใช้สั งงานการผลิตตามมาตรฐานของชิ นส่ วนแม่พิมพ์เป่ า
แม่พิมพ์อดั แม่พิมพ์ฉีด แบบสั งงานการผลิตชิ นส่ วนแม่พิมพ์พลาสติกตามมาตรฐาน ตระหนักถึงคุณภาพงาน
มีความประณี ต รอบคอบ

30102-2302

ออกแบบแม่พมิ พ์พลาสติก 1

3-0-3

(Mold Design 1)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกแบบสองแผ่น แบบสามแผ่น และแบบแยกด้านข้าง
2. ออกแบบชุดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบสองแผ่น แบบสามแผ่น และแบบแยกด้านข้าง
3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบ ตระหนักถึงความประหยัด มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและส่ วนรวม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับหลักการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โครงสร้างและการทํางานของ แม่พิมพ์
ฉี ดพลาสติกแบบสองแผ่น แบบสามแผ่น และแบบแยกด้านข้าง ชิ นส่ วนมาตรฐาน
2. เลือกเครื องฉีดพลาสติก ค่าหดตัวของพลาสติกแต่ละชนิด จํานวนชิ นงาน การจัดวางตําแหน่งชิ นงาน
เลือกวัสดุทีใช้ผลิตชิ นส่ วนแม่พิมพ์
3. ออกแบบแม่พิมพ์ตวั เมีย (Cavity) แม่พิมพ์ตวั ผู ้ (Core) ทางวิง ทางเข้า ระบบปลดชิ นงาน ระบบหล่อ
เย็นและทางระบายอากาศ (Air Vent) แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี ยวกับหลัก การออกแบบแม่ พิมพ์ฉี ดพลาสติ ก โครงสร้ า งและการทํา งานของแม่ พิมพ์ฉี ด
พลาสติกแบบสองแผ่น แบบสามแผ่น และแบบแยกด้านข้าง ชิ นส่ วนมาตรฐาน การเลือกเครื องฉี ดพลาสติก
การเผือค่าหดตัวของพลาสติกแต่ละชนิ ด จํานวนชิ นงาน การจัดวางตําแหน่ งชิ นงาน การเลือกวัสดุทีใช้ผ ลิต
ชิ นส่ วนแม่พิมพ์ การออกแบบแม่พิมพ์ตวั เมีย (Cavity) แม่พิมพ์ตวั ผู ้ (Core) ทางวิ ง ทางเข้าระบบปลดชิ นงาน
ระบบหล่อเย็น และทางระบายอากาศ (Air Vent) ของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

30102-2303

ออกแบบแม่พมิ พ์พลาสติก 2

3-0-3

(Mold Design 2)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการออกแบบแม่พิมพ์เป่ า แม่พิมพ์อดั พลาสติก และแม่พิมพ์ขึนรู ปพลาสติกด้วยสุ ญญากาศ
2. ออกแบบชุดแม่พิมพ์เป่ า แม่พิมพ์อดั พลาสติก และแม่พิมพ์ขึนรู ปพลาสติกด้วยสุ ญญากาศ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบ ตระหนักถึงความประหยัด มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและส่ วนรวม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับแม่พิมพ์พลาสติก ออกแบบ เขียนแบบแม่พิมพ์เป่ า (Blow Mold) แม่พิมพ์อดั
พลาสติก (Compression Mold) และแม่พิมพ์ขึนรู ปพลาสติกด้วยสุ ญญากาศ (Vacuum Mold)
2. เลือกใช้วสั ดุพลาสติก วัสดุแม่พิมพ์ ชิ นส่ วนมาตรฐานสําหรับงานแม่พิมพ์เป่ า แม่พิมพ์อดั พลาสติก
แม่พิมพ์ขึนรู ปพลาสติกด้วยสุ ญญากาศ
3. ออกแบบชิ นส่ วนแม่พิมพ์ตวั เมีย แม่พิมพ์ตวั ผู้ ของแม่พิมพ์ขึนรู ปพลาสติกด้วยสุ ญญากาศ ชุดให้
ความร้ อน (Heater) ชุดปลดชิ นงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกียวกับแม่พิมพ์พลาสติก ออกแบบ เขียนแบบแม่พิมพ์เป่ า (Blow Mold) แม่พิมพ์อดั พลาสติก
(Compression Mold) และแม่พิมพ์ขึนรู ปพลาสติกด้วยสุ ญญากาศ (Vacuum Mold) กําหนดเส้ นแบ่งส่ วน (Parting
line) ออกแบบชิ นส่ วนแม่พิมพ์ตวั เมีย (Cavity) แม่พิมพ์ตวั ผู ้ (Core) ของแม่พิมพ์อดั และกําหนดเส้ นแบ่งส่ วน
(Parting line) ออกแบบชิ นส่ วนแม่พิมพ์ตวั เมีย แม่พิมพ์ตวั ผู ้ ของแม่พิมพ์ขึนรู ปพลาสติกด้วยสุ ญญากาศ ชุ ดให้
ความร้ อ น (Heater) ชุ ดปลดชิ นงานระบบหล่ อ เย็น และทางระบายอากาศ (Air Vent) ของแม่ พิมพ์ คํา นวณ
องค์ประกอบสํ า หรั บการออกแบบ ประกอบด้วย คํา นวณแรงปิ ดแม่ พิมพ์ ขนาดแม่ พิมพ์ คํา นวณค่ า หดตัว
คุณลักษณะเครื องอัดพลาสติกและชุดอุปกรณ์เทอร์ โมฟอร์ มมิ ง (Thermoforming)

30102-2304

เทคนิคการผลิตชินส่ วนแม่พมิ พ์ฉีดพลาสติก

1-6-3

(Mold Production Technique)

วิชาบังคับก่ อน : 30102-2001 เทคนิคการผลิตชิ นส่ วนเครื องมือกล 1

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการผลิตชิ นส่ วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
2. ผลิตชิ นส่ วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก วัด ตรวจสอบ ประกอบชิ นส่ วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบ ตระหนักถึงคุณภาพของงาน มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ส่ วนรวม และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับการผลิตชิ นส่ วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (Mold Base)
2. ผลิตชิ นส่ วนแม่พิมพ์พลาสติกตามแบบ
3. วัด ตรวจสอบ ประกอบชิ นส่ วนแม่พิมพ์พลาสติก (Mold Base)
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการผลิตชิ นส่ วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก(Mold Base) ใช้เครื องมือกลผลิตชิ นส่ วน
แม่พิมพ์พลาสติกตามแบบ วัด ตรวจสอบ ประกอบชิ นส่ วนแม่พิมพ์พลาสติก (Mold Base) ปฏิ บตั ิงานตามหลัก
ความปลอดภัย

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563
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30102-2305

เทคนิคการผลิตแม่พมิ พ์ฉีดพลาสติกแบบสองแผ่น

1-6-3

(Two Plates Mold Production Technique)

วิชาบังคับก่อน : 30102-2304 เทคนิคการผลิตชิ นส่วนแม่พมิ พ์ฉีดพลาสติก
จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1.
2.
3.
4.

เข้าใจหลักการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบสองแผ่น (Two Plate Mold)
ผลิตแม่พิมพ์พลาสติกแบบสองแผ่นมากกว่า 1 ชิ นงาน
ขัดผิว ปรับ ประกอบและทดลองฉี ด
มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบ ตระหนักถึงคุณภาพของงาน มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ส่ วนรวม และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบสองแผ่น (Two Plate Mold) มากกว่า 1 ชิ นงาน
2. ผลิตชิ นส่ วนแม่พิมพ์ตวั เมีย ชิ นส่ วนแม่พิมพ์ตวั ผู้ ระบบหล่อเย็น ทางวิง ทางเข้า ระบบปลดชิ นงาน
3. ขัดผิว ปรับและประกอบแม่พิมพ์
4. ติดตังแม่พิมพ์กบั เครื องฉีด ทดลองฉีด
5. ตรวจสอบขนาดและวิเคราะห์ชิ นงานฉีด
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เกี ยวกับการผลิตแม่ พิมพ์ฉี ดพลาสติก แบบสองแผ่ น (Two Plate Mold) มากกว่า 1
ชิ นงาน ผลิตชิ นส่ วนแม่พิมพ์ตวั เมีย ชิ นส่ วนแม่พิมพ์ตวั ผู ้ ระบบหล่อเย็น ทางวิง ทางเข้า ระบบปลดชิ นงาน ขัด
ผิว ปรั บและประกอบแม่พิมพ์ ติดตังแม่พิมพ์กบั เครื องฉี ด ทดลองฉี ด ตรวจสอบขนาดและวิเคราะห์ชิ นงานฉี ด
ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

30102-2306

เทคนิคการผลิตแม่พมิ พ์ฉีดพลาสติกแบบแยกด้ านข้ าง

1-6-3

(Split Mold Production Technique)

วิชาบังคับก่ อน : 30102-2304 เทคนิคการผลิตชิ นส่ วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการผลิตแม่พิมพ์ฉีดแบบแยกด้านข้าง (Split Mold)
2. ผลิตชิ นส่ วนแม่พิมพ์ฉีดแบบแยกด้านข้าง (Split Mold) ขัดผิว ปรับ ประกอบและทดลองฉี ด
3. มีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบ ตระหนักถึงคุณภาพของงาน มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ส่ วนรวม และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบแยกข้าง (Split Mold)
2. ผลิตชิ นส่ วนแม่พิมพ์ตวั ผู้ ผลิตชิ นส่ วนสไลด์ ผลิตชิ นส่ วนควบคุมการเลือน-หยุดของสไลด์ ระบบ
หล่อเย็น ทางวิง ทางเข้า ระบบปลดชิ นงาน
3. ขัดผิว ปรับและประกอบแม่พิมพ์
4. ติดตังแม่พิมพ์กบั เครื องฉีด ทดลองฉีด
5. ตรวจสอบขนาดและวิเคราะห์ชิ นงานฉีด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบแยกข้าง (Split Mold) การกัดร่ องสําหรับใส่
ชิ นส่ วนสไลด์ (Slide) ผลิตชิ นส่ วนแม่พิมพ์ตวั ผู ้ ผลิตชิ นส่ วนสไลด์ ผลิตชิ นส่ วนควบคุมการเลือน-หยุดของสไลด์
ระบบหล่อเย็น ทางวิง ทางเข้า ระบบปลดชิ นงาน ทางระบายอากาศ (Air Vent) ขัดผิว ปรับและประกอบแม่พมิ พ์
ติดตังแม่พิมพ์กบั เครื องฉี ด ทดลองฉี ด ตรวจสอบขนาดและวิเคราะห์ชิ นงานฉี ดปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

