
แบบฟอร์มที ่7 
สาขาวิชาชพีผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  

อาชีพช่างระบบนิวเมติกส์ ผลิตชิ้นสว่นยานยนต ์ระดบั 3 
 

กำหนดหน่วยสมรรถนะ (UOC) สมรรถนะย่อย (EOC) และเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน  (PC : Performance 
Criteria) ที่มีความสัมพันธก์ัน  
  
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  AMP-ZZZ-3-011ZB 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ซ่อมบำรุงอุปกรณ์นิวเมติกส ์

 

สมรรถนะรายวิชา 
(สมรรถนะย่อย 

Element of Competence) 

คำอธบิายรายวิชา 
(เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria) 

วิธีการประเมนิ 
Assessment 

020311 อธิบายการทำงานของ
อุปกรณ์นิวเมติกส์ 

1.1 บอกการทำงานของอุปกรณ์นิวเมติกส์ 
1.2 บอกคุณสมบัติของอุปกรณ์นิวเมติกส ์
1.3 บอกวิธีการแก้ไขความผดิปกติของ
อุปกรณ ์

1. ข้อสอบข้อเขียน 
- แบบทดสอบปรนัย  
ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ 
- แบบทดสอบแบบเติมคํา 

020312 เตรียมเครื่องมือเพื่อการ
ซ่อมบำรุงอุปกรณ์นิวเมติกส์ 

2.1 เตรียมเครือ่งมือวัดค่าทางกล 
2.2 เตรียมเครือ่งมือวัดค่าทางไฟฟ้า 

1. สาธิตการปฎิบัติงาน 
- แบบฟอร์มประเมินผล 

020313 ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์นิว
เมติกส์ 

3.1 บอกตำแหน่งอุปกรณ์จริงเทียบกับ
วงจร 
3.2 ถอดเปลี่ยนเกจวัดความดัน 
3.3 ถอดเปลี่ยนเซ็นเซอร ์
3.4 ถอดเปลี่ยนวาล์ว 
3.5 ถอดเปลี่ยนกระบอกสูบ 
3.6 ถอดเปลี่ยนสายลม 
3.7 ถอดเปลี่ยนสายไฟควบคุม 
3.8 ถอดเปลี่ยนชุดปรับสภาพลม 
3.9 ถอดเปลี่ยนบูสเตอร์ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
- แบบทดสอบปรนัย  
ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ 
- แบบทดสอบแบบเติมคํา
หรือตอบสั้น 
 
2. สาธิตการปฎิบัติงาน 
- แบบฟอร์มประเมินผล
การสาธิตการปฏิบัติงาน 



สมรรถนะรายวิชา 
(สมรรถนะย่อย 

Element of Competence) 

คำอธบิายรายวิชา 
(เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria) 

วิธีการประเมนิ 
Assessment 

020314 ติดตั้งระบบนิวเมติกส์ 4.1 อ่านแบบเพื่อติดตั้ง 
4.2 ติดต้ังเกจวัดความดัน 
4.3 ติดตั้งเซ็นเซอร ์
4.4 ติดตั้งวาล์ว 
4.5 ติดตั้งกระบอกสูบ 
4.6 ติดตั้งสายลม 
4.7 ติดตั้งสายไฟควบคุม 
4.8 ติดตั้งชุดปรับสภาพลม 
4.9 ติดตั้งบูสเตอร ์

1. สาธิตการปฎิบัติงาน 
- แบบฟอร์มประเมินผล
การสาธิตการปฏิบัติงาน 

020316 ซ่อมอุปกรณ์นิวเมติกส์ 5.1 บอกโครงสร้างอุปกรณ ์
5.2 ซ่อมเซ็นเซอร ์
5.3 ซ่อมวาล์ว 
5.4 ซ่อมกระบอกสูบ 
5.5 ซ่อมชุดปรับสภาพลม 
5.6 ซ่อมบูสเตอร ์

1. สาธิตการปฎิบัติงาน 
- แบบฟอร์มประเมินผล
การสาธิตการปฏิบัติงาน 

020317 ทดสอบการทำงานของ
อุปกรณ์นิวเมติกส์หลังการซ่อม
บำรุง 

6.1 ทดสอบเกจวัดความดัน 
6.2 ทดสอบเซน็เซอร ์
6.3 ทดสอบวาล์ว 
6.4 ทดสอบกระบอกสูบ 
6.5 ทดสอบสายลม 
6.6 ทดสอบสายไฟควบคุม 
6.7 ทดสอบชุดปรับสภาพลม 
6.8 ทดสอบบูสเตอร ์

1. สาธิตการปฎิบัติงาน 
- แบบฟอร์มประเมินผล
การสาธิตการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 



แบบฟอร์มที่ 7 
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต ์

อาชีพช่างระบบนิวเมติกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ระดับ 3 
 
กำหนดหน่วยสมรรถนะ (UOC) สมรรถนะย่อย (EOC) และเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน  (PC : Performance 
Criteria) ที่มีความสัมพันธก์ัน 
 
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ      AMP-ZZZ-3-012ZB 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ        ตรวจสอบระบบนิวเมติกส์ตามแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายป ี

 

สมรรถนะรายวิชา 
(สมรรถนะย่อย 

Element of Competence) 

คำอธบิายรายวิชา 
(เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria) 

วิธีการประเมนิ 
Assessment 

020411 อธิบายแผนงานรายวัน/
รายเดือน/รายปี 

1.1 บอกรายละเอียดในแผนงาน 
1.2 อ่านวงจรนิวเมติกส์ในแผนงาน 
1.3 บอกชื่อ/สญัลักษณ์ของอุปกรณ ์

  ข้อสอบข้อเขยีน 
- แบบทดสอบปรนัย  
ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ 
- แบบทดสอบแบบเติมคํา
หรือตอบสั้น  

020412 เตรียมเครื่องมือในการ
ตรวจสอบอุปกรณ์นิวเมติกส์ 

2.1 บอกเครื่องมือการตรวจสอบ 
2.2 เลือกใช้เครื่องมือตรวจสอบ 
2.3 บอกวิธีใช้เครื่องมือตรวจสอบ 

020413 ตรวจสอบอุปกรณ์นิวเม
ติกส ์

3.1 บอกวิธีตรวจสอบอุปกรณ์ 
3.2 ตรวจสอบค่าความชื้น 
3.3 ตรวจสอบเซ็นเซอร ์
3.4 ตรวจสอบวาล์ว 
3.5 ตรวจสอบกระบอกสูบ 
3.6 ตรวจสอบลมรั่ว 
3.7 ตรวจสอบสายไฟควบคุม 
3.8 ตรวจสอบชุดปรับสภาพลม 
3.9 ตรวจสอบบูสเตอร์ 
3.10 ตรวจสอบแอร์คอมเพรสเซอร ์

1.การสัมภาษณ ์
2. สาธิตการปฎิบัติงาน 
- แบบฟอร์มประเมินผลการ
สาธิตการปฏิบัติงาน 



แบบฟอร์มที่ 7 
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต ์

อาชีพช่างระบบนิวเมติกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ระดับ 3 
 
กำหนดหน่วยสมรรถนะ (UOC) สมรรถนะย่อย (EOC) และเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน  (PC : Performance 
Criteria) ที่มีความสัมพันธก์ัน 
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 02042 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  สรุปผลการปฏิบตัิงาน 

 

สมรรถนะรายวิชา 
(สมรรถนะย่อย 

Element of Competence) 

คำอธบิายรายวิชา 
(เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria) 

วิธีการประเมนิ 
Assessment 

020421 บันทกึผลการปฏิบัติงาน 1.1 ประจำวัน 
1.2 ประจำเดือน 
1.3 ประจำป ี

1. ข้อสอบข้อเขียน 
     - แบบทดสอบปรนัย  
ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ 
     - แบบทดสอบแบบเติมคํา
หรือตอบสั้น 
2. สาธิตการปฎิบัติงาน 
     - แบบฟอร์มประเมินผล
การสาธิตการปฏิบัติงาน 

020422 รายงานผลการ
ปฏิบัติงานได้ 

2.1 บอกสิ่งผิดปกต ิ
2.2 บอกสาเหตุความผิดปกต ิ
2.3 บอกวิธีแกไ้ข 

ข้อสอบข้อเขียน 
     - แบบทดสอบปรนัย  
ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ 
     - แบบทดสอบแบบเติมคํา
หรือตอบสั้น 

020423 ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงงานได้ 

3.1 การใช้งานอุปกรณ์ 
3.2 ข้อควรระวังการใช้อุปกรณ์ 
3.3 การบำรุงรกัษาอุปกรณ์ 
3.4 การเพิ่มผลผลิต 

 



 

แบบฟอร์มที ่8 
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  

อาชีพช่างระบบนิวเมติกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชัน้ 3 
จำนวน 3 UOC 13 EOC 69 PC 

 
เลือก UOC EOC และ PC ออกมาเขียน เขียนเป็นความเรียงโดยเอา PC มาต่อกัน 

รหัสหน่วยสมรรถนะ   AMP-ZZZ-3-011ZB 
ชื่อหน่วยสมรรถนะ    ซ่อมบำรุงอุปกรณ์นิวเมติกส์  
ชื่อสมรรถนะย่อย  
1. อธิบายการทำงานของอุปกรณ์นิวเมติกส์ 
2. เตรียมเครื่องมือเพื่อการซ่อมบำรุงอุปกรณ์นิวเม
ติกส ์
3. ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์นิวเมติกส ์
4. ติดต้ังระบบนิวเมติกส ์
5. ปรับต้ังอุปกรณ์นิวเมติกส ์
6. ซ่อมอุปกรณ์นิวเมติกส ์
7. ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์นิวเมติกส์หลังการ
ซ่อมบำรุง 

การทำงานของอุปกรณ์นิวเมติกส์  คุณสมบัติของ
อุปกรณ์นิวเมติกส์ วิธีการแก้ไขความผิดปกติของ
อุปกรณ์ การเตรียมเครื่องมือวัดค่าทางกล การเตรียม
เครื่องมือวัดค่าทางไฟฟ้า ตำแหน่งอุปกรณ์จริงเทียบ
กับวงจร การถอดเปลี่ยน อ่านแบบเพื่อติดตั้ง ปรับตั้ง 
ซ่อม และทดสอบเกจวัดความดัน, เซ็นเซอร์, วาล์ว, 
กระบอกสูบ, สายลม, สายไฟควบคุม, ชุดปรับสภาพ
ลม, บูสเตอร ์ 
 
 
 
 

รหัสหน่วยสมรรถนะ   AMP-ZZZ-3-012ZB 
ชื่อหน่วยสมรรถนะ    ตรวจสอบระบบนิวเมติกส์
ตามแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี 
ชื่อสมรรถนะย่อย  
1. อธิบายแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี 
2. เตรียมเครื ่องมือในการตรวจสอบอุปกรณ์นิวเม
ติกส ์
3. ตรวจสอบอุปกรณ์นิวเมติกส ์

รายละเอียดในแผนงาน การอ่านวงจรนิวเมติกส์ใน
แผนงาน สัญลกัษณ์ของอุปกรณ์ เครื่องมือการ
ตรวจสอบ การเลือกใช้เครื่องมือตรวจสอบ วิธีใช้
เครื่องมือตรวจสอบ วิธีตรวจสอบอุปกรณ์ ตรวจสอบ
ค่าความชื้น, เซ็นเซอร์, วาล์ว, กระบอกสูบ, ลมรั่ว, 
สายไฟควบคุม, ชุดปรับสภาพลม, บูสเตอร ์และแอร์
คอมเพรสเซอร ์ 

รหัสหน่วยสมรรถนะ   AMP-ZZZ-3-013ZB 
ชื่อหน่วยสมรรถนะ    สรุปผลการปฏิบัติงาน 
ชื่อสมรรถนะย่อย  
1. บันทึกผลการปฏิบัติงาน 
2. รายงานผลการปฏิบัติงานได้ 
3. ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงงานได ้
 

บันทึกผลประจำวัน ประจำเดือน และประจำปี การ
รายงานสิ ่งผิดปกติ สาเหตุและวิธีการแก้ไขความ
ผิดปกติ การใช้งานอุปกรณ์ ข้อควรระวังการใช้
อุปกรณ ์การบำรุงรักษาอุปกรณ ์และการเพ่ิมผลผลิต 



 

แบบฟอร์มที ่9 
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  

อาชีพช่างระบบนิวเมติกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชัน้ 3 

 
ข้อมูล ชื่อรายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ชื่อรายวิชา   นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
 

สมรรถนะรายวิชา  
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกบัระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
 2. สามารถอ่านและเขียนวงจรควบคุมการทำงานระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
 3. สามารถต่อวงจรควบคุมการทำงานระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
 4. ซ่อมบำรุงอุปกรณ์นิวเมติกส์ 

 5. ตรวจสอบระบบนิวเมติกส์ตามแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี 

 6. สรุปผลการปฏิบัติงาน 

คำอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานของอุปกรณ์นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ คุณสมบัติของอุปกรณ์ 

นิวเมติกส์ วิธีการแก้ไขความผิดปกติของอุปกรณ์ การเตรียมเครื่องมือวัดค่าทางกล การเตรียมเครื่องมือวัดค่า

ทางไฟฟ้า ตำแหน่งอุปกรณ์จริงเทียบกับวงจร การถอดเปลี่ยน อ่านแบบเพื่อติดตั้ง ปรับตั้ง ซ่อม ทดสอบ 

เลือกใช้ และตรวจสอบเกจวัดความดัน, เซ็นเซอร์, วาล์ว, กระบอกสูบ, สายลม, สายไฟควบคุม, ชุดปรับ

สภาพลม,บูสเตอร์ รายละเอียดในแผนงาน สัญลักษณ์ของอุปกรณ์ การบันทึกผล การรายงานสิ่งผิดปกติ 

สาเหตุและวิธีการแก้ไขความผิดปกติ การใช้งานอุปกรณ์ ข้อควรระวังการใช้อุปกรณ์ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ และ

การเพ่ิมผลผลิต 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอร์มที ่10 
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  

อาชีพช่างระบบนิวเมติกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชัน้ 3 
 
 1. กำหนดรหัสวิชา     
 2. กำหนดจำนวนหน่วยกิต 

3. กำหนดการอ้างอิงมาตรฐานอาชีพ   
 4. กำหนดจุดประสงค์รายวชิา สมรรถนะรายวิชา 

 
รหัสวิชา  20100-2011     ชื่อวิชา   นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส ์   1-3-2 
                     (อ้างอิงมาตรฐานอาชีพช่างระบบนิวเมติกส์ ผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ ชั้น 3) 
 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให ้
1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกบัระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
2. มีทักษะการติดต้ัง และซ่อมบำรุงระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส ์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด 

ตรงต่อเวลามีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

 2. สามารถอ่านและเขียนวงจรควบคุมการทำงานระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

 3. สามารถต่อวงจรควบคุมการทำงานระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

 4. ซ่อมบำรุงอุปกรณ์นิวเมติกส์ 

 5. ตรวจสอบระบบนิวเมติกส์ตามแผนงานรายวัน/รายเดือน/รายปี 

 6. สรุปผลการปฏิบัติงาน 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานของอุปกรณ์นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ คุณสมบัติของอุปกรณ์ 

นิวเมติกส์ วิธีการแก้ไขความผิดปกติของอุปกรณ์ การเตรียมเครื่องมือวัดค่าทางกล การเตรียมเครื่องมือวัดค่า

ทางไฟฟ้า ตำแหน่งอุปกรณ์จริงเทียบกับวงจร การถอดเปลี่ยน อ่านแบบเพื่อติดตั้ง ปรับตั้ง ซ่อม ทดสอบ 

เลือกใช ้และตรวจสอบเกจวัดความดัน, เซ็นเซอร์, วาล์ว, กระบอกสูบ, สายลม, สายไฟควบคุม, ชุดปรับสภาพ

ลม,บูสเตอร ์รายละเอียดในแผนงาน สัญลักษณ์ของอุปกรณ ์การบันทึกผล การรายงานสิ่งผิดปกต ิสาเหตุและ

วิธีการแก้ไขความผิดปกติ การใช้งานอุปกรณ์ ข้อควรระวังการใช้อุปกรณ์ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ และการเพิ่ม

ผลผลิต  



แบบฟอร์มที่ 7 
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ 

สาขางานแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างผลิตชิน้ส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 3 

กำหนดหน่วยสมรรถนะ(UOC) สมรรถนะย่อย (EOC) และเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (PC : Performance Criteria) 
ที่มีความสัมพันธก์ัน   

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  MLD-DMT-3-026ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    กำหนดขั้นตอนการทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะด้วยเครื่องจักรกล

สมรรถนะรายวิชา 
(สมรรถนะย่อย 

Element of Competence) 

คำอธบิายรายวิชา 
(เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria) 

วิธีการประเมนิ 
Assessment 

102M02.1 เตรียมการกำหนด
ขั้นตอนการทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ปั้มโลหะด้วยเครื่องจักรกล 

1.1 เตรียมแบบงาน 
1.2 อ่านแบบงาน 

1. การสังเกตุ
2 . แบบฟอร ์ มบ ั นท ึ กการ
สัมภาษณ์

102M02.2 กำหนดขั้นตอนการ
ทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั้มโลหะด้วย
เครื่องจักรกล 

2.1 กำหนดขั้นตอนการทำงาน 
2.2 ระบุประเภทเครื่ องจ ักรกลและ
เครื่องมือกล 
2.3 ระบุประเภทอุปกรณ์จับยึด 

1. การสังเกตุ
2 . แบบฟอร ์ มบ ั นท ึ กการ
สัมภาษณ์



แบบฟอร์มที่ 7 
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ 

สาขางานแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างผลิตชิน้ส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 3 
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  MLD-DMT-3-043ZA 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึง CNC  
 

สมรรถนะรายวิชา 
(สมรรถนะย่อย 

Element of Competence) 

คำอธบิายรายวิชา 
(เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria) 

วิธีการประเมนิ 
Assessment 

102C09.1 ความปลอดภัยใน
การทำงาน 

1.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยใน
การทำงานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคล  
1.2 ตรวจสอบระบบการทำงานของ
เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลัง
ปฏิบัติงาน 

1. การสังเกต ุ 
2.แบบฟอร์มบันทึกปฏิบัติงาน 
 

102C09.2 การเตรียมก่อนการ
ปฏิบัติงานด้วยเครื่องกลึง CNC 

2.1 กำหนดรายละเอียดและลำดับของ
การดำเนินงาน  
2.2 ป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคำสั่ง
CNC  
2.3 จัดเตรียมเครื่องมือตัด  
2.4 จัดเตรียมวัสดุงาน  
2.5 จัดเตรียมเครื่องมือวัด 

1. การสังเกต ุ 
2.แบบฟอร์มบันทึกปฏิบัติงาน 
 

102C09.3 การปฏิบัติงานกับ
เครื่องกลึง CNC 

3.1 จับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือ
ตัด  
3.2 การปรับตัง้ค่าศูนย์ของชิ้นส่วน
แม่พิมพ์และเครื่องมือตัด  
3.3 การปฏิบัติงานตรวจสอบ และชดเชย
ขนาดเครื่องมือตัด 

1. การสังเกต ุ 
2.แบบฟอร์มบันทึกปฏิบัติงาน 
 

102C09.4 การตรวจสอบความ
ถูกต้องชิ้นส่วน 

4.1 ตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของ
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 

1. การสังเกต ุ 
2.แบบฟอร์มบันทึกปฏิบัติงาน 



สมรรถนะรายวิชา 
(สมรรถนะย่อย 

Element of Competence) 

คำอธบิายรายวิชา 
(เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria) 

วิธีการประเมนิ 
Assessment 

102C09 .5 การบำร ุ งร ักษา
เครื่องกลึงCNCและอุปกรณ ์

5.1 ตรวจสอบบำรุงรักษาเบ้ืองต้น  
5.2 ดูแลทำความสะอาดเครื่องจักร  
5.3 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร
ก่อนและหลังปฏิบัติงาน 

1. การสังเกต ุ 
2.แบบฟอร์มบันทึกปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มที่ 7 
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ 

สาขางานแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างผลิตชิน้ส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 3 
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  MLD-DMT-3-044ZA 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด CNC  
สมรรถนะรายวิชา 
(สมรรถนะย่อย 

Element of Competence) 

คำอธบิายรายวิชา 
(เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria) 

วิธีการประเมนิ 
Assessment 

102C10.1 ความปลอดภัยใน
การทำงาน 

1.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยใน
การทำงานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคล 
1.2 ตรวจสอบระบบการทำงานของ
เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลัง
ปฏิบัติงาน 

1. การสังเกต ุ 
2.แบบฟอร์มบันทึกปฏิบัติงาน 
 

102C10.2 การเตรียมก่อนการ
ปฏิบัติงานด้วยเครื่องกัด CNC 

2.1 กำหนดรายละเอียดและลำดับของ
การดำเนินงาน  
2.2 ป้อนและตรวจสอบโปรแกรมคำสั่ง
CNC  
2.3 จัดเตรียมเครื่องมือตัด  
2.4 จัดเตรียมอุปกรณ์จับยึดช้ินงาน 
2.5 จัดเตรียมวัสดุงาน  
2.6 จัดเตรียมเครื่องมือวัด 

1. การสังเกต ุ 
2.แบบฟอร์มบันทึกปฏิบัติงาน 
 

102C10.3 การปฏิบัติงานกับ
เครื่องกัด CNC 

3.1 จับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือ
ตัด  
3.2 การปรับตัง้ค่าศูนย์ของชิ้นส่วน
แม่พิมพ์และเครื่องมือตัด  
3.3 การปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และ
ชดเชยขนาดเครื่องมือตัด 

1. การสังเกต ุ 
2.แบบฟอร์มบันทึกปฏิบัติงาน 
 

102C10.4 การตรวจสอบความ
ถูกต้องชิ้นส่วน 

4.1 ตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของ
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 

1. การสังเกต ุ 
2.แบบฟอร์มบันทึกปฏิบัติงาน 



สมรรถนะรายวิชา 
(สมรรถนะย่อย 

Element of Competence) 

คำอธบิายรายวิชา 
(เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria) 

วิธีการประเมนิ 
Assessment 

102C10.5 ก า ร บ ำ ร ุ ง ร ั ก ษ า
เครื่องกัด CNC และอุปกรณ ์

5.1 ตรวจสอบบำรุงรักษาเบ้ืองต้น  
5.2 ดูแลทำความสะอาดเครื่องจักร  
5.3 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักร
ก่อนและหลังปฏิบัติงาน 

1. การสังเกต ุ 
2.แบบฟอร์มบันทึกปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มที่ 8 
สาขางานแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างผลิตชิน้ส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 3 

จำนวน 3 UOC  12 EOC  34 PC 
เขียนคำอธิบายรายวิชา 

เลือก UOC EOC และ PC ออกมาเขียน เขียนเป็นความเรียงโดยเอา PC มาต่อกัน 

รหัสหน่วยสมรรถนะ   MLD-DMT-3-026ZA 

ชื่อหน่วยสมรรถนะ   กำหนดขั้นตอนการทำชิ้นส่วน

แม่พิมพ์ปั๊มโลหะด้วยเครื่องจักรกล      

ชื่อสมรรถนะย่อย 

1. เตรียมการกำหนดขั้นตอนการทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์