30102-2307

เทคนิคการผลิตแม่พมิ พ์ฉีดพลาสติกแบบสามแผ่น

1-6-3

(Three Plate Mold Production Technique)

วิชาบังคับก่ อน : 30102-2304 เทคนิคการผลิตชิ นส่ วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการสร้ างแม่พิมพ์ฉีดแบบสามแผ่น (Three Plate Mold)
2. ผลิตชิ นส่ วนแม่พิมพ์ฉีดแบบสามแผ่น ขัดผิว ปรับ ประกอบและทดลองฉี ด
3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบ ตระหนักถึงคุณภาพของงาน มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ส่ วนรวม และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบสามแผ่น
2. ผลิตชิ นส่ วนแม่พิมพ์ตวั เมีย ชิ นส่ วนแม่พิมพ์ตวั ผู้ ทางวิง ทางเข้า ระบบปลดทางวิง ระบบปลด
ชิ นงาน ระบบหล่อเย็น ระบบควบคุมการเปิ ด
3. ขัดผิว ปรับและประกอบแม่พิมพ์
4. ติดตังแม่พิมพ์กบั เครื องฉีด ทดลองฉีด
5. ตรวจสอบขนาดและวิเคราะห์ชิ นงานฉีด
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เกี ยวกับการผลิตแม่ พิมพ์ฉี ดพลาสติ กแบบสามแผ่น ผลิ ตชิ นส่ วนแม่ พิมพ์ตวั เมีย
ชิ นส่ วนแม่พิมพ์ตวั ผู ้ ทางวิ ง ทางเข้า ระบบปลดทางวิ ง ทางระบายอากาศ (Air Vent) ระบบปลดชิ นงานระบบ
หล่ อ เย็น ระบบควบคุ มการเปิ ด ขัดผิ ว ปรั บและประกอบแม่ พิมพ์ ติ ดตังแม่ พิมพ์ก ับเครื องฉี ด ทดลองฉี ด
ตรวจสอบขนาดและวิเคราะห์ชิ นงานฉี ด และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

30102-2308

เทคนิคการผลิตแม่พมิ พ์เป่ าพลาสติก

1-6-3

(Blow Mold Production Technique)

วิชาบังคับก่ อน : 30102-2304 เทคนิคการผลิตชิ นส่ วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการสร้ างแม่พิมพ์เป่ าพลาสติก (Blow Mold)
2. ผลิตชิ นส่ วนแม่พิมพ์เป่ าพลาสติก ขัดผิว ปรับ ประกอบและทดลองเป่ า
3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบ ตระหนักถึงคุณภาพของงาน มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ส่ วนรวม และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับแม่พิมพ์เป่ าพลาสติก อ่านแบบ กําหนดวัสดุแม่พิมพ์ วัสดุชิ นงาน คํานวณค่าหดตัว
2. ผลิตชิ นส่ วนแม่พิมพ์เป่ าพลาสติก กําหนดเส้นแบ่งส่ วน สร้างส่ วนคอ ส่ วนลําตัว ส่วนล่าง ส่ วนรับ
หัวเป่ า หล่อเย็น ทางระบายอากาศ
3. ขัดผิว ปรับและประกอบแม่พิมพ์
4. ติดตังแม่พิมพ์กบั เครื องเป่ า ทดลองเป่ า
5. ตรวจสอบขนาดและวิเคราะห์ชิ นงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิบตั ิเกี ยวกับแม่พิมพ์เป่ าพลาสติก อ่านแบบ กําหนดวัสดุแม่พิมพ์ วัสดุชิ นงาน คํานวณ
ค่าหดตัว ผลิตชิ นส่ วนแม่พิมพ์เป่ าพลาสติก กําหนดเส้นแบ่งส่ วน สร้ างส่ วนคอ ส่ วนลําตัว ส่ วนล่าง ส่วนรับหัว
เป่ า หล่อเย็น ทางระบายอากาศ (Air Vent) ปรั บ ประกอบ ขัดผิว ติดตัง ทดลองเป่ าพลาสติก ใช้เครื องมือวัด
ตรวจสอบและบํารุ งรักษาเครื องมือกล และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563
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30102-2309

เทคนิคการผลิตแม่พมิ พ์อดั พลาสติก

1-6-3

(Compression Mold Production Technique)

วิชาบังคับก่อน : 30102-2304 เทคนิคการผลิตชิ นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการสร้ างแม่พิมพ์อดั พลาสติก (Compression Mold)
2. ผลิตชิ นส่ วนแม่พิมพ์อดั พลาสติก ขัดผิว ปรับ ประกอบและทดลองอัด
3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบ ตระหนักถึงคุณภาพของงาน มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ส่ วนรวม และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับแม่พิมพ์อดั พลาสติก อ่านแบบ กําหนดวัสดุแม่พิมพ์ คํานวณค่าหดตัว อุณหภูมิ
การขึนรู ปพลาสติก
2. ผลิตชิ นส่ วนแม่พิมพ์อดั พลาสติก กําหนดเส้นแบ่งส่ วน ชิ นส่ วนแม่พิมพ์ตวั เมีย แม่พิมพ์ตวั ผู้ ชุดปลด
ชิ นงาน
3. ปรับ ประกอบ ขัดผิว ติดตัง ทดลองแม่พิมพ์อดั พลาสติก
4. ตรวจสอบและบํารุ งรักษาเครื องมือกล

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เกี ยวกับแม่ พิมพ์อดั พลาสติ ก อ่ า นแบบ กํา หนดวัส ดุ แ ม่ พิมพ์ คํา นวณค่ า หดตัว
อุณหภูมิการขึนรู ปพลาสติก ผลิตชิ นส่ วนแม่พิมพ์อดั พลาสติก กําหนดเส้นแบ่งส่ วน ผลิตชิ นส่ วนแม่พิมพ์ตวั เมีย
แม่พิมพ์ตวั ผู ้ ชุดปลดชิ นงาน ทางระบายอากาศ (Air Vent) ปรับ ประกอบ ขัดผิว ติดตัง ทดลองใช้เครื องมือวัด
ตรวจสอบ บํารุ งรักษาเครื องมือกล และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

30102-2310

เทคนิคการขัดผิวแม่พมิ พ์พลาสติก

1-6-3

(Mold Finishing Technique)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1.
2.
3.
4.

เข้าใจหลักการขัดผิวแม่พิมพ์พลาสติก
เข้าใจเกียวกับเครื องมือและอุปกรณ์ทีใช้ขดั ผิวแม่พิมพ์พลาสติก
ขัดผิวแม่พิมพ์พลาสติก
มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบ ตระหนักถึงคุณภาพของงาน มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ส่ วนรวม และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับการขัดผิวแม่พิมพ์ ความเรี ยบของผิวงาน เครื องมือขัดผิว อุปกรณ์ปรับแต่งผิวงาน
ตะไบขัดแม่พิมพ์ หิ นขัดแม่พิมพ์ สารหล่อลืนในการขัดผิว กระดาษทราย สักหลาด ครี มเพชร
(Diamond Compound)
2. ผลิตด้ามจับยึดวัสดุขดั ชนิดต่าง ๆ แต่งผิวด้วยตะไบ ขัดด้วยหินขัด ขัดด้วยกระดาษทราย
3. ขัดชิ นส่ วนแม่พิมพ์ตวั เมีย ชิ นส่ วนแม่พิมพ์ตวผู
ั ้ การขัดเงาด้วยครี มเพชร และตรวจสอบผิวแม่พิมพ์

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิบตั ิเกียวกับการขัดผิวแม่พิมพ์ ความเรี ยบของผิวงาน เครื องมือขัดผิว อุปกรณ์ปรับแต่ง
ผิวงาน ตะไบขัดแม่พิมพ์ หินขัดแม่พิมพ์ สารหล่อลืนในการขัดผิว กระดาษทราย สักหลาด ครี มเพชร (Diamond
Compound) การขัดผิวงานทีผ่านการขึนรู ปด้วยเครื องมือกล EDM ปฏิ บตั ิการผลิตด้ามจับยึดวัสดุขดั ชนิ ดต่าง ๆ
แต่งผิวด้วยตะไบ ขัดด้วยหินขัด ขัดด้วยกระดาษทราย ขัดชิ นส่ วนแม่พิมพ์ตวั เมีย ชิ นส่ วนแม่พิมพ์ตวั ผู้ การขัดเงา
ด้วยครี มเพชร ตรวจสอบผิวแม่พิมพ์ และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

30102-2311

เทคนิคการซ่ อมและบํารุงรักษาแม่พมิ พ์พลาสติก

1-6-3

(Maintenance and Repair Mold Technique)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการซ่อม การปรับ เปลียนชิ นส่ วน การบํารุ งรักษาและการหาสาเหตุขอ้ บกพร่ องของ
แม่พิมพ์พลาสติก
2. ปฏิบตั ิการซ่ อม การปรับ เปลียนชิ นส่ วน การบํารุ งรักษาและหาสาเหตุขอ้ บกพร่ องของแม่พิมพ์
พลาสติก แก้ไขข้อบกพร่ อง
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีความประณี ต รอบคอบ ตระหนักถึง
คุณภาพงาน และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับโครงสร้างของแม่พิมพ์พลาสติก ถอดและประกอบแม่พิมพ์ ลักษณะและ
สาเหตุขอ้ บกพร่ องของแม่พิมพ์
2. เตรี ยม และผลิตชิ นส่ วนทดแทน
3. ปรับแต่ง ตรวจสอบและทดสอบการทํางาน
4. ทําทะเบียนประวัติการบํารุ งรักษา ระบบการจัดเก็บแม่พิมพ์ ทําแผนบํารุ งรักษา

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับโครงสร้ างของแม่พิมพ์พลาสติก ถอดและประกอบแม่พิมพ์ ลักษณะและ
สาเหตุ ข้อ บกพร่ องของแม่ พิมพ์ จัดเตรี ย ม และผลิ ตชิ นส่ วนทดแทนด้วยเครื องมื อกล เชื อมพอกผิวแม่พิมพ์
ปรั บแต่ง ตรวจสอบและทดสอบการทํางาน จัดทําทะเบียนประวัติการบํารุ งรักษา ระบบการจัดเก็บแม่พิมพ์ ทํา

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

122
แผนบํา รุ ง รั ก ษาเชิ ง ป้ อ งกัน (Preventive Maintenance) บํา รุ งรั ก ษาเชิ ง แก้ไ ข (Breakdown Maintenance) การ
บํารุ งรักษาระบบนิวเมติกส์ และไฮดรอลิกส์ และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