ปั้มโลหะด้วยเครื่องจักรกล 

2. กำหนดขั้นตอนการทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั้มโลหะ

ด้วยเครื่องจักรกล 

       ผู้ปฏิบัติงานเตรียมแบบงานและอ่านแบบงาน
กำหนดขั้นตอนการทำงาน ระบุประเภทเครื่องจักรกล
และเครื่องมือกล พร้อมทั้งระบุประเภทอุปกรณ์จับยึด
เกี่ยวกับการช้ินส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 

รหัสหน่วยสมรรถนะ MLD-DMT-3-043ZA 
ชื่อหน่วยสมรรถนะ ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึง CNC 

ชื่อสมรรถนะย่อย 

1. ความปลอดภัยในการทำงาน 
2. การเตรียมก่อนการปฏิบัติงานด้วยเครื่องกลึง CNC 
3. การปฏิบัติงานกับเครื่องกลึง CNC 
4. การตรวจสอบความถูกต้องช้ินส่วน 
5. การบำรุงรักษาเครื่องกลึงCNCและอุปกรณ ์

         ปฏิบัต ิตามขั ้นตอนความปลอดภัยในการ
ทำงานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 
ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์
ก่อนและหลังปฏิบัติงานกำหนดรายละเอียดและ
ลำด ับของการดำเน ินงาน ป ้อนและตรวจสอบ
โปรแกรมคำสั่งCNC จัดเตรียมเครื่องมือตัด จัดเตรียม
วัสดุงาน จัดเตรียมเครื่องมือวัด จับยึดช้ินส่วนแม่พิมพ์
และเครื ่องมือตัด การปรับตั ้งค่าศูนย์ของชิ ้นส่วน
แม่พิมพ์และเครื่องมือตัด การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
และชดเชยขนาดเครื่องมือตัด ตรวจสอบความถูกต้อง 
ขนาดของชิ ้นส่วนแม่พิมพ์  ตรวจสอบบำรุงรักษา
เบื้องต้น ดูแลทำความสะอาดเครื่องจักร ตรวจสอบ
ความพร้อมของเครื่องจักรก่อนและหลังปฏิบัติงาน 
 
 
 



รหัสหน่วยสมรรถนะ MLD-DMT-3-044ZA 
ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด CNC 

ชื่อสมรรถนะย่อย 

1. ความปลอดภัยในการทำงาน 

2. การเตรียมก่อนการปฏิบัติงานด้วยเครื่องกัด CNC 

3. การปฏิบัติงานกับเครื่องกัด CNC 

4. การตรวจสอบความถูกต้องช้ินส่วน 

5. การบำรุงรักษาเครื่องกัด CNCและอุปกรณ ์

          ปฏิบัติตามขั ้นตอนความปลอดภัยในการ
ทำงานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 
ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์
ก่อนและหลังปฏิบัติงาน กำหนดรายละเอียดและ
ลำด ับของการดำเน ินงาน ป ้อนและตรวจสอบ
โปรแกรมคำสั่งCNC จัดเตรียมเครื่องมือตัด จัดเตรียม
อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน จัดเตรียมวัสดุงาน จัดเตรียม
เครื่องมือวัด จับยึดชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด 
การปรับตั้งค่าศูนย์ของชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือ
ตัด การปฏิบัต ิงาน ตรวจสอบและชดเชยขนาด
เครื ่องมือตัด ตรวจสอบความถูกต้อง ขนาดของ
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ตรวจสอบบำรุงรักษาเบื้องต้น ดูแล
ทำความสะอาดเครื่องจักร ตรวจสอบความพร้อมของ
เครื่องจักรก่อนและหลังปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มที่ 9 
สาขางานแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างผลิตชิน้ส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 3 

 
ข้อมูล ชื่อรายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อรายวิชา   ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ   
สมรรถนะรายวิชา  
 1. อ่านแบบงาน ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ 
 2. ปฏิบัติงานด้วยเครื่องจักรกลและเครื่องมือกล ในการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ 
 3. ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะตามหลักการและกระบวนการ 
  
คำอธิบายรายวิชา  

ปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ การใช้เครื่องมือวัดละเอียดและเครื่องมือตรวจสอบการ

บํารุงรักษาเครื่องมือกลและปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มที่ 9 
สาขางานแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างผลิตชิน้ส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 3 

 
ข้อมูล ชื่อรายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อรายวิชา   ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซ ี  
สมรรถนะรายวิชา  
 1. เขียนโปรแกรมเอ็นซี ตามหลักการและกระบวนการ 
 2. ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซีตามหลักการและกระบวนการ  
 3. การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลซีเอ็นซี 
 
คำอธิบายรายวิชา  

ปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องกลึงและเครื่องกดัซีเอ็นซี ประกอบด้วยการกำหนดขัน้ตอนการทํางาน 

การเขียน การป้อนการทดสอบและแก้ไขโปรแกรมเอ็นซ ีการเตรียมวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ การปรับตั้งค่า

ศูนย์ของชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด การปฏิบัติงาน ตรวจสอบและชดเชยขนาดเครื่องมือตัด ตรวจสอบ

ความถูกต้อง ขนาดของช้ินส่วนแม่พิมพ์ การขึ้นรูปช้ินส่วน การใช้เครื่องมือวัดเพ่ือตรวจสอบขนาดตามแบบ

สั่งงาน การบํารุงรักษาเครื่องมือกลซีเอ็นซี และปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มที่ 10 
สาขางานแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างผลิตชิน้ส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 3 

 
1. กำหนดรหัสวิชา 
2. กำหนดจำนวนหน่วยกิต 
3. กำหนดการอ้างอิงมาตรฐานอาชีพและระดับ 
4. กำหนดจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา 
 
รหัสวิชา_____-____ ชื่อวิชา ……………………………….………………..   ท-ป-น 

(อ้างอิงมาตรฐานอาชีพ ................, ............., ............. ระดับ..........) 
 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให ้

1. เข้าใจ …....................………………………............................................................................ 
2. สามารถ …................………..…......................................................................................... 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ...................................... 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้……………………………………………………………………………………………………. 
2.  เตรียมความพร้อมในงานเขียนแบบช้ินส่วนแม่พิมพ ์
3.  เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ ์
4. ......................................................................................................................................... 
(แสดงความรู้เกี่ยวกับด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะปฏิบัต ิ+ พฤติกรรมลักษณะนิสัย 
รูปแบบการเขียน : กริยา-กรรม-เงื่อนไข) 
5.  

คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาระบบการทำงานของแม่พิมพ์ ข้อกำหนด พิกัดงานสวม ที่จำเป็นในการเขียนแบบ อ่านแบภาพประกอบ

แม่พิมพ์ 2 มิติ หรือ 3 มิติ เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบช้ินส่วน 
 
 
 
 

 
รหัสวิชา 20102-2203 ชื่อวิชา ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพโ์ลหะ            2-6-4 

(อ้างอิงมาตรฐานอาชีพชา่งผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ระดับ 3 ) 
 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให ้
 1. เข้าใจหลักการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะตามมาตรฐาน การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และการวัด 
ตรวจสอบ 
 2. มีทักษะการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ วัดและตรวจสอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ประกอบชุดดาย 
 3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม และ
ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. อ่านแบบงาน ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ 
 2. ปฏิบัติงานด้วยเครื่องจักรกลและเครื่องมือกล ในการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ 
 3. ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะตามหลักการและกระบวนการ 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติเกี่ยวกับอ่านแบบงาน  การผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะด้วยเครื่องจักรกลและเครื่องมือกล 
การใช้เครื่องมือวัดละเอียดและเครื่องมือตรวจสอบการบํารุงรักษาเครื่องมือกลและปฏิบัติงานตามหลักความ
ปลอดภัย 



 

แบบฟอร์มที ่10 
สาขางานแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างผลิตชิน้ส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 3 

 

1. กำหนดรหัสวิชา 

2. กำหนดจำนวนหน่วยกิต 

3. กำหนดการอ้างอิงมาตรฐานอาชีพและระดับ 

4. กำหนดจุดประสงค์รายวชิา สมรรถนะรายวิชา 

 

  
รหัสวิชา 20102-2110 ชื่อวิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซ ี             2-6-4 

(อ้างอิงมาตรฐานอาชีพชา่งผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ระดับ 3 ) 
 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให ้
 1. เข้าใจหลักการ โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องมือกลซีเอ็นซี 
 2. เขียนโปรแกรมเอ็นซี และปฏิบัติงานกบัเครื่องมือกลซีเอ็นซี  
 3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวมและปฏิบัติงาน 
ตามหลักความปลอดภัย 
 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. เขียนโปรแกรมเอ็นซี ตามหลักการและกระบวนการ 
 2. ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซีตามหลักการและกระบวนการ  
 3. การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลซีเอ็นซี 
 
คำอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องกลึงและเครื่องกดัซีเอ็นซี ประกอบด้วยการกำหนดขัน้ตอนการทํางาน 

การเขียน การป้อนการทดสอบและแก้ไขโปรแกรมเอ็นซ ีการเตรียมวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ การปรับตั้งค่า

ศูนย์ของชิ้นส่วนแม่พิมพ์และเครื่องมือตัด การปฏิบัติงาน ตรวจสอบและชดเชยขนาดเครื่องมือตัด ตรวจสอบ

ความถูกต้อง ขนาดของช้ินส่วนแม่พิมพ์ การขึ้นรูปช้ินส่วน การใช้เครื่องมือวัดเพ่ือตรวจสอบขนาดตามแบบ

สั่งงาน การบํารุงรักษาเครื่องมือกลซีเอ็นซี และปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย 

 



แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี 
 

แบบฟอร์มท่ี 7 
 

กำหนดหน่วยสมรรถนะ(UOC) สมรรถนะย่อย (EOC) และเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (PC : Performance 
Criteria) ที่มีความสัมพันธ์กัน โดยให้เขียนทุกสาขางาน  
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเคร่ืองมือวัดด้านมิติ ระดับ 1 
 
 
 
 
 

สมรรถนะรายวิชา 
(สมรรถนะย่อย 

Element of Competence) 

คำอธิบายรายวิชา 
(เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria) 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

01A2101 ใช้คำศัพท์พ ื ้นฐาน
มาตรวิทยา 

1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์ 
มาตรวิทยาพื้นฐาน 
2.สามารถเลือกใช้ศ ัพท์และหน่วยวัด
อย่างถูกต้องในแบบบันทึก 

1. ข้อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 
ตัวเลือก  
2. แบบทดสอบแบบเติมคํา
หรือตอบส้ัน  
3. สาธิตการปฎิบัติงาน - 
แบบฟอร์มประเมินผลการ
สาธิตการปฏิบัติงาน 

01A2102 ใช้ระบบหน่วยวัด
สากล 

1. สามารถอธิบายเรื่องหน่วยวัดสากล 
( SI Unit) Base SI Unit แ ล ะ  Derived 
Unit 

01A2103 การสอบกลับได้ของ
การวัด 

1. สามารถอธิบายประเภทของมาตรฐาน
การวัดและการสอบกลับได้จากผลการวัด
ของเครื่องมือวัดของภาคอุตสาหกรรมสู่
ห้องปฏิบัติการแห่งชาติจนถึงองค ์กร
นานาชาติด้านการวัด 

 

 

 

 

 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  01A21 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    ระบบมาตรวิทยาเบ้ืองต้น 



แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี 
 

 

 

 

 

สมรรถนะรายวิชา 
(สมรรถนะย่อย 

Element of Competence) 

คำอธิบายรายวิชา 
(เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria) 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

01A2201 ปฏิบัติตามข้อกำหนด
พื้นฐานการปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการ 

1.สามารถปฏิบัติตามกิจกรรม 5 ส ของ
ไคเซ็น 

1. ข้อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 
ตัวเลือก  
2. แบบทดสอบแบบเติมคํา
หรือตอบส้ัน  
3. สาธิตการปฎิบัติงาน - 
แบบฟอร์มประเมินผลการ
สาธิตการปฏิบัติงาน 

01A2202 ปฏิบัติตามข้อกำหนด
ด้านความปลอดภัย 

1.สามารถเล ือกใช ้อ ุปกรณ ์ป ้ อ งกัน
อันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องตามคู่มือ
ปฏิบัติงาน 
2.สามารถเลือกใช้ใช ้อ ุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนรวมอย่างถูกต้องตามคู่มือ
ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรายวิชา 
(สมรรถนะย่อย 

Element of Competence) 

คำอธิบายรายวิชา 
(เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria) 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

01D1101 ใช้งานเครื่องมือวัด
ละเอียดพื้นฐาน 

1. สามารถเลือกใช้ชนิดและประเภทของ
เครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติตามคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
2. สามารถอ ่านค ่าของเคร ื ่องม ือวัด
ละเอียดด้านมิติอย่างถูกต้องตามคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

1. ข้อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 
ตัวเลือก  
2. แบบทดสอบแบบเติมคํา
หรือตอบส้ัน  
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  01A22 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการท่ีดี 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  01D11 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    ใช้งานเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐาน 



แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี 
 

สมรรถนะรายวิชา 
(สมรรถนะย่อย 

Element of Competence) 

คำอธิบายรายวิชา 
(เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria) 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

01D1102 ดูแลรักษาเครื่องมือ
วัดละเอียดพื้นฐาน 

1. สามารถบำรุงรักษา ขนย้ายและ
จัดเก็บเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติพร้อม
ใช้งานอย่างถูกต้องตามคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

3. สาธิตการปฎิบัติงาน - 
แบบฟอร์มประเมินผลการ
สาธิตการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรายวิชา 
(สมรรถนะย่อย 

Element of Competence) 

คำอธิบายรายวิชา 
(เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria) 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

01D1201 เตรียมความพร้อม 
เครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐานก่อน
การสอบเทียบและการเก็บรักษา
เครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐานและ
เครื่องมือมาตรฐาน 

1. สามารถเลือกใช้เกจบล็อกมาตรฐานให้
เหมาะสมกับชนิดเครื่องมือท่ีต้องการสอบ
เทียบตามคู่มือการปฏิบัติงาน 
2. สามารถเตรียมความพร้อมเครื่องมือ
มาตรฐานด ้ านม ิ ติ เ ช ่ น  เกจบล ็ อก 
ออปติคอลพาลาแลล ออปติคอลแฟลต 
โต๊ะระดับตามคู่มือการปฏิบัติงาน 
3. สามารถเตรียมความพร้อมเครื่องมือ
วัดละเอียดพื้นฐานด้านมิติ 2 ประเภท
ได้แก่ ไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิป
เปอร์ตามคู่มือการปฏิบัติงาน 
4. สามารถบ ันท ึกรายละเอ ียดของ
เครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐานด้านมิติและ
เครื่องมือมาตรฐานด้านมิติในแบบบันทึก
ผลตามท่ีห้องปฏิบัติการกำหนด 

1. ข้อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 
ตัวเลือก  
2. แบบทดสอบแบบเติมคํา
หรือตอบส้ัน  
3. สาธิตการปฎิบัติงาน - 
แบบฟอร์มประเมินผลการ
สาธิตการปฏิบัติงาน 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  01D12 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    สอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐาน 



แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี 
 

สมรรถนะรายวิชา 
(สมรรถนะย่อย 

Element of Competence) 

คำอธิบายรายวิชา 
(เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria) 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

01D1202 สอบเทียบเครื่องมือ
วัดละเอียดพื้นฐาน 

1. สามารถรู้เกี ่ยวกับเกณฑ์กำหนดของ
สภาวะแวดล้อมห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ด้านมิติท่ีมาตรฐานกำหนด 
2. สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบ
เทียบเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐานด้านมิติ 
2 ประเภท ได้แก่ ไมโครมิเตอร์ และ 
เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ตามคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
3. สามารถการอ่านเครื่องมือวัดละเอียด
พื้นฐานด้านมิติตามคู่มือการปฏิบัติงาน 

1. ข้อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 
ตัวเลือก  
2. แบบทดสอบแบบเติมคํา
หรือตอบส้ัน  
3. สาธิตการปฎิบัติงาน - 
แบบฟอร์มประเมินผลการ
สาธิตการปฏิบัติงาน 

01D1203 บันทึกการสอบเทียบ
ด้านมิติ 

1. สามารถบ ันท ึกข ้อม ูลสอบเท ี ยบ
เคร ื ่ อ งม ือว ั ดละเอ ี ยดด ้ านม ิ ต ิ เ ช่ น 
ไมโครมิเตอร์ และ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ 
ตามคู่มือการปฏิบัติงาน 
2. สามารถใช้เคร ื ่องมือคำนวณ หรือ
โปรแกรมคำนวณผลหร ือโปรแกรม
สำนักงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน 

1. ข้อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 
ตัวเลือก  
2. แบบทดสอบแบบเติมคํา
หรือตอบส้ัน  
3. สาธิตการปฎิบัติงาน – 
แบบฟอร์มประเมินผลการ
สาธิตการปฏิบัติงาน 
 

01D1204 คำนวณผลการสอบ
เทียบด้านมิต 

1. สามารถใช้เครื ่องมือคำนวณในการ
สอบเทียบตามคู่มือการปฏบิัติงาน 

1. ข้อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 
ตัวเลือก  
2. แบบทดสอบแบบเติมคํา
หรือตอบส้ัน  
3. สาธิตการปฎิบัติงาน – 
แบบฟอร์มประเมินผลการ
สาธิตการปฏิบัติงาน 
 

 



แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี 
 

แบบฟอร์มท่ี 8 
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเคร่ืองมือวัดด้านมิติ ระดับ 1 
จำนวน 4 UOC 11 EOC 20 PC 

เลือก UOC EOC และ PC ออกมาเขียน เขียนเปน็ความเรียงโดยเอา PC มาต่อกัน 
รหัสหน่วยสมรรถนะ   01A21 
ชื่อหน่วยสมรรถนะ    ระบบมาตรวิทยาเบ้ืองต้น 
ชื่อสมรรถนะย่อย  
1. ใช้คำศัพท์พื้นฐานมาตรวิทยา 
2. ใช้ระบบหน่วยวัดสากล 
3. การสอบกลับได้ของการวัด 
 

อธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรวิทยาพื้นฐาน เลือกใช้
ศัพท์และหน่วยวัดอย่างถูกต้องในแบบบันทึก หน่วย
ว ัดสากล(SI Unit) Base SI Unit และ DerivedSI 
Unit ประเภทของมาตรฐานการวัดคือprimary, 
secondary, reference, working, consensus, 
transfer และการสอบกลับได้จากผลการว ัดของ
เครื่องมือวัดของภาคอุตสาหกรรมสู่ห้องปฏิบัติการ
แห่งชาติจนถึงองค์กรนานาชาติด้านการวัด 
 

รหัสหน่วยสมรรถนะ   01A22 
ชื่อหน่วยสมรรถนะ    ปฏิบัติตามข้อกำหนด
ห้องปฏิบัติการท่ีดี 
ชื่อสมรรถนะย่อย  
1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดพื้นฐานการปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการ 
2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย 
 
 

ปฏิบัติตามกิจกรรม 5 ส ของไคเซ็น เลือกใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องตามคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
 

รหัสหน่วยสมรรถนะ   01D11 
ชื่อหน่วยสมรรถนะ    ใช้งานเครื่องมือวัดละเอียด
พื้นฐาน 
ชื่อสมรรถนะย่อย  
1. ใช้งานเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐาน 
2. แูลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐาน 
 
 

เลือกใช้ชนิดและประเภทของเครื่องมือวัดละเอียด 
บำรุงรักษา ขนย้าย และจัดเก็บเครื่องมือวัดละเอียด
ด้านมิต ิพร ้อมใช้งานอย่างถูกต้องตามคู ่ม ือการ
ปฏิบัติงาน 



แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี 
 

เลือก UOC EOC และ PC ออกมาเขียน เขียนเปน็ความเรียงโดยเอา PC มาต่อกัน 
รหัสหน่วยสมรรถนะ   01D12 
ชื ่อหน ่วยสมรรถนะ     สอบเทียบเคร ื ่องม ือวัด
ละเอียดพื้นฐาน 
ชื่อสมรรถนะย่อย  
1. เตรียมความพร้อมเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐาน
ก่อนการสอบเทียบและการเก็บรักษาเครื่องมือวัด
ละเอียดพื้นฐานและเครื่องมือมาตรฐาน 
2. สอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐาน 
3. บันทึกการสอบเทียบด้านมิติ 
4. คำนวณผลการสอบเทียบด้านมิติ 

เลือกใช้เกจบล็อกมาตรฐานให้เหมาะสมกับชนิด
เครื่องมือที่ต้องการสอบเทียบ เตรียมความพร้อม
เครื่องมือมาตรฐานด้านมิติตาม เตรียมความพร้อม
เครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐานด้านมิติ 2 ประเภทได้แก่ 
ไมโครมิเตอร์ และ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ 
ตามคู ่มือการปฏิบัติงาน บันทึกรายละเอียดของ
เครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐานด้านมิติและเครื่องมือ
ม าตรฐานด ้ านม ิ ต ิ ใ น แ บบ บ ั น ท ึ ก ผล ต า ม ท่ี
ห้องปฏิบัติการกำหนด เกณฑ์กำหนดของสภาวะ
แวดล้อมห้องปฏิบติัการสอบเทียบด้านมิติท่ีมาตรฐาน
กำหนด ปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมือ
วัดละเอียดพื้นฐานด้านมิติ 2 ประเภท อ่านเครื่องมือ
วัดละเอียดพื้นฐานด้านมิติ บันทึกข้อมูลสอบเทียบ ใช้
เครื ่องมือคำนวณ หรือโปรแกรมคำนวณผล หรือ
โปรแกรมสำนักงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี 
 

แบบฟอร์มท่ี 9 
ข้อมูล ชื่อรายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อรายวิชา   งานวัดละเอียด 
 

สมรรถนะรายวิชา  
 1. อธิบายระบบมาตรวิทยาเบ้ืองต้น 

 2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการท่ีดี 

 3. ใช้งานเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐาน 

 4. สอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐาน 

คำอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรวิทยาพื้นฐาน การเลือกใช้ศัพท์และหน่วยวัดอย่างถูกต้องใน

แบบบันทึก การสอบกลับได้จากผลการวัดของเครื่องมือวัดของภาคอุตสาหกรรมสู่ห้องปฏิบัติการแห่งชาติ 

กิจกรรม 5 ส อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เลือกใช้ชนิดและประเภทของเครื ่องมือวัดละเอ ียด 

บำรุงรักษา ขนย้าย และจัดเก็บเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ เตรียมความพร้อมเครื่องมือมาตรฐานด้านมิติ 

เตรียมความพร้อมเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐานด้านมิติตามคู่มือการปฏิบัติงาน เกณฑ์กำหนดของสภาวะ

แวดล้อมห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านมิติที่มาตรฐานกำหนด ปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมอืวัด

ละเอียดพื้นฐานด้านมิติ อ่านเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐานด้านมิติ และการใช้เครื่องมือคำนวณ  



แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี 
 

แบบฟอร์มท่ี 10 

 

 
รหัสวิชา  20102-2004      ชือ่วิชา   วัดละเอียด     1-2-2 

(อ้างอิงมาตรฐานอาชีพผู้สอบเทยีบเคร่ืองมือวัดด้านมิติ ระดับ 1) 
 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับมาตรวิทยาด้านมิติและการสอบเทียบ 
2. มีทักษะเลือกใช้เครื่องมือด้านมิติและสอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดได้ถูกต้องตามคู่มือปฏิบัติการ 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด 