30102-2312

เทคนิคการปรับตังเครื องฉีดพลาสติก

1-3-2

(Set up Injection Machine)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับเครื องฉี ดพลาสติก และกระบวนการฉี ดพลาสติก
2. คํานวณค่าพารามิเตอร์ ทีเกียวข้อง ฉี ด ปรับ แก้ไขปั ญหางานฉี ดพลาสติก
3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบ ตระหนักถึงคุณภาพของงาน มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ส่ วนรวม และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับชนิดเครื องฉี ดพลาสติก อุปกรณ์ประกอบเครื องฉี ดพลาสติก ขันตอนการฉีด
พลาสติก คํานวณค่าพารามิเตอร์ เครื องฉี ดพลาสติก สมบัติของพลาสติก ปั ญหา สาเหตุและการแก้ไข
งานฉี ดพลาสติก ผสมสี เม็ดพลาสติก อบไล่ความชืนเม็ดพลาสติก
2. เตรี ยมแม่พิมพ์ เตรี ยมเครื องฉีด ติดตังแม่พิมพ์ และฉีดพลาสติก
3. ตรวจสอบชิ นงานฉีด แก้ปัญหางานฉีดพลาสติก
4. บํารุ งรักษาเครื องฉีดพลาสติก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กียวกับชนิดเครื องฉี ดพลาสติก อุปกรณ์ประกอบเครื องฉี ดพลาสติก ขันตอนการฉี ด
พลาสติก คํานวณค่าพารามิเตอร์ เครื องฉี ดพลาสติก สมบัตขิ องพลาสติก ปั ญหา สาเหตุและการแก้ไขงานฉี ด
พลาสติก ผสมสี เม็ดพลาสติก อบไล่ความชืนเม็ดพลาสติก เตรี ยมแม่พิมพ์ เตรี ยมเครื องฉี ด ติดตังแม่พิมพ์พลาสติก
ปฏิบตั ิการฉี ด ตรวจสอบชิ นงานฉี ด ปรับค่าพารามิเตอร์ เพือแก้ปัญหางานฉี ดพลาสติก บํารุ งรักษาเครื องฉี ด
พลาสติก และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
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รายวิชาทวิภาคี
30102-53xx

งานเทคนิคการผลิตแม่พมิ พ์พลาสติก …

*-*-*

(Mold Production Technique work …)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการ และกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านงานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบตั ิการและแก้ไขปั ญหาในการ
ดําเนินงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านงานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พลาสติกในสถานประกอบการ
ตามภาระงานทีรับผิดชอบ
3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชี พและมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีวินยั
ตรงต่อเวลา ขยัน ซื อสัตย์ อดทน และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั งิ านอาชีพทางด้านงานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก
เตรี ยมความพร้ อมส่ วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามข้อกําหนด
วางแผน เตรี ยมการดําเนินงานทางด้านงานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พลาสติกตามหลักการและกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานระดับเทคนิคทางด้านงานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พลาสติกตามหลักการ กระบวนการ และ
ภาระงานทีรับผิดชอบ
5. บันทึก สรุ ป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิบตั ิเกียวกับงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านงานเทคนิ คการผลิตแม่พิมพ์พลาสติกในสถานประกอบการ การเตรี ยมความพร้ อมส่ วนบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลและ
แก้ไขปั ญหาในการดําเนินงาน การบันทึก สรุ ป จัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏิบตั ิงานอาชีพ
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลักษณะงาน สมรรถนะทีต้องการและเวลาทีใช้ฝึก
เพือจัดทํารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกําหนดขอบเขตการฝึ กอาชีพ รวมทังแนวทางการวัดและประเมินผล
ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน)

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

124

สาขางานผลิตชินส่ วนยานยนต์
30102-2401

เทคนิคเขียนแบบชินส่ วนยานยนต์

2-3-3

(Drawing Auto Parts Technique)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการอ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ น
2. สเก็ตซ์แบบและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ นของชิ นส่ วนยานยนต์ตามมาตรฐาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีความละเอียด รอบคอบ ตระหนักถึง
คุณภาพงาน ประหยัดและรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับมาตรฐานในงานเขียนแบบชิ นส่ วนยานยนต์ แบบสั งงานการผลิต หลักการอ่าน
และเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ นทีใช้สั งงานการผลิตตามมาตรฐานของชิ นส่ วนยานยนต์
2. สเก็ตซ์ แ บบและเขีย นแบบชิ นส่ วนยานยนต์ แบบภาพประกอบ แบบสั งงาน ทีใช้ในการผลิต
ตามมาตรฐานของชิ นส่ วนยานยนต์

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิบตั ิเกียวกับมาตรฐานในงานเขียนแบบชิ นส่ วนยานยนต์ หลักการสเก็ตซ์แบบและเขียน
แบบชิ นส่ วนยานยนต์ แบบภาพประกอบ แบบสั งงาน ที ใช้ในการผลิตตามมาตรฐานของชิ นส่ วนยานยนต์
ตระหนักถึงคุณภาพงาน มีความละเอียด รอบคอบ

30102-2402

กรรมวิธีการผลิตชินส่ วนยานยนต์

3-0-3

(Manufacturing Processes Auto Part)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้า ใจกรรมวิธี ก ารผลิต ชิ นส่ วนยานยนต์ กรรมวิธี ก ารขึ นรู ป วัส ดุ การขึนรู ป ด้วยเครื องมือ กล
การตกแต่งผิววัสดุงาน การประกอบชิ นงาน และการปรับปรุ งสมบัติวสั ดุ
2. อธิ บ ายกรรมวิธี ก ารผลิตชิ นส่ วนยานยนต์ กรรมวิธี ก ารขึนรู ปวัส ดุ การขึนรู ป ด้วยเครื องมือ กล
การตกแต่งผิววัสดุงาน การประกอบชิ นส่ วน และการปรับปรุ งสมบัติวสั ดุ
3. ตระหนักถึงความมีระเบียบวินยั การประหยัดและรักษาสภาพแวดล้อม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้ เกียวกับกรรมวิธีการผลิตชิ นส่ วนยานยนต์ กรรมวิธีการขึนรู ปโลหะ อโลหะ พลาสติก
วัสดุสังเคราะห์ การหล่อ ขึนรู ปในสภาพร้อนและเย็น ขึนรู ปด้วยเครื องมือกลแบบมีเศษ และไม่มีเศษ
2. แสดงความรู้ เกียวกับการเตรี ยมผิวชิ นงานสํา หรั บงานสี การชุบเคลือบผิว ประกอบชิ นส่ วนด้วย
การต่อหรื อประสาน ปรับปรุ งสมบัติวสั ดุ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี ยวกับกรรมวิธีการผลิตชิ นส่ วนยานยนต์ กรรมวิธีการขึนรู ปโลหะ อโลหะ พลาสติก วัสดุ
สังเคราะห์ การหล่อ ขึนรู ปในสภาพร้ อนและเย็น ขึนรู ปด้วยเครื องมือกลแบบมีเศษ และไม่มีเศษ การตกแต่ง
ผิวชิ นงานด้วยการขัด การเตรี ยมผิวชิ นงานสําหรับงานสี การชุบเคลือบผิว การประกอบชิ นส่ วนด้วยการต่อหรื อ
ประสาน การปรับปรุ งสมบัติวสั ดุ ตระหนักถึงความมีระเบียบวินยั การประหยัดและรักษาสภาพแวดล้อม

30102-2403

ผลิตชินส่ วนยานยนต์ด้วยแม่พมิ พ์โลหะ

1-6-3

(Die Auto Parts Production)

วิชาบังคับก่ อน : 30102-2001 เทคนิคการผลิตชิ นส่ วนเครื องมือกล 1

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการผลิตชิ นส่ วนยานยนต์ดว้ ยแม่พิมพ์ตดั เจาะ และแม่พิมพ์ขึนรู ปโลหะ
2. อ่านแบบชิ นส่ วนยานยนต์ ภาพประกอบแม่พิมพ์ตดั เจาะ หรื อแม่พิมพ์ขึนรู ปโลหะ ติดตังแม่พิมพ์
ทดลองผลิต วัด ตรวจสอบ ผลิตชิ นส่ วนยานยนต์ และการบํารุ งรักษาแม่พิมพ์เบืองต้น
3. มีเจตคติและกิ จนิสัยทีดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีความละเอียด รอบคอบ ตระหนักถึง
คุณภาพงาน และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับการผลิตชิ นส่ วนยานยนต์ดว้ ยแม่พิมพ์ตดั เจาะ และแม่พิมพ์ขึนรู ปโลหะ
2. อ่านแบบชิ นส่ วนยานยนต์ ภาพประกอบแม่พิมพ์ตดั เจาะ หรื อแม่พิมพ์ขึนรู ปโลหะ
3. ติดตังแม่พิมพ์
4. ทดลองผลิต วัด ตรวจสอบ ผลิต ควบคุมคุณภาพชิ นส่ วนยานยนต์
5. การบํารุ งรักษาแม่พิมพ์เบืองต้น
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี ยวกับการผลิตชิ นส่ วนยานยนต์ด้วยแม่พิมพ์ตดั เจาะ และแม่ พิมพ์ขึนรู ปโลหะ เลื อกวัสดุ
ชิ นงาน ปฏิบตั ิการผลิตชิ นส่ วนยานยนต์ดว้ ยแม่พิมพ์ตดั เจาะ หรื อแม่พิมพ์ขึนรู ปโลหะ ติดตังแม่พิมพ์ ทดลองผลิต
วัด ตรวจสอบ ผลิต ควบคุมคุณภาพชิ นส่ วนยานยนต์ การบํารุ งรักษาแม่พิมพ์เบืองต้น และปฏิบตั ิงานตามหลักความ
ปลอดภัย

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563
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30102-2404

ผลิตชินส่ วนยานยนต์ด้วยแม่พมิ พ์ฉีดพลาสติก

1-6-3

(Injection Mold Auto Part Production)

วิชาบังคับก่ อน : 30102-2001 เทคนิคการผลิตชิ นส่ วนเครื องมือกล 1

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการผลิตชิ นส่ วนยานยนต์ดว้ ยแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
2. อ่ า นแบบชิ นส่ ว นยานยนต์ ภาพประกอบแม่ พิ มพ์ ฉี ดพลาสติ ก ติ ด ตังแม่ พิ ม พ์ ทดลองผลิ ต วัด
ตรวจสอบ ผลิตชิ นส่ วนยานยนต์ และการบํารุ งรักษาแม่พิมพ์เบืองต้น
3. มีเจตคติและกิ จนิ สัยทีดีในการทํางานด้วยความรั บผิดชอบ มีความละเอียด รอบคอบ ตระหนักถึง
คุณภาพงาน และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้ เกียวกับการผลิตชิ นส่ วนยานยนต์ดว้ ยแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
อ่านแบบชิ นส่ วนยานยนต์ ภาพประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ติดตังแม่พิมพ์
ทดลองผลิต วัด ตรวจสอบ ผลิต ควบคุมคุณภาพชิ นส่ วนยานยนต์
การบํารุ งรักษาแม่พิมพ์เบืองต้น

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี ยวกับการผลิตชิ นส่ วนยานยนต์ดว้ ยแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก เลือกวัสดุชิ นงาน ปฏิ บตั ิการผลิต
ชิ นส่ วนยานยนต์ดว้ ยแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ติดตังแม่พิมพ์ ทดลองผลิต วัด ตรวจสอบ ผลิต ควบคุมคุณภาพชิ นส่ วน
ยานยนต์ การบํารุ งรักษาแม่พิมพ์เบืองต้น และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

30102-2405

ผลิตชินส่ วนยานยนต์ด้วยแม่พมิ พ์ฉีดโลหะ

1-6-3

(Production Auto Part with of Die Casting)

วิชาบังคับก่ อน : 30102-2001 เทคนิคการผลิตชิ นส่ วนเครื องมือกล 1

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการผลิตชิ นส่ วนยานยนต์ดว้ ยแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
2. อ่านแบบชิ นส่ วนยานยนต์ ภาพประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ติดตังแม่พิมพ์ ทดลองผลิต วัด ตรวจสอบ
ผลิตชิ นส่ วนยานยนต์ และการบํารุ งรักษาแม่พิมพ์เบืองต้น
3. มีเจตคติและกิ จนิ สัยทีดีในการทํางานด้วยความรั บผิดชอบ มีความละเอียด รอบคอบ ตระหนักถึง
คุณภาพงาน และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้ เกียวกับการผลิตชิ นส่ วนยานยนต์ดว้ ยแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
อ่านแบบชิ นส่ วนยานยนต์ ภาพประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
ติดตังแม่พิมพ์
ทดลองผลิต วัด ตรวจสอบ ผลิต ควบคุมคุณภาพชิ นส่ วนยานยนต์
การบํารุ งรักษาแม่พิมพ์เบืองต้น

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับการผลิตชิ นส่ วนยานยนต์ดว้ ยแม่พิมพ์ฉีดโลหะ เลือกวัสดุชิ นงาน ปฏิบตั ิการผลิตชิ นส่ วน
ยานยนต์ดว้ ยแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ติดตังแม่พิมพ์ ทดลองผลิต วัด ตรวจสอบ ผลิต ควบคุมคุณภาพชิ นส่ วนยานยนต์ การ
บํารุ งรักษาแม่พิมพ์เบืองต้น และปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

30102-2406

ผลิตอุปกรณ์ตรวจสอบชินส่ วนยานยนต์

1-6-3

(Checking Fixture Auto Parts)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการตรวจสอบชิ นส่ วนยานยนต์
2. ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ตรวจสอบชิ นส่ วนยานยนต์
3. มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความละเอียด รอบคอบ ปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณภาพของงาน
มีจริ ยธรรม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้ เกียวกับการอ่านแบบชิ นส่ วนยานยนต์(Part Drawing) อุปกรณ์ตรวจสอบชิ นส่ วนยานยนต์
(Checking Fixture)
2. ออกแบบและเขียนแบบอุปกรณ์ตรวจสอบชิ นส่ วนยานยนต์ (Checking Fixture)
3. ผลิตอุปกรณ์ตรวจสอบชิ นส่ วนยานยนต์
4. วัด ตรวจสอบ ทดลองอุปกรณ์ตรวจสอบชิ นส่ วนยานยนต์ และปรับแก้ไข

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการอ่านแบบชิ นส่ วนยานยนต์ (Part Drawing) กําหนดตําแหน่งการตรวจสอบ
ออกแบบและเขี ยนแบบ ผลิ ตอุ ปกรณ์ ตรวจสอบชิ นส่ วนยานยนต์ (Checking Fixture) วัด ตรวจสอบ ทดลอง
อุปกรณ์ตรวจสอบชิ นส่ วนยานยนต์ วิเคราะห์ชิ นงานปรับแก้ไขอุปกรณ์ตรวจสอบชิ นส่ วนยานยนต์ ปฏิบตั ิงานด้วย
ความละเอียด รอบคอบและปลอดภัย

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563
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รายวิชาทวิภาคี
30102-54xx

งานเทคนิคการผลิตชินส่ วนยานยนต์ …

*-*-*

(Auto Parts Production Technique work …)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านงานเทคนิคการผลิตชิ นส่ วนยานยนต์
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิ บตั ิการและแก้ไขปั ญหาในการ
ดําเนิ นงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านงานเทคนิ คการผลิตชิ นส่ วนยานยนต์ในสถานประกอบการตามภาระ
งานทีรับผิดชอบ
3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชี พและมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีวินยั
ตรงต่อเวลา ขยัน ซื อสัตย์ อดทน และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านเทคนิคการผลิตชิ นส่ วนยานยนต์
เตรี ยมความพร้ อมส่ วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามข้อกําหนด
วางแผน เตรี ยมการดําเนินงานทางด้านงานเทคนิคการผลิตชิ นส่ วนยานยนต์ตามหลักการและกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานระดับเทคนิคทางด้านงานเทคนิคการผลิตชิ นส่ วนยานยนต์ตามหลักการ กระบวนการ และ
ภาระงานทีรับผิดชอบ
5. บันทึก สรุ ป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกียวกับงานอาชี พระดับเทคนิ คทางด้านงานเทคนิคการผลิตชิ นส่ วนยานยนต์ในสถานประกอบการ การเตรี ยมความพร้ อมส่ วนบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลและ
แก้ไขปั ญหาในการดําเนินงาน การบันทึก สรุ ป จัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏิบตั ิงานอาชีพ
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลักษณะงาน สมรรถนะทีต้องการและเวลาทีใช้ฝึก
เพือจัดทํารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกําหนดขอบเขตการฝึ กอาชีพ รวมทังแนวทางการวัดและประเมินผล
ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน)

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563
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สาขางานผลิตชินส่ วนเครื องจักรกล
30102-2501

เทคนิคเขียนแบบชินส่ วนเครื องจักรกล

2-3-3

(Drawing Machine Parts Technique)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการอ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ น
2. สเก็ตซ์ อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ แบบภาพแยกชิ น ของชิ นส่ วนเครื องจักรกลตาม
มาตรฐาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีความประณี ต รอบคอบ ตระหนักถึง
คุณภาพงาน ประหยัดและรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับมาตรฐานในงานเขียนแบบชิ นส่ วนเครื องจักรกล ตามมาตรฐานของชิ นส่ วน
เครื องจักรกล
2. สเก็ตซ์ แบบชิ นส่ วนเครื องจักรกล ภาพประกอบ ภาพแยกชิ นได้ตามหลักการ
3. อ่านและเขียนชิ นส่ วนเครื องจักรกล ภาพประกอบ ภาพแยกชิ นตามมาตรฐานของชิ นส่ วน
เครื องจักรกล

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิเ กี ยวกับมาตรฐานในงานเขี ยนแบบชิ นส่ วนเครื องจัก รกล แบบสั งงานงานการผลิต
หลัก การสเก็ตซ์ อ่ านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ นที ใช้สั งงานการผลิตตามมาตรฐานของชิ นส่ วน
เครื องจักรกล ตระหนัก ถึงคุณภาพงาน มีความประณี ต รอบคอบ

30102-2502

เทคโนโลยีการเชือม

1-6-3

(Welding Technology)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการเชือมและตรวจสอบงานเชือมแก๊ส เชือมอาร์ กด้วยลวดเชือมหุม้ ฟลักซ์ เชือมอาร์ ก
ทังสเตนแก๊สคลุม (GTAW) เชือมอาร์ กโลหะแก๊สคลุม (GMAW) เชือมไส้ ฟลักซ์
(FCAW) เชือมใต้ฟลักซ์ (SAW)
2. สามารถเชือมแก๊ส เชือมอาร์ กด้วยลวดเชือมหุม้ ฟลักซ์ เชือมอาร์ กทังสเตนแก๊สคลุม (GTAW) เชือม
อาร์ กโลหะแก๊สคลุม (GMAW) เชือมไส้ฟลักซ์ (FCAW) การเชือมใต้ฟลักซ์ (SAW) เหล็กแผ่นและท่อ
เหล็กกล้า
3. มีกิจนิสัยการทํางานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัยและคํานึงถึงสิ งแวดล้อม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการเชือมแก๊ส เชือมอาร์ ก ตรวจรอยบกพร่ องและการแก้ไขงานเชือม
2. เชือมแก๊ส, เชือมอาร์ กด้วยลวดเชือมหุม้ ฟลักซ์ได้ตามหลักการและกระบวนการ
3. เชือมอาร์ กทังสเตนแก๊สคลุม (GTAW) ได้ตามหลักการและกระบวนการ
4. เชือมอาร์ กโลหะแก๊สคลุม (GMAW) ได้ตามหลักการและกระบวนการ
5. เชือมไส้ฟลักซ์ (FCAW) ได้ตามหลักการและกระบวนการ
6. เชือมใต้ฟลักซ์ (SAW) ได้ตามหลักการและกระบวนการ
7. ตรวจสอบรอยต่อร่ องและต่อฉาก วิเคราะห์ ชิ นงานเชือม ได้ตามหลักการและกระบวนการ
8. ตัดงานด้วยแก๊ส และพลาสม่าได้ตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ตั ิ เ กี ยวกับ งานเชื อมวิ เ คราะห์ ง านเชื อมชนิ ด รอยบกพร่ อ งและวิธี ก ารแก้ไ ขงาน
แผ่นเหล็กกล้า งานท่อ เหล็กกล้า ชิ นงานหนา และชิ นงานบาง ชนิ ดของรอยต่อต่างๆ โดยวิธีการเชือมแก๊ส, เชื อม
อาร์ กด้วยลวดเชือมหุ ้มฟลักซ์, เชื อมอาร์ กทังสเตนแก๊สคลุม (GTAW), เชื อมอาร์ กโลหะแก๊สคลุม (GMAW) เชื อมไส้
ฟลักซ์ (FCAW), เชือมใต้ฟลักซ์ (SAW), ตรวจสอบและวิเคราะห์ชิ นงานเชือม การตัดโลหะด้วยแก๊ส และพลาสม่า
ปฏิบตั ิงานด้วยความปลอดภัย คํานึงถึงสิ งแวดล้อม และอาชีวอนามัย