ตรงต่อเวลามีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม 
สมรรถนะรายวิชา  
 1. อธิบายระบบมาตรวิทยาเบ้ืองต้น 

 2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดห้องปฏิบัติการท่ีดี 

 3. ใช้งานเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐาน 

 4. สอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐาน 

คำอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรวิทยาพื้นฐาน การเลือกใช้ศัพท์และหน่วยวัดอย่างถูกต้องใน

แบบบันทึก การสอบกลับได้จากผลการวัดของเครื่องมือวัดของภาคอุตสาหกรรมสู่ห้องปฏิบัติการแห่งชาติ  

กิจกรรม 5 ส อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เลือกใช้ชนิดและประเภทของเครื่องมือวัดละเอ ียด 

บำรุงรักษา ขนย้าย และจัดเก็บเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ เตรียมความพร้อมเครื่องมือมาตรฐานด้านมิติ 

เตรียมความพร้อมเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐานด้านมิติตามคู่มือการปฏิบัติงาน เกณฑ์กำหนดของสภาวะ

แวดล้อมห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านมิติที่มาตรฐานกำหนด ปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบเทียบเครื่องมอืวัด

ละเอียดพื้นฐานด้านมิติ อ่านเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐานด้านมิติ และการใช้เครื่องมือคำนวณ  

 



แผนกวิชาชา่งกลโรงงาน วิทยาลยัเทคนิคชลบรุี 
 

แบบฟอร์มที่ 7 
 

กำหนดหน่วยสมรรถนะ(UOC) สมรรถนะย่อย (EOC) และเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (PC : Performance 
Criteria) ที่มีความสัมพันธ์กัน โดยให้เขียนทุกสาขางาน  
สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อาชีพช่างระบบนิวเมติกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4 
 
 
 
 
 

สมรรถนะรายวิชา 
(สมรรถนะย่อย 

Element of Competence) 

คำอธิบายรายวิชา 
(เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria) 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

020111 วิเคราะห์สาเหตุความ
ผิดปกติในการทำงานของระบบ
นิวเมติกส์ 

1. สามารถวิเคราะห์เซ็นเซอร์ 
2. สามารถวิเคราะห์วาล์ว 
3. สามารถวิเคราะห์กระบอกสูบ 
4. สามารถวิเคราะห์ชุดปรับสภาพลม 
5. สามารถวิเคราะห์บูสเตอร์ 
6. สามารถวิเคราะห์วงจรนิวเมติกส์ 
7. สามารถวิเคราะห์แอร์คอมเพรสเซอร์ 

1. ข้อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 
ตัวเลือก  
2. แบบทดสอบแบบเติมคํา
หรือตอบสั้น  
3. สาธิตการปฎิบัติงาน - 
แบบฟอร์มประเมินผลการ
สาธิตการปฏิบัติงาน 

020112 วิเคราะห์สาเหตุความ
ผิดปกติในการทำงานของระบบ
ไฟฟ้าควบคุมนิวเมติกส์ 

1. สามารถวิเคราะห์ชุดแหล่งจ่ายไฟ 
2. สามารถวิเคราะห์เซ็นเซอร์ 
3. สามารถวิเคราะห์สวิทซ์ 
4. สามารถวิเคราะห์รีเลย์ 
5. สามารถวิเคราะห์ชุดควบคุม 
6. สามารถวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าควบคุม 

020113 แก้ไขปัญหาการตั้งค่า
ความเร็วในระบบนิวเมติกส์ 

1. สามารถบอกขั้นตอนการทำงาน 
2. สามารถอธิบายหน้าที่การทำงาน 
3. สามารถเขียนแบบวงจรนิวเมติกส์ 
4. สามารถปรับตั้งค่าความเร็ว 
5. สามารถทดสอบการทำงานหลังการ
แก้ไข 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  AMP-ZZZ-4-011ZA 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติและแก้ไขปัญหาในระบบนิวเมติกส์ 



แผนกวิชาชา่งกลโรงงาน วิทยาลยัเทคนิคชลบรุี 
 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรายวิชา 
(สมรรถนะย่อย 

Element of Competence) 

คำอธิบายรายวิชา 
(เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria) 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

020211 วางแผนการตรวจสอบ
การซ่อมบำรุงรายวัน/รายเดือน/
รายปีของระบบนิวเมติกส์ 

1. สามารถบอกค่าพารามิเตอร์ของระบบ 
2. สามารถบอกรอบเวลาทำงานของ
อุปกรณ ์
3. สามารถบอกวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ 

1. ข้อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 
ตัวเลือก  
2. แบบทดสอบแบบเติมคํา
หรือตอบสั้น  
3. สาธิตการปฎิบัติงาน - 
แบบฟอร์มประเมินผลการ
สาธิตการปฏิบัติงาน 

020212 วางแผนการซ่อมบำรุง
ของระบบนิวเมติกส์ 

1. สามารถบอกอุปกรณ์ท่ีต้องซ่อมบำรุง 
2. สามารถประเมินเวลาซ่อมบำรุง 
3. สามารถบอกวิธีเบิกอะไหล่เพื ่อการ
ซ่อมบำรุง 

020213 วางแผนจัดการอะไหล่
เพื ่อการซ่อมบำรุงระบบนิวเม
ติกส ์

1. สามารถบอกวิธีการจัดซื้ออะไหล่ 
2. สามารถบอกวิธีการจัดเก็บอะไหล่ 
3. สามารถบอกจำนวนอะไหล่ที่ต้องเก็บ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  AMP-ZZZ-4-012ZA 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบนิวเมติกส์ 



แผนกวิชาชา่งกลโรงงาน วิทยาลยัเทคนิคชลบรุี 
 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรายวิชา 
(สมรรถนะย่อย 

Element of Competence) 

คำอธิบายรายวิชา 
(เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria) 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

020431 ควบคุมผู้ปฏิบัติงานใน
การซ่อมบำรุง 

1. สามารถควบค ุมการถอดเปล ี ่ยน
อุปกรณ ์
2. สามารถควบคุมการติดตั้งอุปกรณ ์
3. สามารถควบคุมการปรับตั้งอุปกรณ ์
4. สามารถควบคุมการซ่อมอุปกรณ ์

1. ข้อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 
ตัวเลือก  
2. แบบทดสอบแบบเติมคํา
หรือตอบสั้น  
3. สาธิตการปฎิบัติงาน - 
แบบฟอร์มประเมินผลการ
สาธิตการปฏิบัติงาน 

020432 รายงานผลการ
ตรวจสอบการซ่อมบำรุง 

1. สามารถสรุปรายงานการซ่อมบำรุง 
2. สามารถบอกจุดตรวจที่สำคัญในการ
ซ่อม 
3. สามารถอธิบายวิธีการตรวจจุดตรวจ 

020433 แนะนำการปฏิบัติการ
ซ่อมบำรุงได้ 

1. สามารถแนะนำการซ่อมที่ถูกต้อง 
2. สามารถแนะนำวิธีการซ่อมที่ปลอดภัย 
3. สามารถแนะนำข้อควรระวังการซ่อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  AMP-ZZZ-4-017ZA 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง 



แผนกวิชาชา่งกลโรงงาน วิทยาลยัเทคนิคชลบรุี 
 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะรายวิชา 
(สมรรถนะย่อย 

Element of Competence) 

คำอธิบายรายวิชา 
(เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria) 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

020611 เตรียมการสอน 1. สามารถเตรียมแผนการสอน 
2. สามารถเตรียมเนื้อหาและสื่อการสอน 
3. สามารถเตรียมแบบประเมินผลการ
สอน 

1. ข้อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 
ตัวเลือก  
2. แบบทดสอบแบบเติมคํา
หรือตอบสั้น  
3. สาธิตการปฎิบัติงาน - 
แบบฟอร์มประเมินผลการ
สาธิตการปฏิบัติงาน 

020612 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ 
และทัศนคติผ่านการสอน 

1. สามารถสอนตามหลักการ OJT 
2. สามารถใช้สื่อประกอบการสอน 
3. สามารถถ่ายทอดความรู้คลุม
วัตถุประสงค์ 
4. สามารถลำดับความรู้จากง่ายไปยาก 
5. สามารถควบคุมบทเรียนตามแผน 

020613 ประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เข้ารับการอบรม 

1. สามารถประเมินผลหลังการอบรม 
2. สามารถใช้เครื่องมือประเมินผล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  AMP-ZZZ-4-019ZA 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    ฝึกอบรมหน้างาน (on the job Training) 



แผนกวิชาชา่งกลโรงงาน วิทยาลยัเทคนิคชลบรุี 
 

แบบฟอร์มที่ 8 
สาขาวิชาชีพผลิตช้ินส่วนยานยนต์ อาชีพช่างระบบนิวเมติกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชั้น 4 
จำนวน 4 UOC 12 EOC 47 PC 

เลือก UOC EOC และ PC ออกมาเขียน เขียนเป็นความเรียงโดยเอา PC มาต่อกัน 
รหัสหน่วยสมรรถนะ   AMP-ZZZ-4-011ZA 
ชื่อหน่วยสมรรถนะ    วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติ
และแก้ไขปัญหาในระบบนิวเมติกส์ 
ชื่อสมรรถนะย่อย  
1. วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทำงานของ
ระบบนิวเมติกส์ 
2. วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในการทำงานของ
ระบบไฟฟ้าควบคมุนิวเมติกส์ 
3. แก้ไขปัญหาการตั้งค่าความเร็วในระบบนิวเมติกส์ 
 

สามารถว ิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติ เก ี ่ยวกับ
เซ็นเซอร์ วาล์ว กระบอกสูบ ชุดปรับสภาพลม  
บูสเตอร์ วงจรนิวเมติกส์ แอร์คอมเพรสเซอร์ ชุด
แหล่งจ่ายไฟ เซ็นเซอร์ สวิทซ ์รีเลย์ ชุดควบคุม 
วงจรไฟฟ้าควบคุม อธิบายขั้นตอน หน้าที่การทำงาน
เขียนแบบ ปรับตั ้งค่าความเร็ว และทดสอบการ
ทำงานหลังการแก้ไขของระบบนิวเมติกส์ 

รหัสหน่วยสมรรถนะ   AMP-ZZZ-4-012ZA 
ชื่อหน่วยสมรรถนะ    วางแผนการตรวจสอบและ
ซ่อมบำรุงระบบนิวเมติกส์ 
ชื่อสมรรถนะย่อย  
1. วางแผนการตรวจสอบการซ่อมบำรุงรายวัน/ราย
เดือน/รายปีของระบบนิวเมติกส์ 
2. วางแผนการซ่อมบำรุงของระบบนิวเมติกส์ 
3. วางแผนจัดการอะไหล่เพ่ือการซ่อมบำรุงระบบ 
นิวเมติกส์ 

สามารถบอกค่าพารามิเตอร์ รอบเวลาทำงาน วิธีการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ อุปกรณ์ท่ีต้องซ่อมบำรุง ประเมิน
เวลาซ่อมบำรุง บอกวิธีเบิก จัดซื้อ จัดเก็บอะไหล่เพ่ือ
การซ่อมบำรุง 
 

รหัสหน่วยสมรรถนะ   AMP-ZZZ-4-017ZA 
ชื ่อหน่วยสมรรถนะ  ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อม
บำรุง 
ชื่อสมรรถนะย่อย  
1. ควบคุมผู้ปฏิบัติงานในการซ่อมบำรุง 
2. รายงานผลการตรวจสอบการซ่อมบำรุง 
3. แนะนำการปฏิบัติการซ่อมบำรุงได้ 
 

สามารถควบคุมการถอดเปลี่ยน ติดตั้ง ปรับตั้ง การ
ซ่อมอุปกรณ ์และสรุปรายงานการซ่อมบำรุง จุดตรวจ
ที่สำคัญในการซ่อม วิธีการตรวจ พร้อมทั้งแนะนำการ
ซ่อมที่ถูกต้อง ปลอดภัย และข้อควรระวัง 
 