30102-2503

งานวางแผนผลิต และติดตังเครืองจักรกล

2-3-3

(Production Planning and Installation of Machinery)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการผลิต วางแผน และติดตังเครื องจักรกล
2. สามารถปฏิบตั ิงานตามกระบวนการติดตังเครื องจักรกล
3. มีกิจนิสัยทีดีในการทํางานด้วยความละเอียด รอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการผลิต วางแผนการผลิต ประกอบ ติดตัง และการทดสอบ
เครื องจักรกลได้ตามข้อกําหนด
2. วางแผนการผลิต ได้ตามหลักการและกระบวนการ
3. ติดตังเครื องจักรกล และขนย้ายได้ตามข้อกําหนด
4. ประกอบ ติดตัง เครื องจักรกล ตามข้อกําหนด
5. ทดสอบการทํางาน การบันทึก รายงานผลและส่ งมอบเครื องจักรกล ตามข้อกําหนด

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษา และปฏิ บตั ิเกี ยวกับหลักการผลิต วางแผนการผลิตเครื องจักรกล ผังการติดตังเครื องจักรกล เตรี ยม
พืนที ขนย้ายเครื องจักรกล ประกอบชิ นส่ วนเครื องจักรกล ปรับระดับ ติดตังระบบไฟฟ้า ทดสอบ การทํางานของ
เครื องจักรกลตามข้อกําหนด ทดลองการผลิต ส่ งมอบเครื องจักรกล การบันทึก และรายงานผลความปลอดภัย
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563
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30102-2504

งานซ่ อม และบํารุ งรักษาเครืองจักรกล

2-3-3

(Machine Maintenance Practice)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการซ่อมบํารุ งเครื องจักรกลในงานอุตสาหกรรม
2. สามารถปฏิบตั ิงานซ่ อมบํารุ งเครื องจักรกลในงานอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสัยทีดีในการทํางานด้วยความละเอียด รอบคอบ ปลอดภัย และคํานึงถึงสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการซ่ อมบํารุ งเครื องจักรกล แบบมีแผน และแบบไม่มีแผนในงานอุตสาหกรรม
2. วางแผน และจัดทําโครงการซ่ อมบํารุ งตามหลักการ
3. จัดเตรี ยมชิ นส่ วน สเก็ตช์แบบ และจัดทําชิ นส่ วนทดแทนตามหลักการและกระบวนการ
4. ซ่ อมบํารุ งเครื องจักรกลแบบมีแผน ในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐานทีกําหนด
5. ซ่ อมบํารุ งเครื องจักรกลแบบไม่มีแผน ในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐานทีกําหนด
6. ติดตังอุปกรณ์ งานซ่ อมบํารุ ง ถอดเปลียนชิ นส่ วนตามหลักการและกระบวนการ
7. ประมาณราคาการซ่อมบํารุ งเครื องจักรกล ในงานอุตสาหกรรมตามหลักการ
8. จัดทําประวัติ และบันทึกการซ่ อมบํารุ งเครื องจักรกล ในงานอุตสาหกรรมตามหลักการและ
ปฏิบตั ิงานด้วยความปลอดภัย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับหลักการซ่ อมบํารุ งเครื องจักรกล แบบเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM)
และแบบเชิ งแก้ไข (Breakdown Maintenance : BM) ในงานอุตสาหกรรม วางแผน และจัดทําโครงการซ่ อมบํารุ ง
จัดเตรี ยมชิ นส่ วน สเก็ตช์แบบ และจัดทําชิ นส่ วนทดแทน ซ่ อมบํารุ งเครื องจักรกลแบบมีแผน และแบบไม่มีแผน
ในงานอุตสาหกรรม ติดตังอุปกรณ์ งานซ่ อมบํารุ ง ถอดเปลียนชิ นส่ วน ประมาณราคาการซ่ อมบํารุ งเครื องจักรกล
จัดทําประวัติ และบันทึกการซ่ อมบํารุ งเครื องจักรกล และปฏิบตั ิงานด้วยความปลอดภัย

30102-2505

งานส่ งกําลังเครื องจักรกล

2-3-3

(Machine Transmission Practice)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการของงานส่ งกําลังเครื องจักรกล
2. สามารถอ่านแบบ เขียนแบบ ติดตังและบํารุ งรักษางานส่ งกําลังเครื องจักรกล
3. มีกิจนิสัยทีดีในการทํางานด้วยความละเอียด รอบคอบ ปลอดภัย และคํานึงถึงสิ งแวดล้อม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการทํางาน การอ่านและการเขียนแบบ การติดตังและการบํารุ งรักษา
ระบบงานส่ งกําลังเครื องจักรกล
2. อ่านแบบ เขียนแบบ งานส่ งกําลังเครื องจักรกลตามหลักการ
3. ติดตังงานส่ งกําลังเครื องจักรกลได้ตามหลักการและกระบวนการ
4. บํารุ งรักษาระบบงานส่ งกําลังเครื องจักรกลได้ตามหลักการและกระบวนการ
5. ประมาณราคาการซ่อมบํารุ งระบบงานส่ งกําลังเครื องจักรกลตามหลักการ
6. จัดทําประวัติ และบันทึกการซ่ อมบํารุ งระบบงานส่ งกําลังเครื องจักรกลตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิบตั ิเกียวกับหลักการทํางาน ระบบงานส่ งกําลังเครื องจักรกล อ่านและเขียนแบบ ติดตังและ
การบํารุ งรักษาระบบงานส่ งกําลังเครื องจักรกล ประมาณราคาการซ่ อมบํารุ งระบบงานส่ งกําลัง จัดทําประวัติ และ
บันทึกการซ่ อมบํารุ งระบบงานส่ งกําลังเครื องจักรกล และปฏิบตั ิงานด้วยความปลอดภัย

30102-2506

ระบบควบคุมอัตโนมัติ

2-3-3

(Automatic Control System)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจโครงสร้ าง ส่ วนประกอบ การทํางานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ คอมพิวเตอร์
เซนเซอร์ และอุปกรณ์ควบคุมแบบต่างๆ
2. สามารถเขียนโปรแกรมคําสั งควบคุมการทํางานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ร่ วมกับ
เซนเซอร์ และอุปกรณ์ควบคุมแบบต่างๆ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานร่ วมกับผูอ้ นด้
ื วยความประณี ต รอบคอบ และปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
. แสดงความรู ้ เกียวกับระบบควบคุมอัตโนมัติ
2. เขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
3. นําเซนเซอร์ และอุปกรณ์ควบคุมมาประยุกต์ใช้งาน
4. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปร่ วมกับเซนเซอร์ และอุปกรณ์ควบคุมแบบต่างๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับโครงสร้ างของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ การเขียนคําสั งควบคุมการทํางาน
ของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ หลักการทํางานของเซนเซอร์ ทีใช้วดั และตรวจจับความเร็ ว ความดัน อุณหภูมิ
อัตราการไหล ระดับ นํา หนัก แสง พร็ อ กซิ มิตีสวิตซ์ อุ ปกรณ์ ควบคุ มตัวตังเวลา ตัวนับ ลิ มิตสวิตซ์ การนํา เอา
โปรแกรมคอนโทรลเลอร์ และคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับเซนเซอร์ และอุปกรณ์ ควบคุมแบบต่าง ๆและ
ปฏิบตั ิงานด้วยความปลอดภัย
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รายวิชาทวิภาคี
30102-55xx

งานเทคนิคการผลิตชินส่ วนเครืองจักรกล ...

*-*-*

(Machinery Production Technique work …)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านงานเทคนิคการผลิตชิ นส่ วนเครื องจักรกล
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบตั ิการและแก้ไขปั ญหาในการ
ดําเนินงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านงานเทคนิคการผลิตชิ นส่ วนเครื องจักรกลในสถานประกอบการ
ตามภาระงานทีรับผิดชอบ
3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชี พและมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีวินยั
ตรงต่อเวลา ขยัน ซื อสัตย์ อดทน และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั งิ านอาชีพทางด้านเทคนิคการผลิตชิ นส่ วนเครื องจักรกล
2. เตรี ยมความพร้อมส่ วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามข้อกําหนด
3. วางแผน เตรี ยมการดําเนินงานทางด้านงานเทคนิคการผลิตชิ นส่ วนเครื องจักรกลตามหลักการและ
กระบวนการ
4. ปฏิบตั ิงานระดับเทคนิคทางด้านงานเทคนิคการผลิตชิ นส่ วนเครื องจักรกลตามหลักการ กระบวนการ
และภาระงานทีรับผิดชอบ
5. บันทึก สรุ ป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านงานเทคนิคการผลิตชิ นส่ วนเครื องจักรกลในสถานประกอบการ การเตรี ยมความพร้ อมส่ วนบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลและ
แก้ไขปั ญหาในการดําเนินงาน การบันทึก สรุ ป จัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏิบตั ิงานอาชีพ
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลักษณะงาน สมรรถนะทีต้องการและเวลาทีใช้ฝึก
เพือจัดทํารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกําหนดขอบเขตการฝึ กอาชีพ รวมทังแนวทางการวัดและประเมินผล
ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน)
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สาขางานโพลีเมคคานิกส์ และระบบอัตโนมัติ
30102-2601

มอเตอร์ ไฟฟ้าและการควบคุม

2-3-3

(Electrical Motors and Control)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1.
2.
3.
4.

เข้าใจเกียวกับหลักการทํางานของมอเตอร์ ไฟฟ้า ระบบป้องกันและระบบควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้า
มีทกั ษะในการออกแบบวงจร ต่อวงจรและประกอบติดตังอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้า
สามารถประกอบ ติดตัง ทดลองอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมเครื องกลไฟฟ้า
มีกิจนิ สัยในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรั บผิดชอบต่อตนเอง ส่ วนรวมและปฏิ บตั ิงาน
ตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการทํางานของมอเตอร์ ไฟฟ้า ระบบป้องกันและระบบควบคุมมอเตอร์
2. ออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ
3. ต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เ กี ยวกับหลัก การทํา งาน โครงสร้ า ง คุ ณ ลัก ษณะของมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า กระแสตรงและ
กระแสสลับ แบบ 1 เฟส และ เฟส การอ่านข้อมูลจากเนมเพลทเครื องกล อุปกรณ์และวงจรป้องกันวงจรควบคุม
มอเตอร์ การเดิน การหยุด การหมุนกลับทาง การควบคุมความเร็ ว เครื องมือในระบบควบคุมการต่อวงจรป้องกัน
วงจรควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้า การใช้เครื องมือวัดในระบบควบคุม การตรวจ ทดสอบ และการแก้ไขข้อบกพร่ องของ
วงจรควบคุม ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

30102-2602

โปรแกรมควบคุมการเคลือนที

1-3-2

(Program Motion Control)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับโครงสร้ าง ส่ วนประกอบและหลักการทํางานของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล
2. มีทกั ษะในการเขียนโปรแกรม และการต่ออุปกรณ์ร่วมโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่ วนรวม

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้ เกียวกับโครงสร้ าง ส่ วนประกอบของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล
เขียนโปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรล
ออกแบบวงจรควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลโลจิคอนโทรล
ต่ออุปกรณ์ร่วมกับโปรแกรมเมเบิลโลจิคอนโทรล
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับหลักการทํางาน โครงสร้ างของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล การต่ออินพุทและ
เอาท์พุท การเขียนแลดเดอร์ ไดอะแกรมและการเขียนโปรแกรมภาษาอืนๆ และการประยุกต์ใช้ในการควบคุมทาง
อุตสาหกรรม

30102-2603

เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์

1-3-2

(Sensor and Transducer)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการใช้งานของเซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ แบบต่าง ๆ
2. มีทกั ษะในการนําเซ็นเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ ไปประยุกต์ใช้ในงานวัดและควบคุม
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่ วนรวม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการใช้งานของเซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ แบบต่าง ๆ
2. เลือกใช้เซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ ไปประยุกต์ในงานวัดและควบคุม
3. ตรวจสอบและบํารุ งรักษาเซนเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ ทีนําไปประยุกต์ใช้งาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เกี ยวกับคุ ณ สมบัติ หลัก การทํา งานและการใช้งานของเซนเซอร์ และทรานสดิ วเซอร์
ในงานวัดและตรวจจับ ความดัน อุณหภูมิ แสง อัตราการไหล ระดับความหนาแน่น และอุปกรณ์ทีเกียวข้องในการ
ประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม

30102-2604

เทคนิคการขึนรู ปชินส่ วนความละเอียดสู ง

1-6-3

(High Precision Machining Technique)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้เครื องกลึงในการขึนรู ปชิ นส่ วนเครื องมือกลทีมีความละเอียดสู ง
2. มีทกั ษะงานกลึง งานกัด งานเจาะ ขึนรู ปชิ นส่ วนทีมีความละเอียดสู งและการประกอบ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่ วนรวมและปฏิบตั ิงาน
ตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการวางแผน กําหนดลําดับขันตอนการผลิต
2. ขึนรู ปชิ นส่ วนเครื องมือกลงานกลึง และงานกัดความละเอียดสู ง
3. ประกอบ ถอด และปรับ ชิ นส่ วนเครื องมือกล
4. วัด ตรวจสอบ ตามแบบสั งงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการวางแผน กําหนดขันตอนการปฏิบตั ิ เน้นปฏิบตั ิดว้ ยความละเอียดสูง
งานกลึง งานกัด งานเจาะ เลือกใช้อุปกรณ์ช่วยงานชนิดพิเศษต่าง ๆ วัด ตรวจสอบ ถอด ประกอบ ชิ นส่ วน
เครื องมือกล บํารุ งรักษาเครื องมือกลและปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
30102-2605

เทคนิคการประกอบเครื องจักร

1-3-2

(Machine Assembly Technique)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการติดตังเครื องจักรและการถอด-ประกอบชิ นส่ วนเครื องจักร
2. มีทกั ษะในการถอด-ประกอบชิ นส่ วนและติดตังโปรแกรมควบคุมการทํางานของเครื องจักร
3. มีกิจนิ สัยในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรั บผิดชอบต่อตนเอง ส่ วนรวมและปฏิ บตั ิงาน
ตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการติดตัง การถอด-ประกอบของชิ นส่ วนเครื องจักร
2. ปรับแต่ง-ประกอบชิ นส่ วนเครื องจักร ตามแบบงาน
3. ติดตังระบบสายไฟฟ้า ระบบสายลม ตามมาตรฐาน
4. ทดลองโปรแกรมควบคุมกับเครื องจักรได้ตามแบบงานทีกําหนด

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับการวางแผน กําหนดขันตอนประกอบเครื องจักร เน้นการเลือกใช้งานเครื องมือ
(Handtool) ประกอบ ปรั บ ตรวจสอบชิ นส่ วนเครื องจัก ร งานติ ดตังระบบสายไฟฟ้ า งานติ ดตังระบบสายลม
งานติดตังโปรแกรมควบคุมเข้ากับเครื องจักร และทดลองการทํางานเครื องจักร (Try-out Polymechanic Machine)
ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
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รายวิชาทวิภาคี
30102-56xx

งานโพลีเมคคานิกส์ และระบบอัตโนมัติ ...

*-*-*

(Polymechanic and Automation system work …)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านงานโพลีเมคคานิกส์ และระบบอัตโนมัติ
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบตั ิการและแก้ไขปั ญหาในการ
ดําเนินงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านงานโพลีเมคคานิกส์ และระบบอัตโนมัติ ในสถานประกอบการ
ตามภาระงานทีรับผิดชอบ
3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีวนิ ยั
ตรงต่อเวลา ขยัน ซื อสัตย์ อดทน และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั งิ านอาชีพทางด้านโพลีเมคคานิกส์และระบบอัตโนมัติ
2. เตรี ยมความพร้อมส่ วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามข้อกําหนด
3. วางแผน เตรี ยมการดําเนินงานทางด้านงานโพลีเมคคานิกส์และระบบอัตโนมัตติ ามหลักการและ
กระบวนการ
4. ปฏิบตั ิงานระดับเทคนิคทางด้านงานโพลีเมคคานิกส์และระบบอัตโนมัติตามหลักการ กระบวนการ และ
ภาระงานทีรับผิดชอบ
5. บันทึก สรุ ป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านงานโพลีเมคคานิกส์ และระบบอัตโนมัติ ในสถานประกอบการ การเตรี ยมความพร้ อมส่ วนบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลและ
แก้ไขปั ญหาในการดําเนินงาน การบันทึก สรุ ป จัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏิบตั ิงานอาชีพ
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลักษณะงาน สมรรถนะทีต้องการและเวลาทีใช้ฝึก
เพือจัดทํารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกําหนดขอบเขตการฝึ กอาชีพ รวมทังแนวทางการวัดและประเมินผล
ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน)

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

138

(หน้ าว่าง)

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

139

คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
ฝึ กประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

สาขาวิชา เทคนิคการผลิต

140

คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
30102-8001
30102-8002
30102-8003

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

*-*-4
*-*-2
*-*-2

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

สาขาวิชา เทคนิคการผลิต

141

คําอธิบายรายวิชา
ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
30102-8001

ฝึ กงาน

*-*-4

(Work Practice)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจขันตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จนเกิด
ความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติทีดีต่อการปฏิ บตั ิงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้ างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้ อมของร่ างกายและเครื องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิ บตั ิงานอาชีพตามขันตอนและกระบวนการทีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อ
แหล่งวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานทีปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อ แหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านทีสอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ต่อเนืองไม่นอ้ ยกว่า 320 ชัวโมง ให้เกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชีพ
ในระดับเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานัน ๆ บันทึกและรายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

สาขาวิชา เทคนิคการผลิต

142
30102-8002

ฝึ กงาน 1

*-*-2

(Work Practice 1)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจขันตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จนเกิด
ความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติทีดีต่อการปฏิ บตั ิงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้ างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้ อมของร่ างกายและเครื องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิ บตั ิงานอาชีพตามขันตอนและกระบวนการทีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อ
แหล่งวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานทีปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อ แหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านทีสอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ต่อเนืองไม่นอ้ ยกว่า 160 ชัวโมง ให้เกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชีพ
ในระดับเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานัน ๆ บันทึกและรายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

สาขาวิชา เทคนิคการผลิต

143
30102-8003

ฝึ กงาน 2

*-*-2

(Work Practice 2)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจขันตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จนเกิด
ความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติทีดีต่อการปฏิ บตั ิงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้ างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้ อมของร่ างกายและเครื องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิ บตั ิงานอาชีพตามขันตอนและกระบวนการทีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อ
แหล่งวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานทีปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อ แหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั งิ านทีสอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ต่อเนืองไม่นอ้ ยกว่า 160 ชัวโมง ให้เกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชีพ
ในระดับเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานัน ๆ บันทึกและรายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
(ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั ิงานใหม่หรื องานทีต่อเนืองจากรายวิชา 30102-8002 ในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการแห่งเดิม หรื อแห่งใหม่)

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

สาขาวิชา เทคนิคการผลิต

144

คําอธิบายรายวิชา
โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
30102-8501
30102-8502
30102-8503

โครงงาน
โครงงาน 1
โครงงาน 2

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

*-*-4
*-*-2
*-*-2

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

สาขาวิชา เทคนิคการผลิต

145
30102-8501

โครงงาน

*-*-4

(Project)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและขันตอนกระบวนการจัดทําโครงงาน สร้ างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้ และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปั ญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาค้นคว้าเพือสร้ างและหรื อพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มีวนิ ยั
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการและกระบวนการจัดทําโครงงาน สร้ างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
เขียนโครงงาน สร้ างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
ดําเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
วิเคราะห์ สรุ ป ประเมินผลการดําเนินงานโครงงานตามหลักการ
รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงงานตามรู ปแบบ
นําเสนอผลงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับการบูรณาการความรู ้ และทักษะในระดับเทคนิคทีสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที
ศึ กษาเพือสร้ างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการปฏิ บตั ิงานเชิงระบบ
การเลือกหัวข้อโครงงาน การศึ กษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงงาน การดําเนิ นงานโครงงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงงาน โดยดําเนินการ
เป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาทีกําหนด

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

สาขาวิชา เทคนิคการผลิต

146
30102-8502

โครงงาน 1

*-*-2

(Project 1)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและขันตอนกระบวนการจัดทําโครงงาน สร้ างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้ และทักษะในการสร้ างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปั ญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิ จนิ สัยในการศึ กษาค้นคว้าเพือสร้ างและหรื อพัฒนางานอาชี พด้วยความรั บผิ ดชอบ
มีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการและกระบวนการจัดทําโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
เขียนโครงงาน สร้ างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
ดําเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
วิเคราะห์ สรุ ป ประเมินผลการดําเนินงานโครงงานตามหลักการ
รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงงานตามรู ปแบบ
นําเสนอผลงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับการบูรณาการความรู ้ และทักษะในระดับเทคนิคทีสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที
ศึ กษาเพือสร้ างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการปฏิ บตั ิงานเชิงระบบ
การเลือกหัวข้อโครงงาน การศึ กษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงงาน การดําเนิ นงานโครงงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงงาน โดยดําเนินการ
เป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาทีกําหนด
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โครงงาน 2

*-*-2

(Project 2)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและขันตอนกระบวนการจัดทําโครงงาน สร้ างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้ และทักษะในการสร้ างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปั ญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิ จนิ สัยในการศึ กษาค้นคว้าเพือสร้ างและหรื อพัฒนางานอาชี พด้วยความรั บผิ ดชอบ
มีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการและกระบวนการจัดทําโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
เขียนโครงงาน สร้ างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
ดําเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
วิเคราะห์ สรุ ป ประเมินผลการดําเนินงานโครงงานตามหลักการ
รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงงานตามรู ปแบบ
นําเสนอผลงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับการบูรณาการความรู ้ และทักษะในระดับเทคนิคทีสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที
ศึ กษาเพือสร้ างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการปฏิ บตั ิงานเชิงระบบ
การเลือกหัวข้อโครงงาน การศึ กษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงงาน การดําเนิ นงานโครงงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงงาน โดยดําเนินการ
เป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาทีกําหนด
(ผู ้เ รี ย นสามารถจัด ทํา โครงงานสร้ า งและหรื อ พัฒ นางานที ต่ อ เนื องจากรายวิ ช า 30102-8502 หรื อ
เป็ นโครงงานใหม่)
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หมวดวิชาเลือกเสรี
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเลือกเสรี
รหัสวิชา
30102-9001
30102-9002
30102-9003
30102-9004
30102-9005
30102-9006
30000-9201
30000-9202
30000-9203
30000-9204
30000-9205

ชื อวิชา
เทคนิคการประมาณราคา
เทคนิคการอบชุบโลหะ
เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นาํ คมตัดและอุปกรณ์จบั ยึด
กรรมวิธีการขึนรู ปและประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ
งานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิต
เทคนิคการปรับประกอบเครื องมือกล
ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อมเพือการทํางาน
ภาษาอังกฤษเพือการนําเสนอ
การอ่านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
การเขียนภาษาอังกฤษเพืองานอาชีพ
ภาษาอังกฤษเพืองานบริ การ
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เทคนิคการประมาณราคา

2-0-2

(Estimate Cost Technique)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการแยกแบบชินงานการผลิตเพือการประมาณราคา
2. แยกแบบงาน จําแนกขันตอนการผลิต คํานวณเวลาการผลิต ประมาณราคา
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการปฏิบตั ิงานด้วยความละเอียดรอบคอบ และเป็ นระบบ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการแยกแบบชินงานการผลิต การประมาณราคาวัตถุดิบ
2. คํานวณเวลางานการผลิต การวิเคราะห์ตน้ ทุน วัสดุคงคลัง
3. ประมาณราคาการผลิต

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี ยวกับการแยกแบบชิ นงานการผลิ ต การประมาณราคาวัตถุ ดิบ การคํา นวณเวลางานการผลิต
การวิเคราะห์ตน้ ทุน กําไร ขาดทุน วัสดุคงคลัง การทําเอกสารประมาณราคาการผลิต กฎหมายทีเกียวข้อง

3102-9002

เทคนิคการอบชุบโลหะ

2-3-3

(Heat Treatment Technique)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการของกระบวนการปรับปรุ งสมบัติโลหะ
2. เตรี ยมเครื องมือ และปฏิบตั ิการปรับปรุ งสมบัตชิ ินส่ วนด้วยกรรมวิธีชุบแข็ง (Hardening) อบคืนตัว
(Tempering) อบปกติ (Normalizing) อบอ่อน (Annealing) ชุบผิวแข็ง (Surface Hardening)
3. ปฏิบตั ิการทดสอบความแข็งแบบร็ อคเวล (Rockwell) แบบบริ เนล (Brinell) และแบบวิกเกอร์
(Vickers)
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ต รอบคอบ ปลอดภัย มีความตระหนักถึง
คุณภาพของงานปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับเทคนิคการอบชุบ การตรวจสอบโครงสร้ างจุลภาค แผนภาพสมดุล (Equilibrium
Diagram)
2. ปรับปรุ งสมบัตชิ ินส่ วนด้วยกรรมวิธีทางความร้อน
3. ทดสอบความแข็งของวัสดุ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับเทคนิคการอบชุบ การตรวจสอบโครงสร้ างจุลภาค แผนภาพสมดุล (Equilibrium
Diagram) เลือกใช้วสั ดุ ปฏิบตั ิการปรับปรุ งสมบัติชินส่ วนด้วยกรรมวิธีชุบแข็ง (Hardening) อบคืนตัว (Tempering)
อบปกติ (Normalizing) อบอ่ อ น (Annealing) ชุ บ ผิ ว แข็ ง (Surface Hardening) ทดสอบความแข็ ง แบบร็ อ คเวล
(Rockwell) แบบบริ เนล (Brinell) และแบบวิกเกอร์ (Vickers) ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

3102-9003

เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นําคมตัดและอุปกรณ์จบั ยึด

0-6-2

(Jig and Fixture Production Technique)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. สามารถออกแบบอุปกรณ์นาํ คมตัดและอุปกรณ์จบั ยึด (Jig and Fixture)
2. สามารถเลือกใช้วสั ดุ ชินส่ วนมาตรฐาน ผลิตชินส่ วนอุปกรณ์นาํ คมตัดและอุปกรณ์จบั ยึด
3. สามารถวัด ตรวจสอบ ประกอบ ทดลองการใช้งาน และแก้ไข บํารุ งรักษาอุปกรณ์นาํ คมตัดและอุปกรณ์จบั ยึด
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการปฏิบตั งิ านด้วยความละเอียด รอบคอบ สร้ างสรรค์ ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. ออกแบบอุปกรณ์นาํ คมตัดและอุปกรณ์จบั ยึด (Jig and Fixture)
2. เลือกใช้วสั ดุ ชินส่ วนมาตรฐาน ผลิตชินส่ วนอุปกรณ์นาํ คมตัดและอุปกรณ์จบั ยึด
3. วัด ตรวจสอบ ประกอบ ทดลองการใช้งาน และแก้ไข

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับอุปกรณ์นาํ คมตัดและอุปกรณ์จบั ยึด ออกแบบอุปกรณ์นาํ คมตัดและอุปกรณ์จบั ยึด (Jig and
Fixture) เลื อ กใช้วสั ดุ ชิ นส่ วนมาตรฐาน ผลิ ตชิ นส่ วนอุ ปกรณ์ น ําคมตัด และอุ ปกรณ์ จบั ยึ ด อบชุ บชิ นส่ วน วัด
ตรวจสอบ ประกอบ ทดลองการใช้งาน และแก้ไข บํา รุ งรั กษาอุปกรณ์ นาํ คมตัดและอุ ปกรณ์ จบั ยึดบํารุ งรั กษา
เครื องมือกล ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย
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กรรมวิธีการขึนรู ปและประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ

2-3-3

(Process of Forming and Assembly of Metal Products)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการ วางแผน เลือกวัสดุ คํานวณวัสดุ คํานวณหาขนาดของแรง ในกรรมวิธีการ
ขึนรู ปประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ และแก้ไขปั ญหา
2. สามารถขึนรู ปและประกอบโลหะ ดัวยกระบวนการต่าง ๆ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัยและคํานึงถึง
สิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับกรรมวิธีการขึนรู ปโลหะด้วยกระบวนการต่าง ๆ
2. วางแผนการขึนรู ปและประกอบผลิตภัณฑ์โลหะได้ตามหลักการ
3. คํานวณหาขนาดของแรงในการขึนรู ปได้ตามหลักการ
4. คํานวณวัสดุทีใช้ในการขึนรู ปโลหะได้ตามหลักการ
5. เลือกวัสดุ ประกอบผลิตภัณฑ์การขึนรู ปโลหะได้ตามหลักการ
6. แก้ไขปั ญหาในงานขึนรู ปและประกอบผลิตภัณฑ์โลหะตามลักษณะงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับกรรมวิธีขึนรู ปโลหะดัวยกระบวนการต่าง ๆ วางแผนการขึนรู ปและประกอบ
ผลิตภัณฑ์โลหะ คํานวณหาขนาดของแรง คํานวณวัสดุทีใช้ในการขึนรู ปโลหะ เลือกวัสดุ ขึนรู ปโลหะ ประกอบ
ผลิตภัณฑ์ แก้ไขปั ญหาในงานขึนรู ปและประกอบผลิตภัณฑ์โลหะ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชา เทคนิคการผลิต

154
30102-9005

งานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิต

1 3-2

(Electrical Industrial Production)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการของไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิต โครงสร้ างส่ วนประกอบ
เครื องมืออุปกรณ์ การออกแบบ เลือกใช้ บํารุ งรักษาและการวิเคราะห์ปัญหา
2. สามารถออกแบบ เลือกใช้ บํารุ งรักษา วิเคราะห์และแก้ปัญหาไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิต
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัยและคํานึงถึง
สิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการทํางานของไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิต โครงสร้ างส่ วนประกอบ
เครื องมืออุปกรณ์ การออกแบบ เลือกใช้ บํารุ งรักษาและการวิเคราะห์ปัญหา
2. คํานวณขนาดของอุปกรณ์ป้องกันและตัวนําไฟฟ้าตามหลักการ
3. ออกแบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิต ตามหลักการ
4. เลือกใช้เครื องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิตได้ตามหลักการและกระบวนการ
5. บํารุ งรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิตได้ตามหลักการและกระบวนการ
6. วิเคราะห์และแก้ปัญหาของไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิตได้ตามหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับ หลักการทํางานของไฟฟ้ าในอุตสาหกรรมการผลิต โครงสร้ างส่ วนประกอบ
เครื องมืออุปกรณ์ การออกแบบเลือกใช้วธิ ี การใช้งาน วิธีการบํารุ งรักษาการวิเคราะห์และแก้ปัญหาของระบบไฟฟ้า
เฟสเดียวและสามเฟส หม้อแปลงไฟฟ้ า มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ มอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง ตูเ้ มนสวิทช์ (MDB)
การคํานวณขนาด ของอุปกรณ์ป้องกันและตัวนําไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิต

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชา เทคนิคการผลิต

155
30102-9006

เทคนิคการปรับ ประกอบเครื องมือกล

1 3-2

(Techniques for adjusting machine tools)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการปรับแต่งเครื องมือกล การซ่ อมบํารุ ง ปรับแต่งโครงสร้ าง และส่ วนประกอบของเครื องมือกล
2. สามารถปรับแต่งชิ นส่ วน ซ่ อมบํารุ งเครื องมือกล แก้ไขและสร้ างชิ นส่ วนใหม่ทดแทน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในปฏิบตั ิงานด้วยความเป็ นระเบียบ รอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับ หลักการซ่ อมบํารุ ง ปรับแต่งโครงสร้าง ส่ วนประกอบของเครื องมือกล
2. ถอดประกอบ ปรับแต่งชิ นส่ วนตามมาตรฐาน
3. วิเคราะห์สาเหตุการเสี ยหายของชิ นส่ วนตามมาตรฐาน
4. แก้ไขปั ญหาของชิ นส่ วนทีเสี ยหายตามหลักการและกระบวนการ
5. สร้ างชิ นส่ วนทดแทนชิ นส่ วนทีเสี ยหายตามมาตรฐาน
6. บันทึกข้อมูลการบํารุ งรักษาตามมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เ กี ยวกับ หลัก การซ่ อ มบํา รุ ง ปรั บ แต่ ง โครงสร้ า ง ส่ ว นประกอบของเครื องมื อ กล
ถอดประกอบ ปรับแต่งชิ นส่ วน ขูดปรับรางเลือน วิเคราะห์สาเหตุของการเสี ยหาย แก้ไข และผลิตชิ นส่ วนทดแทน
ชิ นส่ วนทีเสี ยหายทําเอกสารควบคุมการบํารุ งรักษาตามมาตรฐาน มีระเบียบวินยั ปฏิบตั ิงานตามหลักความปลอดภัย

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชา เทคนิคการผลิต

156
30000-9201

ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้ อมเพือการทํางาน

1-2-2

(English for Career Preparation)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษเพือการสมัครงานและ
การปฏิบตั งิ านอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้ เกียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ
อ่านประกาศรับสมัครงาน
เขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ
กรอกแบบฟอร์ มใบสมัครงาน
สนทนาตามสถานการณ์การในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เ กี ยวกับการฟั ง พู ด อ่ า นและเขี ย นภาษาอัง กฤษที เกี ยวข้อ งกับการสมัครงาน และ
การปฏิ บตั ิ ง านอาชี พ การอ่ า นประกาศรั บสมัครงาน การเขี ย นจดหมายสมัครงานและประวัติย่ อ การกรอก
แบบฟอร์ มใบสมัครงาน การสมัครงานออนไลน์ การสัมภาษณ์งาน คําศัพท์ สํานวนประโยค ทีใช้ในการปฏิบตั ิงาน
การสนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบตั ิงานอาชีพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพือการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชา เทคนิคการผลิต

157
30000-9202

ภาษาอังกฤษเพือการนําเสนอ

1-2-2

(English for Presentation)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอ
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอโดยใช้สือประกอบ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงาน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้ เกียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอ
เขียนโครงร่ างเรื องทีนําเสนอ
ผลิตสื อเพือใช้ประกอบการนําเสนอ
พูดนําเสนอข้อมูลโดยใช้สือประกอบ
ตอบข้อซักถามเกียวกับสิ งทีนําเสนอ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการนําเสนอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เ กี ยวการใช้ภาษาอัง กฤษในการนํา เสนอ คํา ศัพท์ สํ า นวนที ใช้ การเขี ย นโครงร่ าง
(Outline) เรื องทีนําเสนอ การผลิตสื อรู ปแบบต่าง ๆ เพือใช้ประกอบการนําเสนอ การพูดนําเสนอข้อมูลเกี ยวกับ
หน่วยงาน การปฏิบตั ิงาน ผลงาน สิ นค้าหรื อบริ การโดยใช้สือประกอบ การตอบข้อซักถามเกียวกับเรื องทีนําเสนอ
การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษในการนําเสนอ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชา เทคนิคการผลิต

158
30000-9203

การอ่านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ

1-2-2

(English Reading for Careers)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการอ่านภาษาอังกฤษทีใช้ในงานอาชีพ
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื องมือสื อสารในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้ เกียวกับการอ่านภาษาอังกฤษทีเกียวข้องกับงานอาชีพ
ใช้กลยุทธ์การอ่านเพือหาข้อมูลเฉพาะทีต้องการหรื อจับประเด็นสําคัญ
เดาความหมายของคําหรื อข้อความจากบริ บททีกําหนด
สรุ ปใจความสําคัญของเรื องทีอ่านเกียวกับงานอาชีพจากสื อสิ งพิมพ์และสื อออนไลน์
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการอ่านภาษาอังกฤษทีเกียวข้องกับงานอาชีพ การอ่านข้อความ ขันตอน
การปฏิบตั ิงาน คู่มือ ประกาศ โฆษณา ข่าวสารในงานอาชีพจากสือสิ งพิมพ์ และสือออนไลน์ การใช้กลยุทธ์
การอ่ า นอย่า งเร็ ว เพื อหาข้อ มู ล เฉพาะที ต้อ งการ (Scanning) การอ่ า นอย่า งเร็ ว เพื อจับ ประเด็ น สํา คัญ
(Skimming) การเดาความหมายจากบริ บท (Context Clues) การอนุ มาน (Inference) การบอกใจความหลัก
(Main Idea) การสรุ ปใจความสําคัญของเรื องเกียวกับงานอาชีพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชา เทคนิคการผลิต

159
30000-9204

การเขียนภาษาอังกฤษเพืองานอาชีพ
(English Writing for Careers)

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับการเขียนภาษาอังกฤษทีเกียวข้องกับงานอาชีพ
2. เขียนข้อมูลส่ วนตัว
3. เขียนข้อความในงานอาชีพตามรู ปแบบทีกําหนด
4. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ มในงานอาชีพ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิบตั ิเกี ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษทีเกี ยวข้องกับงานอาชีพ การเขียนข้อมูลส่ วนตัว บันทึก
ข้อความ ป้ายประกาศ ใบสั งงาน (Job Sheet) รายงานการปฏิบตั ิงาน (Job Report) จดหมายสอบถาม (Inquiry Letter)
จดหมายสั งซือ (Order Letter) ข้อความบนสื อสังคมออนไลน์ (Social Media) การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ มในงาน
อาชีพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
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30000-9205

ภาษาอังกฤษเพืองานบริการ

1-2-2

(English for Service Sectors)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. รู ้ และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในงานบริ การ
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงานเกียวกับการให้บริ การ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานบริ การ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้ เกียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานบริ การ
ฟั งและสรุ ปเรื องทีเกียวข้องกับงานบริ การ
สนทนาในสถานการณ์การปฏิบตั ิงานบริ การ
อ่านข้อมูล คู่มือ เอกสารทีใช้ในงานบริ การ
เขียนข้อความทีเกียวข้องกับงานบริ การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงานบริ การ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานบริ การ การฟั งและสรุ ปเรื องทีเกียวข้องกับงานบริ การ
การสนทนาในสถานการณ์การต้อนรับ การให้ขอ้ มูลเกี ยวกับหน่วยงาน สิ นค้าหรื อบริ การ การให้ความช่วยเหลือ
การให้คาํ แนะนํา การประชาสัมพันธ์ การตอบคําถามลูกค้าหรื อผูม้ าติดต่อ การอ่านข้อมูล คู่มือ เอกสารทีใช้ในงาน
บริ การ การเขียนข้อความทีเกียวข้อง การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานบริ การ
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คําอธิบายรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
30000-2001
30000-2002
30000-2003
30000-2004
30000-2005

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
กิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
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30000-20…

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ …

0-2-0

(Vocational Organization Activity …)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วชิ าการและวิชาชีพ เพือพัฒนาตน
องค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จนิ สัยในการทํา งานด้วยความรั บผิ ดชอบ มี วิน ัย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความคิ ดริ เริ ม
สร้ างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิเกี ยวกับ กิ จกรรมองค์การวิชาชีพ กิ จกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพือ
พัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและพัฒนากิจกรรม
องค์ก ารวิชาชี พ การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยในการจัดและร่ วม
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
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30000-2005

กิจกรรมส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

0-2-0

(Moral and Ethics Promotion Activity)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจความสําคัญและหลักในการประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นคนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม ธรรมาภิบาลตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2. สามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสิ นใจ ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรม อันดีงามของ
สังคม มีส่วนร่ วมในการปฏิ บตั ิกิจกรรมทําความดีตามรอยพระยุคลบาท กิ จกรรมตามหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพือประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และท้องถิ น
3. มีจิตสํานึกและกิจนิสัยทีดีในการปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ เสี ยสละ มีวนิ ยั ซื อสัตย์สุจริ ต และ
สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะห์และตัดสิ นใจปฏิบตั ิในสิ งทีควรปฏิบตั ิ และไม่ปฏิบตั ิในสิ งทีไม่ควรปฏิบตั ิ
2. ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
3. วางแผนและปฏิบตั ิกิจกรรมเพือปลูกจิตสํานึ กความเป็ นคนดี กิ จกรรมทําความดีตามรอยพระยุคลบาท
กิ จกรรมตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงและกิ จกรรมเพือประโยชน์ ต่อตนเอง ชุ มชน ท้องถิ น
และประเทศชาติ
4. ปฏิบตั ิกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใช้กระบวนการกลุ่ม

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เ กี ยวกับกิ จกรรมส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ย ธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิ ยมหลักของคนไทย 12
ประการ กิ จ กรรมปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ความเป็ นคนดี กิ จ กรรมทํา ความดี ตามรอยพระยุ คลบาท กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์
ศิ ลปวัฒนธรรม กิ จกรรมตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และกิ จกรรมอืน ๆ ทีเป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
ชุมชน ท้องถิ นและประเทศชาติ โดยการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ บันทึก ประเมินผล และปรับปรุ งการทํางาน
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