แผนกวิชาชา่งกลโรงงาน วิทยาลยัเทคนิคชลบรุี 
 

เลือก UOC EOC และ PC ออกมาเขียน เขียนเป็นความเรียงโดยเอา PC มาต่อกัน 
รหัสหน่วยสมรรถนะ   AMP-ZZZ-4-019ZA 
ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ฝึกอบรมหน้างาน (on the job 
Training) 
ชื่อสมรรถนะย่อย  
1. เตรียมการสอน 
2. ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติผ่านการสอน 
3. ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 

สามารถเตรียมแผนการสอน เนื้อหา สื่อการสอน และ
แบบประเมินผลการสอน มีการสอนตามหลักการ 
OJT  ใช ้ส ื ่อ ถ ่ายทอดความร ู ้คล ุมว ัตถ ุประสงค์  
เรียงลำดับความรู ้จากง่ายไปยาก รวมทั้งควบคุม
บทเรียนตามแผน และประเมินผลหลังการอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนกวิชาชา่งกลโรงงาน วิทยาลยัเทคนิคชลบรุี 
 

แบบฟอร์มที่ 9 
ข้อมูล ชื่อรายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อรายวิชา   นิวเเมติกส์และไฮดรอลิกสอุ์ตสาหกรรม 
 

สมรรถนะรายวิชา  
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและติดตั้งระบบนิวแมติกส์ หลักการทํางานของระบบนิวแมติกส์ 
อุปกรณ์ในระบบนิวแมติกส์ ปั๊มลม วาล์ว อุปกรณ์ รวมทั้งระบบสุญญากาศ 
2. เขียนผังวงจรนิวแมติกส์และการแสดงการเคลื่อนที่ 
3. ออกแบบ เขียนวงจรนิวแมติกส์ควบคุมการทํางานด้วยรีเลย์ไฟฟ้าและโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
(PLC) 
4. แสดงความรู้เกีย่วกับการออกแบบและติดตั้งระบบไฮดรอลิกส์หลักการทํางานของระบบไฮดรอลิกส์ 
อุปกรณ์ในระบบไฮครอลิกส์ น้ำมันไฮดรอลิกส์ ชุดต้นกําลัง วาล์ว 
5. ออกแบบ เขียนวงจรไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยรีเลย์ไฟฟ้าและโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC) 
6. บํารุงรักษาและแก้ไขปัญหาของระบบนิวแมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์ 

คำอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและติดตั้งระบบนิวแมติกส์ หลักการทํางานของระบบนิวแมติกส์ 

อุปกรณ์ในระบบนิวแมติกส์ ปั๊มลม วาล์ว อุปกรณ์ รวมทั้งระบบสุญญากาศ การเขียนผังวงจรนิวแมติกส์และ

การแสดงการเคลื่อนที่ การออกแบบและเขียนวงจรนิวแมติกส์แบบทํางานต่อเนื่อง ออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้า 

ออกแบบและเขียนวงจรนิวแมติกส์ที่ควบคุมการทํางานด้วยรีเลย์ไฟฟ้า โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC) 

การบํารุงรักษาและแก้ไขปัญหาของระบบนิวแมติกส์ 

 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและติดตั้งระบบไฮครอลิกส์ หลักการทํางานของระบบไฮดรอลิกส์

อุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิกส์ น้ำมันไฮดรอลิกส์ ชุดต้นกําลัง วาล์ว และอุปกรณ์ การเขียนผังวงจรไฮดรอลิกส์

การออกแบบ เขียนวงจรไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยรีเลย์ไฟฟ้า โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC)  

การบาํรุงรักษาและแก้ไขปัญหาของระบบไฮดรอลิกส์ 



แผนกวิชาชา่งกลโรงงาน วิทยาลยัเทคนิคชลบรุี 
 

แบบฟอร์มที่ 10 
 

 

 
รหัสวิชา  30102-2007      ชื่อวิชา   นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม  2-2-3 

(อ้างอิงมาตรฐานอาชีพช่างระบบนิวเมติกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ระดับ 4) 
 

จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ ติดต้ัง หลักการทำงาน ของระบบนิวแมติกส์และ 

ระบบไฮดรอลิกส์ 
2. มีทักษะการออกแบบ เขียนวงจรนิวแมติกส์ควบคุมการทํางานด้วยรีเลย์ไฟฟ้าและโปรแกรมเมเบิล

คอนโทรลเลอร์ (PLC) 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด 

ตรงต่อเวลามีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม 
สมรรถนะรายวิชา  
 1. วิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติและแก้ไขปัญหาในระบบนิวเมติกส์ 

 2. วางแผนการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบนิวเมติกส์ 

 3. ควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง 

 4. ฝึกอบรมหน้างาน (on the job Training) 

คำอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ วาล์ว กระบอกสูบ ชุด

ปรับสภาพลม บูสเตอร์ วงจรนิวเมติกส์ แอร์คอมเพรสเซอร์ ชุดแหล่งจ่ายไฟ เซ็นเซอร์ สวิทซ์ รีเลย์ ชุดควบคุม 

วงจรไฟฟ้าควบคุม อธิบายขั้นตอน หน้าที่การทำงานเขียนแบบ ปรับตั้งค่าความเร็ว และทดสอบการทำงาน

หลังการแก้ไขของระบบนิวเมติกส์ บอกค่าพารามิเตอร์ รอบเวลาทำงาน วิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ ประเมิน

เวลาซ่อมบำรุง บอกวิธีเบิก จัดซื้อ จัดเก็บอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงสามารถควบคุมการถอดเปลี่ยน ติดตั้ง 

ปรับตั้ง การซ่อมอุปกรณ์ และสรุปรายงานการซ่อมบำรุง จุดตรวจที่สำคัญในการซ่อม วิธีการตรวจ พร้อมทั้ง

แนะนำการซ่อมที่ถูกต้อง ปลอดภัย และข้อควรระวัง การเตรียมแผนการสอน เนื้อหา สื่อการสอน และแบบ

ประเมินผลการสอน มีการสอนตามหลักการ OJT  ใช้สื่อ ถ่ายทอดความรู้คลุมวัตถุประสงค์ เรียงลำดับความรู้

จากง่ายไปยาก รวมทั้งควบคุมระบบการทำงาน 



แบบฟอร์มที ่7 
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม  

สาขามาตรวิทยา อาชีพผูส้อบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ระดับ 4 

 
กำหนดหน่วยสมรรถนะ (UOC) สมรรถนะย่อย (EOC) และเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (PC : Performance 
Criteria) ที่มีความสัมพันธก์ัน โดยให้เขียนทุกสาขางาน 
  
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  01A41 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 

สมรรถนะรายวิชา 
(สมรรถนะย่อย 

Element of Competence) 

คำอธบิายรายวิชา 
(เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria) 

วิธีการประเมนิ 
Assessment 

01A41 ปฏิบัติตามข้อกำหนดการ
รับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 

1.1 สามารถอธิบายข้อกำหนดมาตรฐาน 
ISO/IEC17025 
1.2 สามารถวางแผนและดำเนินงานตาม
ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 
1.3 สามารถควบคุมและบันทึกภาวะ
แวดล้อม ดูแลการบันทึกข้อมูลและเอกสาร
ให้เป็นปัจจุบัน 

 
1. ข้อสอบข้อเขียน 
- แบบทดสอบปรนัย ชนิด 
4 ตัวเลือก และ/หรือ 
- แบบทดสอบแบบเติมคํา
หรือตอบสั้น 
 
2. สาธิตการปฎิบัติงาน 
- แบบฟอร์มประเมินผล
การสาธิตการปฏิบัติงาน 

01A4102 กำหนดแผนด้านความ
ปลอดภัย 

2.1 สามารถกำหนดกิจกรรมด้านความ
ปลอดภัยของห้องปฏิบัติ 
การ 
2.2 สามารถวางแผนและการดำเนินงาน
กิจกรรม 5 ส 
 
 
 
 

 
 



แบบฟอร์มที ่7 
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม  

สาขามาตรวิทยา อาชีพผูส้อบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ระดับ 4 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  01D41 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   วิเคราะห์ทวนสอบและรับรองผลการสอบเทียบด้านมิต ิ

สมรรถนะรายวิชา 
(สมรรถนะย่อย 

Element of Competence) 

คำอธบิายรายวิชา 
(เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria) 

วิธีการประเมนิ 
Assessment 

01D4101 วิเคราะห์และทวน
สอบความถูกต้องด้านมิติ 

1.1 สามารถวิเคราะห ์ตรวจสอบ
แหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ตามคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
1.2 สามารถรายงานผลการสอบเทียบ
เครื่องมือวัดด้านมิติได้ถูกต้องตาม
ข้อกำหนดISO/IEC 17043 

 
1. ข้อสอบข้อเขียน 
- แบบทดสอบปรนัย  
ชนิด 4 ตัวเลือก และ/หรือ 
- แบบทดสอบแบบเติมคํา
หรือตอบสั้น 
 
2. สาธิตการปฎิบัติงาน 
- แบบฟอร์มประเมินผลการ
สาธิตการปฏิบัติงาน 

01D4102 ออกใบรับรองผลการ
สอบเทียบด้านมิต ิ 2.1 สามารถเขยีนใบรับรองถูกต้องตาม

ข้อกำหนด ISO/IEC17025 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มที ่7 
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม  

สาขามาตรวิทยา อาชีพผูส้อบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ระดับ 4 
 
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 01D42 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  กำหนดขั้นตอนการสอบเทียบด้านมิติ 

สมรรถนะรายวิชา 
(สมรรถนะย่อย 

Element of Competence) 

คำอธบิายรายวิชา 
(เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria) 

วิธีการประเมนิ 
Assessment 

01D4201 จ ั ด ท ำ เ อกส า ร ว ิ ธี
ปฏิบัติงานตามวิธีการมาตรฐาน
ด้านมิติหรือวิธีที่ห้องปฏิบัติการ
พัฒนาขึ้น 

1.1 สามารถปฏิบัติตามกำหนด
ด้านวิชาการมาตรฐานISO/IEC 
17025 
1.2 สามารถจดัทำเอกสารตาม
ระบบคุณภาพ 
1.3 สามารถจดัทำแผนงานตาม
ระบบคุณภาพ 
1.4 สามารถจดัทำแบบบันทึกที่
ใช้ในงานสอบเทียบเครื่องมือวัด 
ด้านมิต ิ

1. ข้อสอบข้อเขียน 
     - แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  
และ/หรือ 
     - แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น 
2. สาธิตการปฎิบัติงาน 
     -  แบบฟอร ์ มประ เม ิ นผลการสาธิ ต 
          การปฏิบัติงาน 

01D4202 ประเมินความไม่
แน่นอนของผลการวัดด้านมิต ิ

2.1 สามารถจดัทำขั้นตอนตาม
เอกสารอ้างอิงและประเมิน 
ค่าความไม่แน่นอนของการวัด
ตามคู่มือการปฏิบัติงาน 
2.2 สามารถประเมินค่าความไม่
แน่นอนของการวัดตามคู่มือการ 
ปฏิบัติงาน 
2.3 สามารถวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ี
ผลกระทบต่อการสอบเทียบ 
เครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติตาม
คู่มือการปฏิบัติงาน 



แบบฟอร์มที ่7 
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม  

สาขามาตรวิทยา อาชีพผูส้อบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ระดับ 4 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 01D43 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ให้คำแนะนำและสอนงานการสอบเทียบด้านมิต ิ

สมรรถนะรายวิชา 
(สมรรถนะย่อย 

Element of Competence) 

คำอธบิายรายวิชา 
(เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria) 

วิธีการประเมนิ 
Assessment 

01D4301 เตร ียมแผนการสอน
งานด้านมิต ิ

1.1 สามารถเรยีงลำดับเนื้อหาได้
อย่างเหมาะสมตามคู่มือการ 
ปฏิบัติงาน 
1.2 สามารถจดัทำสื่อการสอนได้
อย่างเหมาะสมตามคู่มือการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
     - แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  
และ/หรือ 
     - แบบทดสอบแบบเติมคําหรือตอบสั้น 
2. สาธิตการปฎิบัติงาน 
     -  แบบฟอร ์ มประ เม ิ นผลการสาธิ ต 
          การปฏิบัติงาน 

01D4302 สอนวิธีการปฏิบัติงาน
ด้านมิติ 

2.1 สามารถสอนการปฏิบัติงาน
ได้สมบูรณ์ตามคู่มือการปฏิบัต ิ
งาน 

01D4303 ประเมินผลสอนงาน
ด้านมิติ 

3.1 สามารถประเมินผลก่อนการ
สอบตามคู่มือการปฏิบัติงาน 
3.2 สามารถประเมินผลหลังการ
สอบตามคู่มือการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มที ่8 
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม  

สาขามาตรวิทยา อาชีพผูส้อบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ระดับ 4 
 

เขียนคำอธิบายรายวิชา 
เลือก UOC EOC และ PC ออกมาเขียน เขียนเป็นความเรียงโดยเอา PC มาต่อกัน 

รหัสหน่วยสมรรถนะ 01D41 
ชื ่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติตามข้อกำหนดการ
รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 
ชื่อสมรรถนะย่อย  
1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 
2. กำหนดแผนด้านความปลอดภัย 

 ส า ม า ร ถ อ ธ ิ บ า ย ข ้ อ ก ำ ห น ด ม า ต ร ฐ า น 
ISO/IEC17025วางแผนและดำ เน ิน งานตาม
ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC ควบคุมและบันทึก
ภาวะแวดล้อม ดูแลการบันทึกข้อมูลและเอกสารให้
เป็นปัจจุบัน กำหนดกิจกรรมด้านความปลอดภัย
ของห้องปฏิบัติการ วางแผนและการดำเนินงาน
กิจกรรม 5 ส 

รหัสหน่วยสมรรถนะ 01D41 
ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์ทวนสอบและรับรอง
ผลการสอบเทยีบด้านมิติ 

ชื่อสมรรถนะย่อย  
1. วิเคราะห์และทวนสอบความถูกต้องด้านมิต ิ
2. ออกใบรับรองผลการสอบเทียบด้านมิต ิ

สามารถวิเคราะห์ ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลที่
ใช้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน รายงานผลการสอบเทียบ 

เครื่องมือวัดด้านมิติ SO/IEC 17043 เขียนใบรับรอง
ถูกต้องตามข้อกำหนด ISO/IEC17025 

รหัสหน่วยสมรรถนะ 01D42 
ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดขั้นตอนการสอบเทียบ
ด้านมิติ 
ชื่อสมรรถนะย่อย  
1. จัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติงานตามวิธีการมาตรฐาน
ด้านมิติหรือวิธีที่ห้องปฏิบัติการพัฒนาขึ้น 
2. ประเมินความไม่แน่นอนของผลการวัดด้านมิต ิ

สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านวิชาการมาตรฐาน 
ISO/IEC17025 จัดทำเอกสาร แผนงานตามระบบ
คุณภาพ แบบบันทึกที่ใช้ในงานสอบเทียบเครื่องมือ
วัดด้านมิติ ขั้นตอนตามเอกสารอ้างอิงและประเมิน
ค ่าความไม ่แน ่นอนของการว ัดตามค ู ่ม ือการ
ปฏิบัติงาน วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
สอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติตามคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
 
 



เลือก UOC EOC และ PC ออกมาเขียน เขียนเป็นความเรียงโดยเอา PC มาต่อกัน 
รหัสหน่วยสมรรถนะ 01D43 
ชื่อหน่วยสมรรถนะ ให้คำแนะนำและสอนงานการ
สอบเทียบด้านมิต ิ
ชื่อสมรรถนะย่อย  
1. เตรียมแผนการสอนงานด้านมิต ิ
2. สอนวิธีการปฏิบัติงานด้านมิต ิ
3. ประเมินผลสอนงานด้านมิต ิ

สามารถเร ียงลำดับเน ื ้อหา จ ัดทำสื ่อการสอน  
สอนการปฏิบัติงานได้สมบูรณ์ ประเมินผลก่อนและ
หลังการสอบตามคู่มือการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มที ่9 
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม  

สาขามาตรวิทยา อาชีพผูส้อบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ระดับ 4 

 
ข้อมูล ชื่อรายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ชื่อรายวิชา    มาตรวิทยาอุตสาหกรรม                                       
 

สมรรถนะรายวิชา 
 1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 

  2. วิเคราะห์ทวนสอบและรับรองผลการสอบเทียบด้านมิต ิ

  3. กำหนดขั้นตอนการสอบเทียบด้านมิต ิ

 4. ให้คำแนะนำและสอนงานการสอบเทียบด้านมิต ิ

คำอธิบายรายวิชา  
           ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC17025วางแผนและดำเนินงานตาม

ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC ควบคุมและบันทึกภาวะแวดล้อม ดูแลการบันทึกข้อมูลและเอกสารให้เป็น

ปัจจุบัน กำหนดกิจกรรมด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ วางแผนและการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส  

สามารถวิเคราะห์ ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน รายงานผลการสอบเทียบ 

เครื ่องมือวัดด้านมิติ SO/IEC 17043 เขียนใบรับรองถูกต้องตามข้อกำหนด ISO/IEC17025 ปฏิบัติตาม

ข้อกำหนดด้านวิชาการมาตรฐาน ISO/IEC17025 จัดทำเอกสาร แผนงานตามระบบคุณภาพ แบบบันทึกที่ใช้

ในงานสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ขั้นตอนตามเอกสารอ้างอิงและประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด

ตามคู่มือการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติตามคู่มือ

การปฏิบัติงาน สามารถเรียงลำดับเนื้อหา จัดทำสื่อการสอน สอนการปฏิบัติงานได้สมบูรณ์ ประเมินผลก่อน

และหลังการสอบตามคู่มือการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 



แบบฟอร์มที ่10 
สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม  

สาขามาตรวิทยา อาชีพผูส้อบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ระดับ 4 
 

1. กำหนดรหัสวิชา        2. กำหนดจำนวนหน่วยกิต  
3. กำหนดการอ้างอิงมาตรฐานอาชีพและระดับ   4. กำหนดจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา    30102-2006        วิชา มาตรวิทยาอุตสาหกรรม                              2-2-3 
  (อ้างอิง สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ระดับ 4) 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให ้
 1. เข้าใจหลักการวิเคราะห์ทวนสอบและรับรองผลการสอบเทียบด้านมิต ิ
 2. มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบและ
ขั้นตอนการสอบเทียบด้านมิติ 
  3. ให้คำแนะนำและสอนงานการสอบเทียบด้านมิต ิ
   4. มีเจตคติ และกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด 
ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม   
สมรรถนะรายวิชา 
 1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 
  2. วิเคราะห์ทวนสอบและรับรองผลการสอบเทียบด้านมิต ิ
  3. กำหนดขั้นตอนการสอบเทียบด้านมิต ิ
 4. ให้คำแนะนำและสอนงานการสอบเทียบด้านมิต ิ
คำอธิบายรายวิชา  
           ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC17025วางแผนและดำเนินงานตาม
ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC ควบคุมและบันทึกภาวะแวดล้อม ดูแลการบันทึกข้อมูลและเอกสารให้เป็น
ปัจจุบัน กำหนดกิจกรรมด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ วางแผนและการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส  
สามารถวิเคราะห์ ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ตามคู่มือการปฏิบัติงาน รายงานผลการสอบเทียบ 
เครื ่องมือวัดด้านมิติ SO/IEC 17043 เขียนใบรับรองถูกต้องตามข้อกำหนด ISO/IEC17025 ปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดด้านวิชาการมาตรฐาน ISO/IEC17025 จัดทำเอกสาร แผนงานตามระบบคุณภาพ แบบบันทึกที่ใช้
ในงานสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ขั้นตอนตามเอกสารอ้างอิงและประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด
ตามคู่มือการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติตามคู่มือ
การปฏิบัติงาน สามารถเรียงลำดับเนื้อหา จัดทำสื่อการสอน สอนการปฏิบัติงานได้สมบูรณ์ ประเมินผลก่อน
และหลังการสอบตามคู่มือการปฏิบัติงาน 



 



แบบฟอร์มที่ 7 
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์  

สาขางานแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างผลิตชิน้ส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 4 
 
กำหนดหน่วยสมรรถนะ(UOC) สมรรถนะย่อย (EOC) และเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (PC : Performance 
Criteria) ที่มีความสัมพันธก์ัน โดยให้เขียนทุกสาขางาน  
 
 
 
 
 

สมรรถนะรายวิชา 
(สมรรถนะย่อย 

Element of Competence) 

คำอธบิายรายวิชา 
(เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria) 

วิธีการประเมนิ 
Assessment 

102M03.1 เตรียมการตรวจสอบ
คุณภาพชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
ในขั้นตอนการผลิต 

1.1 เตรียมแบบงาน  
1.2 อ่านแบบงาน  
1.3 ระบุวิธีการตรวจสอบ  
1.4 เลือกเครื่องมือวัดเพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบคุณภาพ 

1. การสังเกตการณ ์
2. แบบฟอร์มบันทึกการ
ปฏิบัติงาน 

102M03.2 ตรวจสอบชิ ้นส ่วน
แม่พิมพ์ที่ผลิต 

2.1 ตรวจสอบชิ ้นส่วนที ่ต ้องการผลิต
ตามที่กำหนด  
2.2 บันทึกผลการตรวจสอบ  
2.3 พิจารณาผลการตรวจสอบเพื่อการ
นำไปใช้งาน 

1. การสังเกตการณ ์
2. แบบฟอร์มบันทึกการ
ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  MLD-DMT-4-027ZA 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    ตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนการผลิตช้ินส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 

 



แบบฟอร์มที่ 7 
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์  

สาขางานแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างผลิตชิน้ส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 4 
 
กำหนดหน่วยสมรรถนะ(UOC) สมรรถนะย่อย (EOC) และเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (PC : Performance 
Criteria) ที่มีความสัมพันธก์ัน โดยให้เขียนทุกสาขางาน  
 
 
 
 
 

สมรรถนะรายวิชา 
(สมรรถนะย่อย 

Element of Competence) 

คำอธบิายรายวิชา 
(เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria) 

วิธีการประเมนิ 
Assessment 

102C15.1 กำหนดข ั ้นตอนใน
การทำงาน 

1.1 กำหนดขั้นตอนการกัด  
1.2 เลือกเครื่องมือตัด  
1.3 การกำหนดเงื ่อนไขในการทำงาน
เครื่องกัดที่เหมาะสม 

1. การสังเกตการณ ์
2. แบบฟอร์มบันทึกการ
ปฏิบัติงาน 

102C15.2 การทำโปรแกรม
คำสั่ง (CAM) สำหรับเครื่องกัด
CNC 

2.1 ตรวจเช็ค model 3D ของช้ินส่วน 
2.2 ปรับปรุง model 3D ของชิ้นส่วนให้
สมบูรณ ์ 
2.3 กำหนดค่าศูนย์แกนช้ินส่วน  
2.4 สร้างทางเดินของเครื่องมือตัดสำหรับ
งานกัด  
2.5 ตรวจสอบความถูกต้องของทางเดิน
ของเครื่องมือตัด  
2.6 การใช้ Post processor 
 สร้าง NC -CODE  
2.7 ตรวจสอบความถูกต้องของ NC - 
CODE 

1. การสังเกตการณ ์
2. แบบฟอร์มบันทึกการ
ปฏิบัติงาน 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  MLD-DMT-4-049ZA 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    จัดทำโปรแกรมคำสั่ง (CAM) สำหรับเครื่องกัด CNC 

 



แบบฟอร์มที่ 8 
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์  

สาขางานแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างผลิตชิน้ส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 4 
 
เขียนคำอธิบายรายวิชา 

เลือก UOC EOC และ PC ออกมาเขียน เขียนเป็นความเรียงโดยเอา PC มาต่อกัน 

รหัสหน่วยสมรรถนะ   MLD-DMT-4-027ZA 

ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอน

การผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ 

ชื่อสมรรถนะย่อย 

1. เตรียมการตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊ม

โลหะในขั้นตอนการผลิต 

2. ตรวจสอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่ผลิต 

    เตร ียมแบบงาน อ ่านแบบงาน ระบ ุว ิธ ีการ
ตรวจสอบ เลือกเครื่องมือวัดเพื่อใช้ในการ  ตรวจสอบ
ชิ้นส่วนที่ต้องการผลิตตามที่กำหนด บันทึกผลการ
ตรวจสอบ พิจารณาผลการตรวจสอบเพื่อการนำไปใช้
งาน     
 

 

รหัสหน่วยสมรรถนะ   MLD-DMT-4-049ZA 
ชื่อหน่วยสมรรถนะ   จัดทำโปรแกรมคำสั่ง (CAM) 
สำหรับเครื่องกัด CNC 
ชื่อสมรรถนะย่อย 
1. กำหนดขั้นตอนในการทำงาน 
2. การทำโปรแกรมคำสั่ง (CAM) สำหรับเครื ่องกัด
CNC 
 
 
 
 
 
 

     กำหนดขั้นตอนการกัด เลือกเครื่องมือตัด การ
กำหนดเงื่อนไขในการทำงานเครื่องกัดที่เหมาะสม  
ตรวจเช็ค model 3D ของช้ินส่วน  ปรับปรุง model 
3D ของชิ ้นส่วนให้สมบูรณ์  กำหนดค่าศูนย์แกน
ชิ้นส่วน สร้างทางเดินของเครื่องมือตัดสำหรับงานกัด  
ตรวจสอบความถูกต้องของทางเดินของเครื่องมือตัด 
การใช้ Post processor สร้าง NC -CODE  ตรวจสอบ
ความถูกต้องของ NC - CODE 

 
 
 
 



แบบฟอร์มที่ 9 
สาขาวิชาชีพอตุสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์  

สาขางานแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างผลิตชิน้ส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 4 
 

ข้อมูล ชื่อรายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อรายวิชา   เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ตัดและเจาะโลหะ   
 

สมรรถนะรายวิชา  
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ ผลิตชิน้ส่วนแม่พิมพ์โลหะ ปรับประกอบชุดแม่พิมพ์ ชุดพ้ันช ์
และดาย ตามแบบ 
 2. ใช้เครือ่งมือวัดและตรวจสอบชิน้ส่วนแม่พิมพ์โลหะ 
 3. อบชุบชิน้ส่วนแม่พิมพ์ ปรับแต่งพัน้ช์ และดาย ประกอบแม่พิมพ์ 
 4. ติดต้ัง ทดลองบนเครือ่งปัม๊โลหะ (Press Machine) 
 5. ตรวจสอบวิเคราะห์ช้ินงาน และปรับแก้ไขแม่พิมพ์โลหะ 
 
คำอธิบายรายวิชา  

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบ ผลิตช้ินส่วนแม่พิมพ์โลหะ ปรับประกอบชุดแม่พิมพ์ ชุดพ้ันช์และดาย

ตามแบบ เลือกเครื่องมือวัดเพื่อใช้ในการตรวจสอบชิ้นส่วนที่ต้องการผลิตตามที่กำหนด     วัด ตรวจสอบ

ชิน้ส่วนแม่พิมพ์โลหะ บันทึกผลการตรวจสอบ ปรับแต่งพัน้ช์และดาย อบชุบชิน้ส่วน ประกอบแม่พิมพ์ ติดตัง้ 

ทดลองบนเครื่องปัม๊โลหะ (Press Machine) ตรวจสอบวิเคราะห์แก้ไขปัญหาชิน้งาน ปรับแก้ไขแม่พิมพ์โลหะ 

และปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มที่ 9 
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ 

สาขางานแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างผลิตชิน้ส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 4 
 
ข้อมูล ชื่อรายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อรายวิชา   ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

สมรรถนะรายวิชา  
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทํางานและโครงสร้างโปรแกรม CAD / CAM 
 2. สร้างภาพช้ินงาน 2 มิติ 3 มิติ และสร้างโปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path) ด้วยคําสัง่ตามลักษณะ
งานกัดและงานกลึง 
 3. ตรวจสอบและจําลองการทํางาน (Simulation) งานกัดและงานกลึง 
 4. เลือกเครื่องมือตัด การกำหนดเงื่อนไขในการทำงานเครื่องกัดที่เหมาะสม 
 
คำอธิบายรายวิชา  

ศึกษาและปฏิบัติเกีย่วกับหลักการทํางานและโครงสร้างโปรแกรม CAD/CAM สร้างภาพช้ินงาน 2 

มิตแิละชิ้นงาน 3 มิติ ด้วยคําสัง่สร้างวัตถุ ปรับปรุงแก้ไขวัตถุ การรับ-ส่งไฟล์ชิน้งาน (Import-Export File)

สร้างโปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path) งานกัด 2 มิต ิ3 มิติ ด้วยคําสั่งตามลักษณะงาน Face Contour 

Drill Pocket สร้างโปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path) งานกลึง ด้วยคําสั่งตามลักษณะงาน Face Turning 

Drill Bore Groove Thread สร้างโปรแกรม NC-Code ตรวจสอบและจําลองการทํางาน (Simulation) 

เลือกเครื่องมือตัด การกำหนดเง่ือนไขในการทำงานเครื่องกัดที่เหมาะสม กำหนดค่าศูนย์แกนช้ินส่วน งานกัด

และงานกลึง และปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มที่ 10 
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ 

สาขางานแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างผลิตชิน้ส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 4 
1. กำหนดรหัสวิชา 
2. กำหนดจำนวนหน่วยกิต 
3. กำหนดการอ้างอิงมาตรฐานอาชีพและระดับ 
4. กำหนดจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา 
 
รหัสวิชา_____-____ ชื่อวิชา ……………………………….………………..   ท-ป-น 

(อ้างอิงมาตรฐานอาชีพ ................, ............., ............. ระดับ..........) 
 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให ้

1. เข้าใจ …....................………………………............................................................................ 
2. สามารถ …................………..…......................................................................................... 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ...................................... 

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้……………………………………………………………………………………………………. 
2.  เตรียมความพร้อมในงานเขียนแบบช้ินส่วนแม่พิมพ ์
3.  เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ ์
4. ......................................................................................................................................... 
(แสดงความรู้เกี่ยวกับด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะปฏิบัต ิ+ พฤติกรรมลักษณะนิสัย 
รูปแบบการเขียน : กริยา-กรรม-เงื่อนไข) 
5.  

คำอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาระบบการทำงานของแม่พิมพ์ ข้อกำหนด พิกัดงาน 

 

 

 

 

 

 
รหัสวิชา 30102-2203     ชื่อวิชา เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ตัดและเจาะโลหะ       1-6-3 

(อ้างอิงมาตรฐานอาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ระดับ 4 ) 
 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให ้
1. เข้าใจหลักการออกแบบ ผลิตแม่พิมพ์ตัด ชิน้ส่วนมาตรฐานแม่พิมพ์โลหะ งานผลิตแม่พิมพ์ตัดและ

เจาะ (Blanking and Piercing Die) การปรับแต่ง หลักการวัดและตรวจสอบชิน้ส่วนตามแบบ 
2. ออกแบบและผลิตช้ินส่วนแม่พิมพ์โลหะ ปรับประกอบชุดแม่พิมพ์ ชุดพ้ันซ์และดาย ติดตัง้ ทดลอง

วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาชิน้งาน 
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีความละเอียด รอบคอบ ตระหนกัถึง 

คุณภาพงาน และปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทํางานและโครงสร้างโปรแกรม CAD / CAM 
 2. สร้างภาพช้ินงาน 2 มิติ 3 มิติ และสร้างโปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path) ด้วยคําสั่งตามลักษณะ
งานกัดและงานกลึง 
 3. ตรวจสอบและจําลองการทํางาน (Simulation) งานกัดและงานกลึง 
 4. เลือกเครื่องมือตดั การกำหนดเง่ือนไขในการทำงานเครื่องกัดที่เหมาะสม 
คำอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบ ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ ปรับประกอบชุดแม่พิมพ์ ชุดพั้นช์และดาย

ตามแบบ เลือกเครื่องมือวัดเพื่อใช้ในการตรวจสอบชิ้นส่วนที่ต้องการผลิตตามที่กำหนด     วัด ตรวจสอบ

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ บันทึกผลการตรวจสอบ ปรับแต่งพั้นช์และดาย อบชุบชิ้นส่วน ประกอบแม่พิมพ์ ติดตั้ง 

ทดลองบนเครื่องปั๊มโลหะ (Press Machine) ตรวจสอบวิเคราะห์แก้ไขปัญหาชิ้นงาน ปรับแก้ไขแม่พิมพ์โลหะ 

และปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย  



แบบฟอร์มที่ 10 
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ 

สาขางานแม่พิมพ์โลหะ อาชีพช่างผลิตชิน้ส่วนอุปกรณ์แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ชั้น 4 
1. กำหนดรหัสวิชา 
2. กำหนดจำนวนหน่วยกิต 
3. กำหนดการอ้างอิงมาตรฐานอาชีพและระดับ 
4. กำหนดจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา 
 

 
 
รหัสวิชา 30102-2005     ชื่อวิชา ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์       2-3-3 

(อ้างอิงมาตรฐานอาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ระดับ 4 ) 
 

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให ้
1. เข้าใจเกีย่วกับหลักการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบและผลิต 
2. ใช้โปรแกรมออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับงาน 2 มิติ และ 3 มิต ิ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีความประณตี รอบคอบ ปลอดภัย โดย 

ตระหนักถึงคุณภาพงาน 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ ผลิตช้ินส่วนแม่พิมพ์โลหะ ปรับประกอบชุดแม่พิมพ์ ชุดพ้ันช์ 
และดาย ตามแบบ 
 2. ใช้เครื่องมือวัดและตรวจสอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ 
 3. อบชุบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ปรบัแต่งพั้นช์ และดาย ประกอบแม่พิมพ ์
 4. ติดตั้ง ทดลองบนเครื่องปั๊มโลหะ (Press Machine) 
 5. ตรวจสอบวิเคราะห์ชิ้นงาน และปรับแกไ้ขแม่พิมพ์โลหะ 
คำอธบิายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานและโครงสร้างโปรแกรม CAD/CAM สร้างภาพชิ้นงาน 2 

มิติและชิ้นงาน 3 มิติ ด้วยคําสั่งสร้างวัตถุ ปรับปรุงแก้ไขวัตถุ การรับ -ส่งไฟล์ชิ้นงาน (Import-Export File)

สร้างโปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path) งานกัด ด้วยคําสั่งตามลักษณะงาน Face Contour Drill Pocket 

สร้างโปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path) งานกลึง ด้วยคําสั ่งตามลักษณะงาน Face Turning Drill Bore 

Groove Thread สร้างโปรแกรม NC-Code ตรวจสอบและจําลองการทํางาน (Simulation) เลือกเครื่องมือ

ตัด การกำหนดเงื่อนไขในการทำงานเครื่องกัดที่เหมาะสม กำหนดค่าศูนย์แกนชิ้นส่วน งานกัดและงานกลึง 

และปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย  
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